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BIELSKO I BIAŁA NA ŁAMACH „GWIAZDKI CIESZYŃSKIEJ” 
W PIERWSZYCH LATACH NIEPODLEGŁEJ POLSKI (1918–1922)

Istotnym źródłem historycznym do badań nad niedawną przeszłością Śląska Cieszyńskie-
go pozostaje nadal regionalna prasa. Nie jest to bynajmniej źródło tylko pomocnicze, gdyż 
w przypadku braku podstawowych archiwaliów wytworzonych przez różne administra-
cje i instytucje, odgrywa często bezcenną rolę jedynego dostępnego dla badacza materiału 
informacyjnego przy rekonstrukcji wydarzeń. Niewątpliwie takie znaczenie posiada sym-
bol polskiego czasopiśmiennictwa na Śląsku Cieszyńskim – „Gwiazdka Cieszyńska”, wy-
dawana nieprzerwanie w latach 1848–1939 (początkowo jako „Tygodnik Cieszyński”). 

W niniejszym szkicu kolejny raz poddajemy analizie zawartość tej gazety w aspekcie 
tematyki związanej z miastami Bielskiem i Białą, leżącymi na wschodniej rubieży Ślą-
ska1. Chociaż do 1951 r. stanowiły one odrębne ciała administracyjne, należące do dwóch 
różnych krajów monarchii habsburskiej (Śląska Austriackiego i Galicji), a następnie do 
dwóch województw odrodzonej Polski (śląskiego i krakowskiego), już od drugiej poło-
wy XIX w. tworzyły de facto wspólny, dynamiczny ośrodek gospodarczy (przemysłowy), 
infrastrukturalny, społeczny i kulturalny, a także polityczny, mocno oddziałujący na całe 
pogranicze śląsko-małopolskie. Dla naszej analizy wybraliśmy pierwsze, przełomowe 
lata odrodzonej Polski – od listopada 1918 r. do czerwca 1922 r., czyli momentu real-
nego powstania województwa śląskiego. W przypadku śląskiego Bielska stanowiły one 
niewątpliwie okres przejściowy między wielowiekową przynależnością do Austrii a wej-
ściem w struktury nowego państwa polskiego. Okres ten doczekał się już omówienia w li-
teraturze historycznej, wciąż jednak do rozpatrzenia pozostają jego poszczególne, często 
mało znane, wątki2.

1 Przedstawiana tu analiza jest kontynuacją naszych badań nad obrazem Bielska i Białej w „Gwiazd-
ce Cieszyńskiej”, które zostały opublikowane w artykule Jerzego Polaka, Bielsko i Biała na łamach 
„Gwiazdki Cieszyńskiej” w latach 1910–1914, „Świat i Słowo”, 2008, 1, s. 83–122. Tu także bliższa cha-
rakterystyka „Gwiazdki Cieszyńskiej” i literatury na jej temat.

2 Z literatury trzeba przede wszystkim wskazać na najnowszą monografię dwumiasta: Bielsko-Biała. 
Monografia miasta, t. 1–4, red. Idzi Panic, Bielsko-Biała 2010, a zwłaszcza jej ostatni tom Bielsko-Biała 
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Tytułem wprowadzenia do analizy zawartości „Gwiazdki Cieszyńskiej” należy po-
święcić kilka słów jej charakterystyce. Ta regionalna gazeta, informująca w podtytu-
le, że jest „Pismem poświęconym wiadomościom politycznym, nauce, przemysłowi  
i zabawie”, szczęśliwie przetrwała trudny okres I wojny światowej. Od chwili rozpadu 
monarchii austro-węgierskiej i zakończenia zmagań wojennych wydawana była w za-
sadzie bez ograniczeń cenzorskich (konfiskat), stając się ważnym głosem Polaków  
i katolików na Śląsku Cieszyńskim w następnym dramatycznym okresie, naznaczonym 
konfliktem polsko-czeskim, niedoszłym plebiscytem pod auspicjami państw Koalicji  
i zmian ustrojowych, przystosowujących dzielnicę do życia w odrodzonej Polsce. Lata 
1918–1922 były zarazem okresem znacznego pobudzenia ruchu prasowego na tym 
terytorium. „Gwiazdka” nadal pozostawała organem prasowym jednego z trzech naj-
ważniejszych polskich ugrupowań politycznych działających w dzielnicy – Związku 
Śląskich Katolików (ZŚK), którego przywódcą i zarazem wydawcą (a wcześniej także 
redaktorem gazety) był ks. Józef Londzin (1862–1929).

Na omawiany okres przypadało apogeum jego działalności społeczno-politycznej, 
gdyż pełnił on wówczas m.in. rolę jednego z trzech przewodniczących Rady Narodo-
wej Księstwa Cieszyńskiego (dalej: RNKC), członka Prezydium Polskiej Komisji Likwi-
dacyjnej w Krakowie i posła do Sejmu Ustawodawczego w Warszawie. Dwumiasto 
nad Białą znał doskonale nie tylko z czasów gimnazjalnych, ale także przedwojennej 
działalności w ramach ZŚK3. Zwolennik liberalnej polityki narodowościowej, intere-
sował się zawsze polsko-niemieckim konfliktem narodowościowym w obu miastach, 
czemu dawał wyraz na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej”, którą zresztą osadził na moc-
nych pozycjach antyniemieckich. Zależało mu także na rozbudowie szeregów ZŚK  
w okolicach Bielska. Gazeta skierowana nie tylko do polskiej inteligencji, ale również 
szerokich rzesz chłopskich i robotniczych, cieszyła się dużym uznaniem czytelników, 
o czym świadczył jej stały i stosunkowo duży nakład (6 tys. egzemplarzy w 1920 r.). 

w latach 1918–2009 (red. Ryszard Kaczmarek) z rozdziałami Bielsko w niepodległej Polsce 1918/1920–
1939 (Lech Krzyżanowski, Jacek Proszyk, Andrzej Linert, Maciej Fic) i Biała w okresie międzywojen-
nym 1918–1939 (J. Polak). Ze starszych pozycji warto wymienić: Eugeniusz Kopeć, Bielsko-Biała  
w początkach drugiej niepodległości (listopad 1918 roku), „Zaranie Śląskie”, 32, 1969, 2, s. 191–203; 
tenże, Dwudziestolecie międzywojenne, [w:] Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu, red. Henryk 
Rechowicz, Katowice 1971, s. 163–223; E. Kopeć, Południowo-zachodnie Kresy Rzeczypospolitej 1918–
1939, Katowice 1981; Walter Kuhn, Geschichte der deutschen Sprachinsel Bielitz (Schlesien), Würzburg 
1981, s. 365–393; Janusz Spyra, Niemcy na Śląsku Cieszyńskim wobec Rady Narodowej Księstwa Cie-
szyńskiego i wydarzeń lat 1918–1920, „Pamiętnik Cieszyński”, 8, 1994, s. 55–76; Mirosław Frączek, 
Zarząd Miasta i Rada Miejska Białej w latach 1918–1929, „Bielsko-Bialskie Studia Muzealne”, 3, 1997, 
s. 258–271. Liczne wzmianki o Bielsku znajdujemy także w najnowszej monografii Śląsk Cieszyński 
w latach 1918–1945, red. Krzysztof Nowak, Cieszyn 2015 (Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do 
czasów współczesnych, t. 6, red. I. Panic).

3 Zob. biogram ks. Londzina w Polskim Słowniku Biograficznym, t. 17, kom. red. Bogusław Leśnodorski  
[i in.],Warszawa [i in.] 1972, s. 538–540; Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji kato-
wickiej 1922–2008, red. Jerzy Myszor, Katowice 2009, s. 224–225 (na podstawie tej pozycji powsta-
ły wszystkie biogramy księży katolickich zamieszczone w poniższych przypisach); Ks. Józef Londzin 
(1862–1929). Kapłan, działacz patriotyczny i społeczny, red. K. Nowak, Bielsko-Biała 2002; ostatnio: 
Anna Hubczyk, Nowe wyzwania – stare problemy, czyli kwestie społeczne podnoszone przez „Gwiazdkę 
Cieszyńską” za redakcji Józefa Londzina w latach 1902–1918, „Pamiętnik Cieszyński”, 21, 2016, s. 87–90.
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Kolportowana była poprzez parafie, struktury ZŚK i polskie organizacje nie tylko na 
terenie Śląska Cieszyńskiego4, ale również na przyległych terenach małopolskich, 
chociaż na tych ostatnich znalazła – w przeciwieństwie do okresu przedwojennego – 
konkurencję w postaci prasy chadeckiej wydawanej w Białej.

„Gwiazdka Cieszyńska” ukazywała się w latach 1918–1919 dwa razy w tygodniu,  
a od października 1919 r. trzy razy w tygodniu. Z dniem 1 I 1920 r. – wobec zbliżające-
go się plebiscytu – gazeta została przeobrażona w dziennik, ukazujący się sześć razy 
w tygodniu, otrzymując nawet cotygodniowy dodatek w postaci „Gwiazdki Niedziel-
nej”. Dodatek ten zniknął w sierpniu 1920 r., kiedy gazeta ponownie zaczęła się uka-
zywać trzy razy w tygodniu. Od 1 I 1921 r. wydawano ją tylko dwa razy w tygodniu,  
a od numeru 69 w 1922 r. powróciła do formuły trzech edycji w tygodniu. Redaktora-
mi naczelnymi „Gwiazdki Cieszyńskiej” byli w tym czasie: ks. Józef Londzin (formal-
nie do końca 1919 r., faktycznie współredagował gazetę do końca życia), dziennikarz 
ks. Franciszek Błotnicki (od 1 stycznia do 31 sierpnia 1920 r., pozyskany z krakow-
skiego „Głosu Narodu”, do którego szybko powrócił) oraz Henryk Tesarczyk (od 1 IX 
1920 r.). Redakcja i administracja „Gwiazdki” znajdowała się w Cieszynie pod różny-
mi adresami, natomiast rolę redaktorów odpowiedzialnych pełnili kolejno: Jan Polak 
(zarazem długoletni zecer i korektor), ks. Franciszek Błotnicki (od 1 II 1920 r.) i Hen-
ryk Tesarczyk (od 27 VIII 1920 r.)5. 

Należy jeszcze zauważyć, że – podobnie jak przed 1914 r. – informacje o Bielsku  
i Białej, zazwyczaj krótkie, zamieszczane były najczęściej w dziale wiadomości lokal-
nych „Z Cieszyna i okolicy” (obok innych miejscowości), znacznie rzadziej natomiast 
w obszerniejszym dziale „Korespondencje”. Tylko raz w omawianym okresie tematy-
ka bielska trafiła na czołową szpaltę gazety. Jak się wydaje, nie posiadała ona stałego 
korespondenta na terenie dwumiasta, korzystając głównie z informacji księży i pol-
skich działaczy skupionych wokół Domu Polskiego. W kilku przypadkach posłużyła 
się artykułami publikowanymi w prasie endeckiej. Analiza informacji o Bielsku i Bia-
łej zawartych w „Gwiazdce Cieszyńskiej” w latach 1918–1922 została uszeregowana 
tematycznie. 

Życie polityczne

Organ prasowy Związku Śląskich Katolików najwięcej uwagi poświęcał – zgodnie 
zresztą z oczekiwaniami czytelników – wydarzeniom i życiu politycznemu w Biel-
sku, a w niewielkim tylko stopniu w Białej. Przegląd opublikowanych w tej materii 
informacji otwiera pierwsza w ogóle notatka „Gwiazdki” na temat sytuacji w Bielsku 

4 W Bielsku – jak przed wojną – jej sprzedaż prowadził oficjalny kolporter Jerzy Santo, właściciel skła-
du papieru przy ul. Wzgórze.

5 „Gwiazdka Cieszyńska” (dalej: GC) z lat 1918–1922; Andrzej Pilch, Czasopiśmiennictwo na Śląsku 
Cieszyńskim w latach 1848–1920 (Materiały do bibliografii), [w:] Studia i Materiały z Dziejów Śląska, 
t. 3, pod red. Kazimierza Popiołka, Wrocław 1960, s. 468–469; Edward Długajczyk, Oblicze polityczne 
i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922–1939, Katowice 1990, s. 18–19. 
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po polskim przewrocie w Cieszynie z 31 X/1 XI 1918 r., która ukazała się 8 listopada. 
Ma ona niewątpliwie walor źródła historycznego, stąd zacytujemy ją w całości:

Z Bielska. (Wojsko się rozeszło.) Stacjonujący tutaj rusiński [ukraiński – przyp. J.P.]  
55 pułk z Brzeżan został w ubiegły piątek odkomenderowany do swego miasta. Pod-
czas rozdawania nowych mundurów na drogę wpadli żołnierze i ludność cywilna do 
magazynów wojskowych i wyrabowała je zupełnie. Masami, nawet na wozach, wywo-
żono buty i odzież. Dobrze zaopatrzeni żołdacy ruszyli każdy na swoją rękę w swe 
ojczyste strony.

[...] Przez całą noc z 4. na 5. [listopada] toczyła się tu prawidłowa walka nad od-
graniczającą Bielsk od Białej rzeczką Białką. Z jednej strony strzelała milicja bielska, 
składająca się z uzbrojonych niedorostków, z drugiej legioniści. Zapał wojenny opuścił 
zafrontowych bohaterów dopiero nad ranem6.

Gazeta nie wspomniała jednak, że opisane przez nią wydarzenia były również kon-
sekwencją przejęcia z rąk austriackich pełnej kontroli politycznej i wojskowej nad 
Białą 1 XI 1918 r. przez Bialski Komitet Narodowy na czele z dr. Antonim Mikulskim7. 
Zabrakło także istotnej informacji o jednoczesnym przejęciu władzy w Bielsku przez 
Niemiecką Partyjną Radę Ludową (Der deutsche Volksrat der Parteien), wrogo usto-
sunkowaną do RNKC i powstającego państwa polskiego.

Rządy niemieckiej rady nie trwały jednak długo, gdyż jak zawiadomiła „Gwiazdka”: 

W niedzielę, d[nia] 17 listopada przybył silny oddział wojska polskiego do Bielska. Po 
drodze przed hotelem de l’Europe oddał wojskowe honory swemu komendantowi – 
porucznikowi Kańskiemu, i tu po raz pierwszy rozległa się komenda polska w Bielsku. 
Wojsko obsadziło dworzec [kolejowy] bez oporu i magazyny koło dworca, które miejska 
straż obywatelska chciała nadal utrzymywać pod swoją komendą. Na dworcu wywieszo-
no czerwono-biały sztandar. Tak przeszła twierdza butnego hakatyzmu prusko-wszech-
niemieckiego pod rządy Rady Narodowej w Cieszynie8.

6 GC, nr 90 z 8 XI 1918, s. 4. Pisownia nazwy „Bielsk” – oryginalna. Milicja bielska – chodzi o bielską 
Bürgerwehr (Straż Obywatelską) pod dowództwem rotmistrza Wolfganga Josephyego. Legioniści – 
oddział milicji polskiej w Białej tworzonej od 31 X 1918 r., zasilonej przez kombatantów z Legionów 
Polskich i 56 pp z Wadowic. 

7 Zob. Antoni Mikulski, Wspomnienia z listopadowych dni 1918 roku w Białej (Małopolskiej), „Studia Hi-
storyczne”, 11, 1968, 4, s. 511–519 (tu także o rozpuszczeniu 55 pp); J. Polak, Biała…, s. 155–157.

8 GC, nr 95 z 26 XI 1918, s. 4; A. Mikulski, Wspomnienia…, s. 513. „Hotel de l’Europe” – chodzi o ka-
wiarnię o tej nazwie (późniejsza „Patria”) w centrum miasta przy ul. Wzgórze (Stadtberg), otwar-
tą w 1901 r. Bolesław Kański był oficerem polskim z austriackiego 55. pp, współtwórcą zbrojnego 
zamachu w nocy 31 X/1 XI 1918 r. i pierwszym komendantem placu Wojska Polskiego w Białej.  
W rzeczywistości z batalionem wojska przybył z Cieszyna do Bielska 17 XI 1918 r. gen. dywizji Fran-
ciszek Aleksandrowicz, wyznaczony 5 listopada na dowódcę wojsk polskich na Śląsku Cieszyńskim. 
Tego samego dnia magistrat Bielska złożył deklarację wierności RNKC. Zob. Archiwum Państwowe  
w Katowicach, Oddział w Cieszynie (dalej: APC), zespół Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, 
sygn. 90, k. nlb. Dokument ten nie jest znany dotychczasowej literaturze, która operuje datą 28 XI 
1918 r. jako momentem zawarcia przez władze Bielska porozumienia z RNKC, bagatelizując wkro-
czenie Wojska Polskiego, jak np. L. Krzyżanowski, Życie polityczne, [w:] Bielsko-Biała w latach 1918–
2009, Bielsko-Biała 2010 (Bielsko-Biała. Monografia miasta, t. 4, red. I. Panic), s. 44.
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Warto zwrócić uwagę na ostatnie zdanie, nie tylko z powodu charakterystycznego 
dla epoki, często używanego przez gazetę pojęcia „hakatyzm” w miejsce słowa „na-
cjonalizm”, ale i nieskrywanego triumfu na widok polskiej flagi wiszącej na ważnej 
instytucji publicznej, na którą czekała ona – wraz z miejscowymi Polakami – przez 
kilkadziesiąt lat. Już kilka dni później szeroko rozpisywała się o głośnym incydencie 
z zerwaniem 26 XI 1918 r. przez „nieznanego sprawcę” z budynku bielskiej poczty 
tarczy z polskim orłem:

Wskutek tego zażądała osobna polska komisja wojskowa pod przewodnictwem gene-
rał-majora [Franciszka] Aleksandrowicza ponownego zawieszenia orła polskiego na 
koszt gminy i z należytymi honorami i przy wyrażeniu przez magistrat bielski swego 
ubolewania z powodu zaszłego wypadku i zapewnienia, że magistrat wszystko uczyni, 
aby zapobiec w przyszłości podobnym wykroczeniom; wynik porozumienia się co do 
orła polskiego ma magistrat podać do ogólnej wiadomości w gazetach wychodzących 
w Bielsku. Warunki te magistrat przyjął. Dnia 3 grudnia o godz. 11.00 przed południem 
w obecności 2 kompanii wojska polskich i jednej kompanii Bürgerwehr, i w obecności 
władz cywilnych i tłumu publiczności odbyło się uroczyste zawieszenie orła polskiego 
na budynku pocztowym. Następnie w gorących słowach przemówił gen. mjr Aleksandro-
wicz do wojska polskiego i wzniósł okrzyk: „Niech żyje wolna, zjednoczona, niepodległa 
Polska!”, powtórzony następnie trzykrotnie przez obecnych. Uroczystość zakończyła de-
filada przed gen. Aleksandrowiczem, który o stanie i karności wojska polskiego w Biel-
sku bardzo korzystnie się wyrażał9. 

W końcówce roku „Gwiazdka” nie kryła satysfakcji z innego powodu – 15 grudnia 
zmarł w Bielsku niemiecki poseł do śląskiego Sejmu Krajowego w Opawie Gustaw 
Josephy, przemysłowiec i honorowy obywatel miasta, patron ślązakowców i orę-
downik przynależności Bielska do Niemieckiej Austrii. Gazeta widziała w nim:

nieprzejednanego wroga ludności katolicko–polskiej, przeciwko której walczył i wystę-
pował butnie, brutalnie i zaczepnie. Jeszcze w maju b.r. rzucił na posiedzeniu rady biel-
skiej bezpodstawne oszczerstwo na jednego z księży katolickich, a potwarzy swojej nie 
odwołał. Bielscy hakatyści i masoni ponieśli przez jego śmierć stratę jednego z najbar-
dziej wpływowych i ruchliwych prowodyrów10.

9 GC, nr 98 z 6 XII 1918, s. 3; Franciszek Szymiczek, Walka o Śląsk Cieszyński w latach 1914–1920, 
Katowice 1938, s. 50 wspomina również o roli mjr Bobkowskiego w przywróceniu orła. Nieco ina-
czej opisuje incydent E. Kopeć, Bielsko-Biała…, s. 201–202 (o roli ppłk Krakówki), opierając się na 
„Dzienniku Cieszyńskim”. Gen. dyw. F. Aleksandrowicz (1856–1927) po długoletniej służbie w armii 
austro-węgierskiej, służył od 1 XI 1918 r. w Wojsku Polskim. Zob. przypis poprzedni. 

10 GC, nr 102 z 20 XII 1918, s. 3; A. Mikulski, Wspomnienia…, s. 514. Gustaw Josephy (1855–1918), wła-
ściciel największej bielskiej fabryki maszyn (głównie włókienniczych), radny miejski, prezes Związku 
Przemysłowców Bielska, Białej i Okolic, mason o poglądach wszechniemieckich i antypolskich, gro-
ził także w listopadzie 1918 r. staroście bielskiemu Jakubowi Podczaskiemu internowaniem, gdyby 
ten złożył ślubowanie RNKC. Zob. J. Polak, Honorowi obywatele miasta Bielska (do 1939 r.), [w:] tenże,  
Z badań nad dziejami Bielska-Białej od XIII do XX wieku, Bielsko-Biała 2007, s. 91–94. Śmierć Josephyego 
ułatwiła ułożenie znośnych stosunków między władzami polskimi a niemieckim samorządem Bielska.
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Niewątpliwie sensacją było przybycie do Bielska 20 II 1919 r. Międzysojuszniczej 
Komisji Kontrolującej powołanej do zapewnienia realizacji tzw. umowy paryskiej 
kończącej wojnę polsko-czeską o Śląsk Cieszyński. Witały ją ponoć na ulicach „tłumy 
ludności polskiej”. Jej członkowie zostali zaproszeni przez starostę bielskiego Jaku-
ba Podczaskiego do gmachu starostwa, gdzie przyjęli następnie 11 deputacji pol-
skich i 11 deputacji niemieckich. Jak zapewniała gazeta – mijając się jednak z praw-
dą – „wszystkie deputacje domagały się przyłączenia Śląska polskiego do Polski”11. 
Odgrywana przez nią w owym czasie rola propagandowej tuby władz cieszyńskich 
nie pozwoliła jej obiektywnie wyjaśnić, na czym miał polegać problem niemiecki  
w Bielsku i dlaczego RNKC zmuszona była wprowadzić 23 VI 1919 r. stan wyjątkowy 
w powiecie bielskim12.

W sierpniu 1919 r. gazeta po raz pierwszy skomentowała podziały polityczne w sa-
morządzie bielskim, atakując swojego głównego ideologicznego wroga – socjalistów:

Od chwili, kiedy fala rewolucji obiła się o Bielsko, poturbowawszy trochę klikę tutej-
szych liberalnych mocarzy [i] otworzyła socjalistom i chrześcijańsko-socjalnym polity-
kom drogę do Rady Gminnej, stosunki u nas nie tylko się nie polepszyły, lecz poniekąd 
pogorszyły. Socjalistyczni prowodyrzy szerzą niesłychany terror i niezadowolenie; na 
tym przede wszystkim polega ich polityczna mądrość i socjalistyczna zapobiegliwość13.

Jednocześnie ubolewała nad rozłamem w miejscowej organizacji chrześcijańsko-so-
cjalnej (Chrześcijańsko-Socjalnego Związku Politycznego), do którego doszło na tle 
narodowościowym (konflikt między polskimi członkami a niemiecką większością). 
Winnym powstałej sytuacji był według „Gwiazdki” kierownik szkoły katolickiej Jo-
sef Prochaska, który zostawszy z ramienia ChSZP radnym, wniósł nieoczekiwanie  
w Radzie Gminnej projekt wprowadzenia szkół świeckich w miejsce wyznaniowych, 
a ponadto w gazecie „Ostschlesiche Post” sympatyzował niemal otwarcie z Czechami. 
Niestety polskim katolikom w Bielsku – jak zauważył organ Związku Śląskich Kato-
lików, który sam zamierzał zdobyć w Bielsku swój przyczółek polityczny – brakowa-
ło liderów, w związku z czym nie byli w stanie przeforsować swoich przedstawicieli  
w miejskim samorządzie14. 

11 GC, nr 14 z 25 II 1919, s. 4. W rzeczywistości niemieckie delegacje (prócz socjalistów) domagały się 
utworzenia neutralnego, wolnego państwa śląskiego wraz z dwumiastem. Zob. F. Szymiczek, Walka…, 
s. 85; J. Spyra, Niemcy…, s. 63–64; J. Polak, Biała…, s. 161. O działaniach MKK zob. Marek Kazimierz Ka-
miński, Konflikt polsko-czeski 1918–1921, Warszawa 2004, s. 49 i nn. Dr Jakub Podczaski (1868–1942) 
pochodził z polskiej szlachty, prawnik i urzędnik austriacki, był starostą powiatowym w Bielsku  
w latach 1913–1922. Już 2 XI 1918 r. uznał zwierzchnictwo RNKC. O jego roli w omawianym okresie 
zob. K. Nowak, Z problemów Śląska Cieszyńskiego w „okresie przejściowym” (sierpień 1920–czerwiec 
1922), „Pamiętnik Cieszyński”, 8, 1994, s. 84–87.

12 GC, nr 49 z 27 VI 1919, s. 3. Powodem jego wprowadzenia – pod naciskiem dowódcy 6 DP gen. dyw. 
Franciszka Latinika – była antypolska agitacja i przygotowania bielskich Niemców do rozruchów  
w związku z groźbą wojny polsko-niemieckiej o Górny Śląsk. J. Spyra, Niemcy…, s. 65.

13 GC, nr 66 z 26 VIII 1919, s. 2.
14 Tamże; L. Krzyżanowski, Życie polityczne…, s. 43 i nn. Josef Prochaska był do 1919 r. kierownikiem 

katolickiej, niemieckiej Szkoły Ludowej Męskiej nr 4.
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Następne wiadomości polityczne z Bielska związane były z przyszłym plebiscytem 
śląskocieszyńskim. „Gwiazdka” odnotowała więc utworzenie w listopadzie 1919 r. pol-
skiego Okręgowego Komitetu Plebiscytowego na czele z przewodniczącym Józefem Ja-
siem oraz jego zastępcą Franciszkiem Obrzutem, który wraz z Miejskim Komitetem 
Plebiscytowym ulokował się w reprezentacyjnym hotelu Kaiserhof (później Prezyden-
t)15. O plebiscycie i polskich doń przygotowaniach debatowano także w Domu Polskim. 
11 IV 1920 r. w Białej odbyła się swego rodzaju demonstracja wojskowa z udziałem 
jednostek Wojska Polskiego skoncentrowanych wzdłuż granicy plebiscytowej (na rze-
ce Białej), której pretekstem były obchody ku czci Tadeusza Kościuszki i rocznicy zwy-
cięstwa pod Racławicami. Na rynku odprawiona została polowa msza św. po której 
zorganizowano wiec plebiscytowy, by okazać solidarność z cieszyńskimi Polakami16. 

Po rezygnacji z przeprowadzenia plebiscytu i podziale Śląska Cieszyńskiego woj-
ska alianckie stopniowo wycofywały się z jego terytorium. Jeszcze 5 VIII 1920 r. strze-
gły one (oddziały włoskie stacjonujące w Bielsku) wszystkich mostów na rzece Bia-
łej, którą wojska polskie przekroczyły dopiero o godz. 7.00 rano 6 sierpnia, zajmując 
tego dnia tereny śląskie po górną Wisłę17.

Zaledwie dwa tygodnie później, 20 VIII 1920 r., z bielskiego dworca kolejowego od-
jechały setki ochotników ze Śląska, aby walczyć z bolszewikami. Według gazety że-
gnały ich „tłumy publiczności z Bielska i Białej [...], obdarowując ciastkami, wódką, pa-
pierosami. Nastrój był poważny, serdeczny i podniosły”. Obecni byli obaj starostowie 
powiatowi Jakub Podczaski i Stefan Różecki, burmistrzowie Bielska Edmund Eichler  
i Białej Maksymilian Schmeja oraz komendant garnizonu płk Chlebowski, przygrywa-
ła muzyka wojskowa. Jeden z ochotników wygłosił patriotyczną mowę, by na koniec: 

wzywając wszystkich, by pilnowali sprawy Śląska Cieszyńskiego aż do czasu, kiedy oni 
rozprawią się z bolszewikami, powrócą i odbiorą polską część Śląska Cieszyńskiego cze-
skich łupieżcom18.

Tego samego dnia otwarto na dworcu herbaciarnię dla polskich żołnierzy, urządzoną 
staraniem Komitetu Obrony Państwa w Białej. Okolicznościowe przemówienie wy-
głosił jego przewodniczący, wiceburmistrz miasta dr Kazimierz Karpiński. Na wysi-
łek mobilizacyjny nie pozostał obojętny także bielski przemysł wełniany, który usta-
mi inż. Stefana Katelbacha ofiarował sukno na zimowe umundurowanie dla tysiąca 
żołnierzy oraz znaczną sumę pieniędzy19.

15 GC, nr 92 z 11 XI 1919, s. 3. Franciszek Obrzut (1886–1945), nauczyciel spod Gorlic, działacz społecz-
ny, legionista, peowiak. W latach 1911–1920 (z przerwami) kierownik Polskiej Szkoły Ludowej TSL 
w Jaworzu Średnim, a następnie kierownik Polskiej Szkoły Wydziałowej i Pospolitej w Bielsku. W la-
tach 1919–1921 związany z z cieszyńskim PSL. Od 1922 r. poseł do Sejmu Śląskiego z ramienia NPR.

16 GC, nr 82 z 10 IV 1920, s. 4; J. Polak, Biała…, s. 168.
17 GC, nr 173 z 4 VIII 1920, s. 1; „Gwiazdka Niedzielna” (dodatek do GC), nr 30 z 1 VIII 1920; K. Nowak, 

Z problemów…, s. 78.
18 GC, nr 188 z 31 VIII 1920, s. 3. 
19 Tamże. Dr Kazimierz Karpiński (1863– po 1937) był notariuszem i wiceburmistrzem Białej w latach 

1919–1925 z ramienia Klubu Polskiego funkcjonującego w Radzie Gminnej.
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„Gwiazdka” uwieczniła również fakt powstania 23 VIII 1920 r. w Bielsku Powia-
towego Komitetu Obrony Państwa. Co ciekawe, na zebranie konstytucyjne przy-
byli licznie miejscowi Niemcy, a referat o sytuacji wojskowo-politycznej wygłosił 
inż. Okuniewski z Warszawy. Przewodniczącym KOP został starosta Jakub Podczaski,  
a sekretarzem Klemens Matusiak. W zarządzie znaleźli się czołowi działacze polscy 
z powiatu bielskiego oraz grupa księży i nauczycieli. Komitet powołał 4 sekcje: orga-
nizacyjno-zaciągową, propagandową, pomocy dla żołnierza i skarbową. Uchwalono 
by zorganizować we wrześniu serię wieców zakończonych „Świętem Obrony Pań-
stwa” w dniu 26 września20. Przystąpiono także do formowania w Białej batalionu 
„pułku śląskiego” pod dowództwem mjr B. Ostrowskiego, z biurem werbunkowym 
przy ul. Franciszka Józefa 4 w Bielsku21. 

Zakończenie konfliktu z Czechami oraz wojny z Rosją bolszewicką pozwoliło gaze-
cie ks. Londzina w większym stopniu skupić się na odradzającym życiu politycznym. 
Już w artykule z czerwca 1920 r. jej redaktorzy przyznawali, że:

życie narodowe w Bielsku po długim zastoju, spowodowanym wojną do nowego za-
czyna się budzić się życia. Ostoją całego polskiego ruchu narodowego jest Dom Polski  
w Bielsku przy ul. Blichowej. Właścicielem tego domu jest Spółka Ochrony i Pomocy Na-
rodowej. [...] w komisji politycznej tego stowarzyszenia wyłonił się Okręgowy Komitet 
Plebiscytowy, który obecnie intensywnie prowadzi całą pracę plebiscytową w Bielsku 
i w powiecie. Znaczenie Domu polskiego w ośrodku niemczyzny każdy łatwo zrozumie 
i dlatego Zarząd tejże Spółki zwraca się do wszystkich rodaków w Bielsku, jakoteż na 
Śląsku i w całej Polsce, by poparli sprawę narodową, przystępując na członków zwy-
czajnych z roczną wkładką 12 marek22.

W Domu Polskim urządzał od 1919 r. swoje zgromadzenia i spotkania Związek Ślą-
skich Katolików, „Gwiazdka” zaś systematycznie o nich informowała. Związek prócz 
własnych spraw organizacyjnych inspirował tworzenie różnych organizacji, jak na 
przykład Okręgowego Towarzystwa Rolniczego, które powołano w Domu na zebra-
niu delegatów kółek rolniczych z powiatu bielskiego 29 VI 1920 r. W skład jego za-
rządu weszli m.in. Józef Gruszka z Jasienicy (prezes), ks. Józef Londzin i Franciszek 
Obrzut (obaj zastępcy)23.

Sporo zamieszania na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej” uczyniło założenie w Biel-
sku w sierpniu 1920 r. tzw. Organizacji Narodowej, kierowanej przez ambitnego in-

20 GC, nr 188 z 31 VIII, s. 4; nr 192 z 14 IX 1920, s. 4. Komitet powstał w ramach ogólnopolskiej akcji 
zakładania KOP-ów, gminnych i powiatowych. L. Krzyżanowski, Życie polityczne…, s. 51.

21 GC, nr 193 z 17 IX 1920, s. 3. Batalion ten został przerzucony w październiku do Cieszyna (nr 202  
z 19 X 1920). Warto przy okazji zauważyć, że w mieście nadal funkcjonowały nazwy ulic związane  
z Habsburgami!

22 GC, nr 129 z 12 VI 1920, s. 4. Składki zbierał i wydawał legitymacje skarbnik spółki Augustyn Kubica, 
nauczyciel polskiej Publicznej Szkoły Ludowej w Bielsku. O Spółce Ochrony i Pomocy Narodowej zob. 
J. Polak, Dzieje Domu Polskiego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007, s. 53 i nn. 

23 GC, nr 63 z 15 VIII 1919, s. 2; „Gwiazdka Niedzielna”, nr 28 z 18 VII 1920. Spotkania te były okazją do 
agitacji wśród rolników za wstępowaniem do ZŚK jako „partii ludowej”. 
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spektora szkolnego Klemensa Matusiaka. Jej delegacja podczas wizyty 16 sierpnia 
u nowo mianowanego komisarza rządowego na Śląsk Cieszyński Zygmunta Żuraw-
skiego domagała się buńczucznie wprowadzenia w Bielsku i powiecie „silnych i ener-
gicznych rządów”, odsunięcia od władzy partyjnych czynników politycznych (w tym 
ZŚK) i zastąpienia ich „fachowcami” z ON. Śledztwo dziennikarskie wykazało, że nikt 
w Bielsku nie znał takiej organizacji, gdyż była ona prywatną inicjatywą Matusiaka 
oraz profesora paralelek polskich w Państwowej Szkole Przemysłowej Karola Rybar-
skiego24. Akcja ON stała się nawet jednym z punktów obrad zjazdu delegatów ZŚK  
w Cieszynie 28 VIII 1920 r. Zjazd z dezaprobatą odniósł się do nowej inicjatywy po-
litycznej, stwierdzając w rezolucji nr 5, że ON „wywołuje niepotrzebne zamieszanie  
w powiecie bielskim dla realizacji osobistych celów jej kierowników”25. Przedsię-
wzięcie Matusiaka spełzło jednak na niczym, do czego przyczynił się m.in. negatywny 
doń stosunek księży katolickich26. Matusiak stanął także na czele bielskiego komitetu 
powiatowego utworzonej w Cieszynie 2 IV 1921 r. organizacji Straż Kresów Zachod-
nich27. Był politykiem nielubianym przez redakcję „Gwiazdki”, posądzanym o prze-
rost ambicji i, jak z przekąsem podkreślała, należał do jednych z „ludzi z PPPŻ (Pol-
skiej Partii Poszukiwaczy Żłobu)”28.

W kwietniu 1921 r. czytelnicy „Gwiazdki” dowiedzieli się, że wspomniany inspek-
tor szkolny, a także starosta Podczaski zostali współzałożycielami innej polskiej orga-
nizacji w Bielsku – Polskiego Związku Obywatelskiego (dalej: PZO). Był on bezpartyj-
nym zrzeszeniem inteligencji polskiej (poza socjalistami) powstałym 9 marca, które 
powołało aż 16 sekcji i posiadało do dyspozycji Kasyno Polskie, będące miejscem 
spotkań towarzyskich miejscowych Polaków. Na czele PZO stanął adwokat dr Ber-
nard Bogaczewski, a jego sekretarzem został Klemens Matusiak. Wśród jego człon-
ków bardzo szybko jednak dały o sobie znać różne podziały partyjne i towarzyskie29. 

Uprzednio gazeta odnotowała, że w skład powołanej 15 XI 1920 r. przez rząd pol-
ski Tymczasowej Komisji Rządowej Śląska Cieszyńskiego (dalej: TKR) wszedł, obok 
działaczy polskich, niemiecki przemysłowiec bielski Oswald Molenda. Prowadził on 
w niej sprawy przemysłowe i handlowe. Oczywiste było, że taka nominacja stanowiła 
ukłon władz polskich w stronę bielskich Niemców30. 

24 GC, nr 186 z 24 VIII 1920, s. 1. Artykuł Organizacja narodowa w Bielsku trafił – jak jedyny o Bielsku 
w omawianym okresie – na pierwszą stronę GC. Karol Rybarski (1859–1942), nauczyciel, działacz 
społeczny i endecki w Białej, w latach 1919–1924 jej radny, pracował w różnych szkołach średnich 
dwumiasta.

25 GC, nr 188 z 31 VIII, s. 1; nr 190 z 7 IX 1920, s. 3.
26 Tamże.
27 GC, nr 29 z 12 IV 1921, s. 3. Organizacja ta weszła później w skład ogólnopolskiego Związku Obrony 

Kresów Zachodnich utworzonego 1 X 1921 r.
28 GC, nr 39 z 17 V 1921, s. 4.
29 GC, nr 32 z 22 IV 1921, s. 3; L. Krzyżanowski, Życie polityczne…, s. 47.
30 GC, nr 215 z 3 XII 1920, s. 5; nr 219 z 17 XII 1920, s. 4. Oswald Molenda (1878–1926), pełnił swoją 

funkcję tylko do lutego 1921 r., gdy zastąpił go inny bielski przemysłowiec Eduard Zipser (zob. przy-
pis 147). Zob. L. Krzyżanowski, Życie polityczne…, s. 46–47; K. Nowak, Życie polityczne i społeczne, [w:] 
Śląsk Cieszyński…, s. 81.
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Intensywna działalność ZŚK na terenie Bielska i jego okolic doprowadziła w koń-
cu do powołania jego miejscowego oddziału, co oznajmiła „Gwiazdka”, relacjonując 
zebranie związkowe w Domu Polskim zorganizowane 2 lutego z udziałem patrona 
ks. Józefa Londzina. Na czele oddziału bielskiego zrzeszającego osoby z różnych sfer 
społecznych stanął dr Jakub Rodwin, sekretarzem został działacz chrześcijańskich 
związków zawodowych Józef Janusz31. 

W kolejnej korespondencji z Bielska z kwietnia 1921 r., „Gwiazdka” nie ukrywała 
już swego zadowolenia:

Ruch narodowy i życie polskie w Bielsku przybiera na sile. Wyrazem tego są coraz licz-
niejsze polskie afisze, zapowiadające różne obchody, uroczystości, przedstawienia, ja-
kich kilka odbyło się w ostatnim czasie w Domu Polskim i w Kaiserhofie [...], [a które] 
przekonują, że Bielsko nie jest takie niemieckie, na jakie wygląda32.

3 IV 1921 r. zwołano w Bielsku konferencję powiatową ZŚK, na której referaty poli-
tyczne na temat położenia państwa polskiego wygłosili członkowie władz związku: 
ks. Eugeniusz Brzuska oraz ks. Dominik Ściskała. Uchwalono rezolucje popierające 
zawarty z Rosją sowiecką traktat ryski oraz konstytucję polską, a także domagające 
się równouprawnienia Polaków w kościele parafialnym w Bielsku i przeciwstawiają-
ce się pomysłowi włączenia Śląska Cieszyńskiego do województwa krakowskiego33.

Przejawem zmian w życiu politycznym było pojawienie się „ni stąd, ni zowąd” biel-
skiej grupy Narodowej Partii Robotniczej (NPR), uznanej przez gazetę za antykościel-
ną i bliską pod względem ideowym Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Nie wiado-
mo kto był jej założycielem, głównym działaczem został natomiast wspomniany już 
nauczyciel Franciszek Obrzut, który swego czasu „tak silnie agitował, by Dom Polski 
oddać w ręce YMCA – w tym celu, by rozbić ruch robotników chrześcijańskich”34. 
Grupa NPR miała liczyć 30 zwolenników, a za swoją siedzibę obrała dawną piekar-
nię Bathelta („obecnie szowinisty Radonia”) na ul. Blichowej (obecnie Partyzantów),  
w której „karmi się robotników słodką leguminą nienawiści [!]”35. Pierwsze zgroma-
dzenie publiczne partia urządziła 15 VII 1921 r. w hotelu Prezydent, ale gdy tylko 
pojawili się członkowie PPS, doszło do „gwałtownej kłótni i awantur”. Zastępca komi-
sarza miasta rozwiązał więc zgromadzenie, a robotnicy rozeszli się, śpiewając socja-
listyczne pieśni36.

31 GC, nr 15 z 22 II 1921, s. 3; nr 18 z 4 III 1921, s. 3. Sekretariat oddziału funkcjonował w soboty  
w Domu Polskim.

32 GC, nr 32 z 22 IV 1921, s. 3. Jak donosiła GC, nr 33 z 26 IV 1921, s. 4, pierwsze polskie afisze w Bielsku, 
w dodatku poprawnie wydrukowane, wywiesił Miejski Urząd Żywnościowy.

33 GC, 29 z 12 IV 1921, s. 2; E. Kopeć, Jak rodziło się województwo bielskie?, „Podbeskidzie”, 1–2, 1982,  
s. 74 i nn. 

34 GC, nr 41 z 24 V 1921, s. 4. YMCA – Young Men’s Christian Association, organizacja o proweniencji 
anglikańskiej zał. w Londynie w 1844 r. Do Polski przybyła w 1919 r. wraz z armią gen. Józefa Hallera. 
W 1923 r. powstała Polska YMCA, która zajmowała się młodzieżą męską.

35 GC, nr 54 z 8 VII 1921, s. 3; GC, nr 55 z 12 VII 1921, s. 4.
36 GC, nr 59 z 26 VII 1921, s. 3.
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Z czasem redakcja „Gwiazdki Cieszyńskiej” próbowała wykreować pewne działa-
nia polityczne, czego przykładem był przedruk artykułu z krakowskiego, prawicowe-
go „Głosu Narodu” z 17 XI 1921 r., w którym bezceremonialnie zaatakowano starostę 
bielskiego Jakuba Podczaskiego. W czasach austriackich miał on „odgrywać przyja-
ciela Niemców – starostwo było ekspozyturą hakatystycznego Volksratu”, a znany 
wróg Polaków poseł Gustaw Josephy był wg tekstu „najlepszym przyjacielem Pod-
czaskiego” (co nie było prawdą). Ponadto miał popierać znanego separatystę śląskie-
go Józefa Kożdonia, dzięki czemu „renegactwo w powiecie bielskim stało się potęgą”. 
RNKC miała tolerować Podczaskiego prawdopodobnie licząc, że pozyska on bielskich 
Niemców dla Polski, co zresztą częściowo się powiodło. Zarzucono staroście także 
związki z Polskim Stronnictwem Ludowym Wincentego Witosa, dzięki czemu miał 
on zostać również komisarzem ziemskim dla przeprowadzenia reformy rolnej na 
Śląsku. Teraz miał się ponoć starać o fotel wojewody śląskiego37. Akcja ta, oparta  
w znacznej mierze na insynuacjach, w jakimś stopniu zaszkodziła Podczaskiemu, któ-
ry w 1922 r. musiał się pożegnać ze służbą państwową. 

Kwestia górnośląska

Z uwagi na bliskość spornego terytorium i interesy ekonomiczne, mieszkańców Biel-
ska i Białej bardzo interesowały przygotowania do plebiscytu górnośląskiego i jego 
wyniki. Na polski fundusz plebiscytowy wpłaciła różne kwoty spora grupa Polaków38. 
Zaraz po głosowaniu z 20 marca ukazała się na łamach „Gwiazdki” charakterystyczna 
korespondencja z Bielska:

Plebiscyt na Górnym Śląsku wykazał dokładnie, jakiego rodzaju są nastroje w Bielsku. [...] 
[Tutejsza] opinia żydowsko-niemiecka była sympatiami po stronie Niemiec. [...] [Wyniki 
plebiscytu potwierdziły jednak obawy bielszczan, że miasto] będzie należało do Polski. 
Dotychczas bowiem wyczekiwało się tu ciągle jeszcze jakiejś katastrofy polskiej i zmiany 
przynależności Bielska. Jedni widzieli wyzwolenie w bolszewikach, drudzy twierdzili, że 
najprzód rozleci się Czechosłowacja, a potem Polska i wróci Austria [...]. Inni znów liczyli 
na taki spadek marki, że Polska ogłosi bankructwo i będzie zmuszona albo odstąpić, albo 
sprzedać Czechom Śląsk i część Małopolski po Sołę, Oświęcim. Czekano tu ciągle czegoś, 
obecny stan uważano za prowizorium39.

Sprawy górnośląskie omawiane były od początku 1921 r. również na zebraniach ZŚK 
organizowanych zwykle w Domu Polskim w Bielsku40. Już w trakcie trwania III powsta-

37 GC, nr 87 z 22 XI 1921, s. 2.
38 GC, nr 22 z 18 III 1921, s. 3.
39 GC, nr 24 z 25 III 1921, s. 2. Teza L. Krzyżanowskiego, Życie polityczne…, s. 51, iż sprawy plebiscy-

tu górnośląskiego „nie aktywizowały bielskich środowisk politycznych” wydaje się być wątpliwą, 
zwłaszcza na odcinku polskim.

40 GC, nr 45 z 7 VI 1921, s. 4; nr 48 z 17 VI 1921, s. 4; nr 60 z 29 VII 1921, s. 4.
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nia śląskiego, 22 maja, w obecności posła Karola Jungi, w uchwalonych rezolucjach od-
dano cześć Górnoślązakom i bojownikom górnośląskim oraz dyktatorowi powstania 
Wojciechowi Korfantemu, potępiając oszczerczą mowę antypolską Lloyda George'a  
i dziękując narodowi francuskiemu za poparcie Polski w sprawie Górnego Śląska.  
Żądano również rychłego utworzenia województwa śląskiego oraz ogłoszenia wybo-
rów do rady gminnej Bielska z udziałem ZŚK „jako jedynej partii polskiej”, odmawiając 
przy tym Polskiemu Związkowi Obywatelskiemu charakteru partyjnego i tym samym 
prawa udziału w wyborach. Nie omieszkano także skrytykować „robotę NPR”41. 

Z kolei na powiatowym zjeździe ZŚK 30 X 1921 r. z udziałem posłów: ks. Lon-
dzina, ks. Brzuski i Jungi oraz ks. Mączyńskiego z Białej, dyskutowano o parcelacji 
gruntów arcyks. Fryderyka Habsburga w powiecie bielskim i uchwalono rezolucję 
witającą Górnoślązaków w państwie polskim (po dokonanym właśnie podziale 
Górnego Śląska). Wyrażono także gorące podziękowanie Wojciechowi Korfantemu 
za jego wkład w walkę o tę dzielnicę. W innych rezolucjach domagano się połączenia 
obu części Śląska w jedno województwo, wyborów do Sejmu Śląskiego, utworzenia 
biskupstwa śląskiego niezależnego od diecezji wrocławskiej oraz przeprowadze-
nia reformy rolnej42. Sprawy polskie i górnośląskie omawiano również szeroko na 
walnym zebraniu bielskiego oddziału ZŚK 25 V 1922 r., z udziałem prezesa Związku 
ks. Dominika Ściskały i ks. Józefa Londzina. Wybrano wówczas nowy zarząd oddziału  
w składzie: ks. Herman Faustyn (prezes), Tomasz Rychlik (zastępca prezesa), Andrzej 
Zontek (sekretarz) i ks. Augustyn Pohl (skarbnik)43. 

Sprawy górnośląskie zamknęła w Bielsku podniosła uroczystość patriotyczna, jaka 
miała miejsce 12 II 1922 r. Była ona związana z manifestacyjnym przyjęciem uchodź-
ców górnośląskich przebywających w obozie w pobliskich Goczałkowicach. Przema-
szerowali oni pod przewodnictwem ks. Franciszka Długosza z dworca kolejowego do 
kościoła św. Mikołaja, gdzie odprawiono dla nich nieszpory, po czym rozpoczął się 
wieczorek na Strzelnicy, na którym Górnoślązacy odegrali trzy jednoaktówki. Wystą-
pił także polski chór bielski pod batutą prof. Józefa Gabzdyla44.

Konflikty socjalne i związki zawodowe

„Gwiazdka”, znana w okresie przedwojennym z umiarkowanej krytyki stosunków 
socjalnych w przemyśle dwumiasta, pomimo nabrzmiewających w nim konfliktów, 

41 GC, nr 47 z 14 VI 1921, s. 3.
42 GC, nr 83 z 8 XI 1921, s. 3.
43 GC, nr 51 z 30 VI 1922, s. 2. Ks. Dominik Ściskała (1887–1945), wikary na Śląsku Cieszyńskim (m.in.  

w parafii św. Mikołaja w Bielsku 1920–1922) i kapelan wojskowy, działacz ZŚK, w 1922 r. przeniósł 
się do diecezji sandomierskiej. Ks. Augustyn Pohl (1888–1975) był wikarym w parafii bielskiej św. Mi-
kołaja, w 1920 r. został katechetą szkół polskich w Bielsku, wydał śpiewnik dla młodzieży szkolnej. 
Zob. niżej (bursa polska).

44 GC, nr 17 z 28 II 1922, s. 3. Ks. Franciszek Długosz (1874–1940) był proboszczem parafii Gostomia 
pod Prudnikiem, skąd musiał uciekać po plebiscycie górnośląskim.
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przez dłuższy czas po zakończeniu wojny nie poruszała tej tematyki. Zaintereso-
wały ją dopiero robotnicze rozruchy głodowe, do jakich doszło w kwietniu i maju 
1919 r., ponieważ miały one częściowo antysemicki charakter. Pierwsze wydarzyły 
się 4 kwietnia w Bielsku. Według gazety tłumy splądrowały wówczas m.in. przyryn-
kowe sklepy żydowskie: towarów mieszanych Abrahama Eichnera (m.in. wynoszono 
całe skrzynie zapałek), tekstylny Leopolda Mückenbrünna i towarów kolonialnych 
Jakoba Heitlingera, u których znaleziono stare – jeszcze wojenne – zapasy żywności. 
Musiało interweniować wojsko, które „przywróciło porządek”45. 

Znacznie większą skalę osiągnęły rozruchy głodowe 21 maja, kiedy żandar-
meria krajowa otwarła ogień do tłumów, kładąc trupem trzy osoby. Warto w tym 
miejscu zacytować fragment emocjonalnej relacji naocznego świadka, członka 
chrześcijańskich związków zawodowych, jaka ukazała się na stronach „Gwiazdki”, 
gdyż dobrze pokazuje ona metody strajkowe stosowane przez związki socjalnode-
mokratyczne46:

Początki ruchawki [...] wyszły z fabryki Molendy47; tam uchwalono urządzić demonstra-
cję, toteż zaraz zastawiono robotę około godz. 9.00, zaczęto się gromadzić na placu Bli-
chowym, tam uchwalono zmusić wszystkie fabryki, będące jeszcze w ruchu, do wzięcia 
udziału w demonstracji i zaraz też zaczęto sąsiednie fabryki oblegać [...], w niektórych 
wyważono wrota i ściągnięto z fabryk kilkusetne rzesze robotników. [...] Zapytałem o co 
im się rozchodzi? Odpowiadają, że nie otrzymali mąki, ani chleba, który im się należy, 
zamierzają przeto żądać go zbiorowo; na dalsze zapytanie, do jakiej organizacji należą, 
odpowiadają tkacze, że do związku socjalno-demokratycznego, którego lokal znajduje 
się na placu Blichowym. [...] Tłum już zebrany, tylko brak sztandaru i żyda Grossa48; masy 
ruszyły w stronę starostwa w Bielsku; tutaj otrzymują odpowiedź na swoje żądania,  
że wskutek chwilowego braku transportów i z powodu różnych przeszkód na kolei na 
razie nadchodzi mąka w małej ilości. [...] Ze starostwa w Bielsku ruszył pochód w stronę 

45 GC, nr 27 z 11 IV 1919, s. 4; nr 34 z 6 V 1919, s. 2; W sprawie rozruchów z 4 IV 1919 r. burmistrz Biel-
ska E. Eichler wydał odezwę do mieszkańców, przesadnie przedstawiając je jako pogrom żydowski  
z udziałem 15 tys. „demonów” (!). Zob. Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej 
(dalej APBB), zespół Starostwo Powiatowe w Bielsku 1918–1939 (dalej StPowBielsko), sygn. 82, k. 48.

46 Mowa o Polskim Zjednoczeniu Związków Chrześcijańskich Robotników z sekretariatem okręgowym 
w Domu Polskim w Bielsku oraz o socjalistycznej Unii Robotników Włókienniczych. Oba związki 
ostro rywalizowały o dominację w fabrykach Bielska i Białej. Zob. GC, nr 32 z 22 IV 1921, s. 3; J. Polak, 
Biała…, s. 307.

47 Fabryka sukna Gustaw Molenda i Syn, której właścicielem był wówczas przemysłowiec bielski 
Oswald Molenda (zob. wyżej), posiadała dwie (trzy) fabryki: na Dolnym Przedmieściu i w Kamienicy 
(właściwie były to dwie fabryki). Rzecz dotyczy tej drugiej, w której znajdowała się duża tkalnia. Zob. 
Polski Przemysł i Handel. Rynek Polski. Księga adresowa i informacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, 
handlowych i finansowych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1930, s. 282.

48 Chodzi o dr Daniela Grossa (1886–1942), adwokata w Bielsku i Białej (od 1899 r.) żydowskiego po-
chodzenia, przywódcę lokalnych organizacji PPSD i PPS (OKR) w Białej. Od 1919 r. radny miejski,  
w latach 1919–1925 wiceburmistrz Białej z ramienia PPS oraz prezes Powiatowego Związku Gospo-
darczego i dyrektor Powiatowej Kasy Chorych w Białej. Był traktowany przez GC za głównego wroga 
ideologicznego na terenie dwumiasta. Zob. J. Polak, Bielsko i Biała…, s. 105. 
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Białej i tutaj rozgoryczona ludność robotnicza rzuciła się na magazyn żyda Borgera49, 
wynosząc mąkę; w tejże chwili zjawiła się policja, biorąc magazyn w obronę. Tu nie roz-
chodziło się im o uspokojenie ludności, lecz o pokazanie waleczności, gdyż zależni od 
niemieckiej i żydowskiej hakaty, strzelali do bezbronnego ludu. [...] Jednego żandarma, 
który schronił się na pocztę, ludność wywlokła na rynek i o mało nie zabiła.

Nie pomogło nawet ściągnięcie wojska. Tłum uspokoił się dopiero, „gdy nadeszła wia-
domość, że większe zapasy mąki są już w drodze do Białej” i wybrany został komitet, 
złożony z delegatów obu organizacji robotniczych – socjalistycznej i chrześcijańskiej, 
który miał za zezwoleniem starostwa przejrzeć magazyny50. 

Większe zainteresowanie sprawami robotniczymi wykazała „Gwiazdka” po po-
dziale Śląska Cieszyńskiego. Zaczęła wówczas zamieszczać informacje przede wszyst-
kim o strajkach. W pierwszej kolejności o strajku metalowców w Bielsku w sierpniu 
1920 r., kiedy to robotnicy zażądali podwyżki płac o 70%, a pracodawcy godzili się na 
45%. Z jego powodu został nawet przerwany ruch tramwajowy51. Kolejne strajki zor-
ganizowane przez socjalistów w lutym 1921 r. w Bielsku gazeta skrytkowała – zarów-
no wygrany strajk ekonomiczny tkaczy o zapłatę 53. tygodnia w roku, jak i politycz-
ny, połączony ze zgromadzeniem na Strzelnicy. Robotnicy chrześcijańscy nie poparli 
tego strajku, więc według gazety „stanęło tylko kilka fabryk”. Redakcja „Gwiazdki” 
nie byłaby sobą, gdyby nie uderzyła przy tej okazji w ideologiczne tony. W jej opinii,  
w przeciwieństwie do bogobojnej i patriotycznej organizacji chrześcijańskiej: 

organizacje socjalistyczne w Bielsku-Białej są przecież kierowane przez braci tych, co 
tam rządzą w Bolszewii i tych, co sobie ostrzą zęby na Górny Śląsk. Tu komenda wycho-
dzi od Żydów i Niemców.

Skądinąd gazeta słusznie zauważyła, że na skutek podziału Śląska Cieszyńskiego 
głównym ośrodkiem ruchu socjalistycznego w jego polskiej części stało się Biel-
sko (z Białą), któremu miał przewodzić radykalny towarzysz z PPS Andrzej Czuma,  
co niezupełnie odpowiadało rzeczywistości52. 

49 Kupiec żydowski Ignacy Borger, handlujący zbożem i mąką, posiadał sklep i składy w Białej przy placu 
Franciszka (Wolności) 12. 

50 GC, nr 46 z 17 VI 1919, s. 3. Relację naocznego świadka gazeta zamieściła z powodu obwiniania orga-
nizacji chrześcijańskiej przez socjalnychdemokratów za rozruchy i ich krwawe żniwo (prócz zabitych 
było 7 rannych). O rozruchach i sytuacji aprowizacyjnej miasta zob. APBB, zespół Akta Miasta Białej, 
sygn. 295, k. nlb.; J. Polak, Biała…, s. 166, 230.

51 GC, nr 185 z 20 VIII 1920; Materiały do ruchu strajkowego w województwie śląskim i w Zagłębiu Dą-
browskim w okresie międzywojennym, oprac. Adam Hrebenda, E. Kopeć, Maria Wanatowicz, Studia  
i Materiały z Dziejów Śląska, t. 9, pod red. Józefa Chlebowczyka i K. Popiołka, Wrocław [i in.] 1968,  
s. 335; J. Polak, Biała…, s. 308. De facto strajk objął całe dwumiasto i związany był z lokautem w fabry-
kach metalowych (10–19 sierpnia). Zachodzi podejrzenie, że cała ta akcja miała charakter sabotażu 
wobec Polski w momencie ofensywy Armii Czerwonej na Warszawę.

52 GC, nr 19 z 8 III 1921, s. 2; Materiały do ruchu…, s. 337. Andrzej Czuma (1893–1937), działacz lewi-
cy PPS, związany z KPP, po przeniesieniu się do Białej w 1920 r. redagował tygodnik „Wyzwolenie 
Społeczne”. W latach 1921–1926 był wiceprzewodniczącym Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS 
Śląsk Cieszyński w Bielsku oraz kierownikiem oddziału Związku Zawodowego Robotników Przemy-
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Kilka miesięcy później organ ZŚK szeroko opisywał przebieg ogłoszonego 27 VI 
1921 r. przez socjalistyczną Okręgową Komisję Klasowych Związków Zawodowych 
strajku generalnego robotników przemysłowych w dwumieście i okolicy, który 
trwał do 6 lipca. W jego trakcie wysunięto żądania podwyżek płac, utworzenia rad 
robotniczych oraz wprowadzenia płatnych urlopów pracowniczych. W kwestii tych 
ostatnich fabrykanci czekali na odpowiednią uchwałę sejmu, zgodzili się natomiast 
na 32% podwyżkę płac (ze względu na inflację) i podwyżkę dodatku ubraniowego. 
Zdecydowanie odrzucili postulat utworzenia w fabrykach rad robotniczych. Gazeta 
uważała stereotypowo, że strajk miał „podkład bolszewicki”, twierdząc bezpodstaw-
nie, iż rzekomo robotnicy nie chcieli strajkować ani żądać rad, ale zostali sterroryzo-
wani przez „dyktaturę” przywódców socjalistycznych Daniela Grossa i Stefana Titza, 
wspartych przez cieszyńskiego posła PPS Tadeusza Regera, a nawet Narodową Partię 
Robotniczą. Gazeta skrytykowała również starostę bielskiego Jakuba Podczaskiego 
za rzekomą opieszałość w pośrednictwie między strajkującymi a pracodawcami, 
co było korzystne dla socjalistów. Konkluzja redaktorska na temat strajku okazała się 
jak najbardziej pryncypialna:

Zawsze w najkrytyczniejszej dla Polski chwili Żydzi i Niemcy bielsko-bialscy ze socjali-
stami na spółkę urządzają strajkowe przedstawienie53.

Jedną z przyczyn akcji strajkowych była szerząca się po wojnie klęska bezrobocia. 
Gazeta dotknęła tego bolesnego problemu społecznego w kontekście Bielska tylko 
raz, w listopadzie 1921 r. Raportowała wówczas o wizycie delegacji miejscowych ro-
botników w ministerstwach pracy i opieki społecznej oraz przemysłu i handlu, gdzie 
„przyjęto ich łaskawie”, obiecując m.in. kredyt dla przemysłu bielskiego (360 mln ma-
rek za zaległe dostawy), który miał pobudzić jego produkcję. Zamiast jednak analizy 
problemu gazeta postawiła populistyczny zarzut, jakoby bezrobociu winna była spe-
kulacyjna postawa przemysłu bielsko-bialskiego, który miał wstrzymywać produkcję 
czekając „na lepsze czasy” i powstanie odrębnej śląskiej waluty54. 

Krytykując wszelką działalność polskich i niemieckich socjalistów oraz ich związ-
ków zawodowych w dwumieście, przedstawiano dla kontrastu rzekomo idylliczne 
stosunki panujące w ruchu chrześcijańskich robotników, chociaż w końcu organ ZŚK 
musiał przyznać w listopadzie 1921 r., że wewnątrz Polskiego Zjednoczenia Związ-
ków Chrześcijańskich Robotników (PZZChR) od dłuższego czasu trwał konflikt mię-
dzy dwoma odłamami dawnych stojałowczyków: grupą ks. Władysława Mączyńskie-

słu Chemicznego w Czechowicach. Strajk polityczny z marca 1921 r. związany był prawdopodobnie  
z ogłoszeniem Konstytucji RP.

53 GC, nr 54 z 8 VII 1921, s. 3; nr 55 z 12 VII 1921, s. 3. Relacje gazety pełne były dezinformacji,  
np. początkowo twierdziła, że strajk generalny nie powiódł się. Nie był to pierwszy przykład po-
mijania przez redakcję przyczyn większości strajków robotniczych w dwumieście, jak najbardziej 
socjalno-ekonomicznych, i zastępowania ich paradygmatem walki narodowościowej, czy wręcz ha-
słami antysemickimi. Zob. Materiały do ruchu…, s. 339–340.

54 GC, nr 89 z 29 XI 1921, s. 4. Gazeta rzuciła nawet hasło „milionerami bielskimi powinien zająć się 
[Państwowy] Urząd Walki z Lichwą!”. 
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go związaną z chadecją krakowską i grupą posła Jana Zamorskiego i prof. Wincentego 
Sierakowskiego związaną z endecją (Związkiem Ludowo-Narodowym)55. Konflikt ten 
miały zaostrzyć uroczyste obchody dziesięciolecia śmierci ks. Stanisława Stojałow-
skiego, twórcy ruchu chrześcijańskich robotników w dwumieście, które zorganizo-
wano 6 XI 1921 r. w Bielsku i Białej. Tysiące Polaków przemaszerowało wówczas 
ulicami obu miast z Domu Polskiego do kościoła pw. Opatrzności Bożej, gdzie pod-
czas mszy św. kazanie o obowiązkach robotnika wygłosił ks. Mączyński. Następnie 
powrócono pod Dom Polski. Tam też odbył się wiec z patriotycznymi przemówienia-
mi, a wieczorem przedstawienie56. Charakterystyczne, że obie grupy uważały się za 
„prawdziwych” stojałowczyków, odmawiając takiego określenia stronie przeciwnej. 

 „Gwiazdka” poinformowała również o uroczystościach poświęcenia sztandarów 
robotniczych 2 V 1920 r. Katolickiego Związku Chrześcijańskich Robotników Przemy-
słu Włóknistego i Drzewnego w Białej, z kazaniem jego patrona ks. Władysława Mą-
czyńskiego, którego „Gwiazdka” nazwała „prawdziwym obrońcą ludu pracującego”57 
oraz 19 VI 1921 r. Polskiego Zjednoczenia Związków Chrześcijańskich Robotników 
w Bielsku. Tej ostatniej uroczystości towarzyszył tradycyjny pochód uczestników 
przez miasto – od dworca kolejowego do Domu Polskiego na Blichu58.

W 1921 r. relacjonowano także konferencję powiatową chrześcijańskich związków 
zawodowych w Domu Polskim (17 kwietnia) z udziałem przewodniczącego PZZChR 
z Krakowa Jana Puchałki, na której pochwalono się powstaniem w ciągu ostatnich 
dziewięciu miesięcy dziewięciu nowych grup związkowych i zwiększeniem się ogól-
nej liczby „oburzonych na bolszewizm”. Delegatem bielskim do krakowskiej centrali 
związkowej wybrano Walentego Kosarza59.

Kwestią przyciągającą uwagę redaktorów „Gwiazdki” była także zacięta rywaliza-
cja między chrześcijańskimi związkami zawodowymi a związkami socjalistycznymi 
o mandaty przypadające na pracobiorców w radach obu Powiatowych Kas Chorych. 

55 GC, nr 84 z 11 XI 1921, s. 3; nr 86 z 18 XI 1921, s. 3–4 (protest Zarządu Głównego PZZChR, odże-
gnującego się od walki między dwoma odłamami ruchu ks. Stojałowskiego); J. Polak, Dzieje Domu…,  
s. 71–74; tenże, Biała…, s. 163–165, 307–308.

56 GC, nr 79 z 25 X 1921, s. 4; nr 84 z 11 XI 1921, s. 3.
57 GC, nr 86 z 15 IV 1920 (zapowiedź); J. Polak, Biała…, s. 307. Ks. Władysław Mączyński (1884–1942) 

był wikarym w Białej, a następnie długoletnim (1915–1933) katechetą w Państwowym Gimnazjum 
im. A. Asnyka w Białej, radnym miejskim od 1919 r., działaczem społeczno-politycznym (przywódcą 
bialskiej chadecji) i patronem chrześcijańskich związków zawodowych, katolickich stowarzyszeń ro-
botniczych i młodzieżowych. Założyciel Domu Katolickiego i Teatru Ludowego w Białej, prezes Pol-
skiej Składnicy Kółek Rolniczych.

58 GC, nr 47 z 14 VI 1921, s. 4. Pochody przez miasto uczestników uroczystości polskich organizacji po-
litycznych, związkowych i kulturalnych zostały zainicjowane przez ks. S. Stojałowskiego w 1902 r.  
w ramach tzw. uroczystości grunwaldzkich, stając się często powodem starć z niemieckimi bojówkami.

59 GC, nr 34 z 29 IV 1921, s. 4. Oddział bielski PZZChR powstał w 1913 r. w wyniku fuzji organizacji 
związkowej założonej jeszcze przez ks. S. Stojałowskiego z Polskim Związkiem Zawodowym Chrze-
ścijańskich Robotników powstałym w 1909 r. pod auspicjami krakowskiego kardynała Jana Puzyny 
(początkowo nosił nazwę Polskie Zjednoczenie Zawodowe Chrześcijańskich Rzemieślników, Robotni-
ków i Robotnic). Walenty Kosarz z Lipnika był również redaktorem chadeckiej „Przyszłości” w Białej 
oraz prowadził sklepik w Domu Polskim.
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W wyborach do rady kasy w Białej 9 X 1921 r. zwyciężyli kandydaci PPS i klasowych 
związków zawodowych, otrzymując 18 mandatów, podczas gdy robotnicy chrześci-
jańscy związani z chadecją (ks. Mączyńskim) 10, a przedstawiciele endecji – dwa 
mandaty60. Natomiast wybory do rady kasy w Bielsku (założonej w 1880 r.) odbyły 
się nieco później – 18 I 1922 r. Podobnie jak w 1919 r. wygrali je socjaliści, którzy 
uzyskali 33 mandaty (na 66 wszystkich po stronie pracobiorców), pozostałe przypa-
dły na członków PZZChR i ZŚK (siedem mandatów), NPR (cztery mandaty), PSL (w 
sojuszu z grupą Klemensa Matusiaka) i inne grupy. Winę za niepowodzenie związ-
ków chrześcijańskich gazeta zrzuciła nie tylko tradycyjnie na „terror i fałszerstwa” 
socjalistów, ale również na własny Związek Śląskich Katolików, który wykazał w jej 
odczuciu zbyt małe zainteresowanie wyborami61. Zarząd Powiatowej Kasy Chorych 
w Bielsku ukonstytuował się dopiero 10 V 1922 r., a na jego czele stanął Jan Hoffman 
(tkacz w firmie Karol Wolf, działacz PPS) i Władysław Strzałkowski (kupiec) jako jego 
zastępca62. Swoje urzędowanie rozpoczął on w nowej siedzibie Kasy otwartej 3 VII 
1921 r. przy Schulgraben 8 (obecnie ul. L. Waryńskiego), gdy obowiązywała już usta-
wa sejmowa, która wprowadziła m.in. wymagane ubezpieczenia pracowników na 
wypadek choroby i nowy parytet opłat tygodniowych wnoszonych do kas ze strony 
pracodawcy (3/5 składki) i pracowników (2/5 składki)63.

Stosunki narodowościowe

Pozostawały one nieprzerwanie w kręgu zainteresowań redakcji „Gwiazdki Cie-
szyńskiej”, zwłaszcza ich negatywne przejawy w sferze relacji polsko-niemieckich. 
Bielskich i bialskich szowinistów i nacjonalistów niemieckich tradycyjnie, jak przed 
wojną, nazywała „hakatystami”, a tutejszych Polaków (zwłaszcza w śląskim Bielsku) 
„Polonią” lub „Polonią Śląską”. Nie zabrakło także określenia „mały Berlin” na ozna-
czenie Bielska, chociaż nie było ono specjalnie eksponowane64. Gazeta nie odmawiała 
sobie odnotowania nawet drobnych incydentów narodowościowych, jak na przykład 
przezywania Polaków przez Niemców „świniami”, czy typowej scenki tramwajowej, 
gdy na rozmowę dwóch Polaków w języku ojczystym „jakiś hakatysta” zareagował 
warknięciem: „Hier haben sie deutsch zu sprechen!”65. 

60 GC, nr 79 z 25 X 1921, s. 4; J. Polak, Biała…, s. 260.
61 GC, nr 8 z 27 I 1922, s. 3; Na temat taktyki wyborczej do PKCh obradował 11 XII 1921 r. w Domu 

Polskim Zarząd Powiatowy ZŚK (GC, nr 91 z 6 XII 1921, s. 4; nr 94 z 16 XII 1921, s. 2). PPS oskarżano 
o nadmierne zatrudnienie w Kasie Chorych urzędników i pracowników biurowych (ponad 40 osób).

62 GC, nr 49 z 23 VI 1922, s. 3.
63 GC, nr 47 z 14 VI 1921, s. 3; J. Polak, Sprawy bielskie w Sejmie Śląskim I kadencji (1922–1929), „Bielsko-

-Bialskie Studia Muzealne”, 3, 1997, s. 309–310.
64 GC, nr 7 z 15 I 1921, s. 2; nr 15 z 22 II 1921, s. 3; nr 49 z 21 VI 1921, s. 3; J. Polak, Bielsko i Biała…, s. 91. 

Ciekawe, że gazeta nie stosowała pojęcia „mały Wiedeń”, chętnie używanego obecnie w Bielsku-Białej 
w celach promocyjnych.

65 GC, nr 52 z 3 VII 1919, s. 4; nr 25 z 28 III 1922, s. 4.
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W 1920 r. skrytykowano stosunki w Białej: utrzymywanie się niemieckich nazw 
ulic, urzędowanie niektórych instytucji publicznych w języku niemieckim (w tym 
Rady Gminnej). Gazeta nie chciała zresztą pozostawać bierną, nawołując czynniki 
polskie do działań: „należy zatrzeć piętno obcej przemocy – odniemczyć miasto i ży-
cie publiczne”66. Podobnie było w Bielsku, gdzie np. urząd pocztowy nadal używał 
przepisów austriackich. Oburzona tym „Gwiazdka” zapytywała: „Czy w Bielsku o tym 
nie wiedzą, że już 2 lata należymy do Polski?”67. Jeszcze w marcu 1921 r. w korespon-
dencji z Bielska jej redaktorzy podkreślali, że w Radzie Miejskiej (Gminnej) nie ma 
ani jednego Polaka68, źle traktuje się „polską mniejszość narodową i polskie szkoły”, 
a wszystkie ogłoszenia władz miejskich publikowane są po niemiecku. Na tej podsta-
wie konkludowano:

Wszystko jak za austriackich czasów. Kto przyjedzie do Bielska, to zdaje mu się, że cofnął 
się gdzieś do roku 1914, tak dobrze wszystko zakonserwowane. A jednak ludności pol-
skiej jest trzecia część [wszystkich mieszkańców]69.

Cieszyńska gazeta w imieniu „wykluczonych” Polaków domagała się od TKR wpro-
wadzenia ich przedstawicielstwa do samorządu miejskiego, etatów w policji, stoso-
wania ogłoszeń polskich, ustanowienia komisarza miejskiego i likwidacji autonomii 
Bielska w przyszłym województwie śląskim, dodając z wyrzutem:

Nie po to dostało się Bielsko do Polski, nie po to daje Polska miastu opiekę i pożyczki 
różne, by Polacy mieli być po dawnemu podnóżkiem bielskich Żydów i Niemców70.

Przeprowadzony 30 IX 1921 r. ogólnopolski spis ludności wywołał duże zaintere-
sowanie „Gwiazdki Cieszyńskiej” także na odcinku bielskim, czego przejawem był 
zamieszczony w numerze 82 z 4 listopada obszerny artykuł. Opublikowano w nim 
szczegółowe dane spisowe odnośnie do miasta Bielska. Według nich liczyło ono 19  
813 mieszkańców, a w podziale narodowościowym: 14 272 Niemców (72,04% ogółu 
populacji), 4847 Polaków (24,46%), 513 Żydów (2,58%), 181 osób innych narodo-
wości. Pod względem wyznaniowym społeczność miejska stanowiła także mozaikę: 
prócz 10 768 katolików (54,35% ogółu populacji) i 5030 ewangelików (25,39%), 
naliczono 3 955 wyznawców religii mojżeszowej (19,96%), a 60 osób przyznawało 
się do innych wyznań (0,80%). Gazeta zauważyła, że aż 3442 Żydów podało się za 
Niemców71. Ponadto opisała metody nacisków Niemców na miejscowych Polaków 

66 GC, nr 190 z 7 IX 1920, s. 4. W rzeczywistości samorząd Białej od 1919 r. stosował w urzędowaniu 
oba języki.

67 GC, nr 219 z 17 XII 1920, s. 3.
68 Od momentu reorganizacji bielskiej Rady Gminnej 14 XI 1918 r. zasiadał w niej polski socjalny demo-

krata Józef Korzeniowski (1867–1949).
69 GC, nr 24 z 25 III 1921, s. 2.
70 Tamże. TKR sprawowała władzę na przyznanej Polsce w lipcu 1920 r. części Śląska Cieszyńskiego od 

15 XII 1920 r. 
71 GC, nr 82 z 4 XI 1921, s. 4. W nr. 87 z 22 XI 1921, s. 3, gazeta zamieściła nieco odmienne wyniki spi-

su ludności wg danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego. Miasto Bielsko miało liczyć 19 813 
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i osoby niepewne swej narodowości, by zadeklarowali w spisie narodowość niemiec-
ką. Do metod tych należało rozrzucanie odezw przeciwko podawaniu się za Polaków 
oraz antypolskich ulotek szkalujących Polskę, jej walutę i gospodarkę. Prowadzo-
no również agitację domową oraz w fabrykach, w rezultacie czego „wielu Polaków,  
zależnych od fabrykantów, podało się za Niemców”72. 

Wyniki spisu stały się kanwą ogólniejszej charakterystyki sytuacji w Bielsku, na-
znaczonej zresztą konfesyjnym uprzedzeniem gazety:

W zachowaniu się Niemców bielskich widać planowaną działalność, owianą nienawiścią 
do Polski. Cała ich taktyka i praca jest ześrodkowana na ewangelickim Kirchplatzu, do-
kąd płyną pieniądze na tę robotę przez ręce pastora [Artura] Schmidta od fabrykantów 
bielskich, z Niemiec, z Gustav Adolf Verein, a nawet z Anglii od „Komitetu dla uciśnionych 
Niemców w Polsce”73.

Wobec takich działań postawę władz polskich charakteryzował według „Gwiazdki” 
brak stanowczości wobec Niemców, traktowanie ich, szczególnie przemysłowców 
bielskich, „w rękawiczkach”. Mieli oni w jej ocenie ciągle nadzieję, że w nowym woje-
wództwie śląskim będzie „polnische Land, aber deutsche Reich, deutsche Regierung” 
(polski kraj, lecz niemiecka Rzesza i niemiecki rząd). A każde żądanie miejscowych 
Polaków odnośnie narodowego równouprawnienia mieli traktować za przejaw ich 
szowinizmu74. 

Kwestia wyników spisu ludności była przedmiotem polemiki organu ZŚK z pra-
są niemiecką jeszcze przez kilka miesięcy. Za szczególnie oburzające uznała ona 
antypolskie enucjacje gazety niemieckich katolików wydawanej w Bielsku „Ost-
schlesische Post”, która m.in. uznała wyniki spisu za sfałszowane, a na jej łamach dr 
Eduard Pant – przywódca niemieckich chadeków w Bielsku – twierdził, że „w Biel-
sku nigdy nie było Polaków”75. W związku z tym gazeta ostrzegała Panta i niemiec-

mieszkańców, w tym 12 380 Niemców (62,48%), 4566 Polaków (23,04%), 2816 Żydów (14,21%) i 51 
Czechów (0,02%). Oficjalne wyniki spisu zamieścił Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, 
t. XII, Województwo krakowskie i Śląsk Cieszyński, Warszawa 1925: Bielsko liczyło 19 785 mieszkań-
ców, w tym 12 247 Niemców (61,9%), 4621 Polaków (23,35%), 2779 Żydów (14,04%), 138 osób 
innych narodowości – głównie Czechów (0,06%). Dane te były i są współcześnie przytaczane przez 
polską i niemiecką literaturę historyczną.

72 Wyniki spisu ludności z 1921 r. wywołały różne kontrowersje, stając się powodem ich zakwestiono-
wania przez niektórych historyków polskich i niemieckich (co ciekawe, chodziło najczęściej o zawy-
żenie liczby ludności polskiej kosztem innych narodowości!). Zob. W. Kuhn, Geschichte…, s. 367–368.

73 GC, nr 82 z 4 XI 1921, s. 3. Dr Artur Schmidt (1866–1923) był od 1894 r. pastorem w Bielsku, od 
1918 r. także konseniorem diecezji śląskiej, autorem opracowań historycznych i redaktorem ogólno-
austriackiej gazety „Evangelische Kirchenzeitung”. Po 1918 r. występował w imieniu zborów niemiec-
kich o ich uniezależnienie od Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Znany z nacjo-
nalistycznych poglądów, zwolennik włączenia Śląska Austriackiego do Rzeszy Niemieckiej, prezes 
bielsko-bialskiego oddziału Deutsche Schulverein.

74 Tamże.
75 GC, nr 89 z 29 XI 1921, s. 3. Dr Edward Pant (1887–1938) był od 1919 r. profesorem Państwowego 

Gimnazjum z niemieckim językiem wykładowym w Bielsku, radnym miejskim, a od 1922 r. posłem do 
Sejmu Śląskiego. 
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kich katolików: „»Ostschlesische Post« pełną parą zdąża do wszechniemieckiego 
obozu protestantów!”76. W odpowiedzi redaktor Pant zarzucił butnie stronie pol-
skiej, że „zmusza się Niemców, by byli dobrymi obywatelami państwa polskiego”. 
Oburzona jego wypowiedzią „Gwiazdka” oskarżyła „Ostschlesiche Post” o „uleganie 
ewangelickim wpływom”, na co zresztą miało wskazywać także reklamowanie „naj-
zaciętszego wroga katolicyzmu na gruncie bielskim – pastora dr [Ryszarda] Wagne-
ra”77. Nie omieszkała także ostrzec władze polskie, że ten ostatni, „znany ze swych 
antypolskich przekonań”, zorganizował w Bielsku niemieckie wykłady w ramach 
tzw. Volkshochschulekurse. Ich celem miała być kulturowa integracja niemieckich 
mieszkańców Bielska i okolicy, czyli bielskiej niemieckiej wyspy językowej78. Opi-
sywana polemika zakończyła właściwie publikacje gazety ks. Londzina na tematy 
narodowościowe.

Komisja Administracyjna Bielska

„Gwiazdka Cieszyńska” nie interesowała się pracami samorządów Bielska i Bia-
łej, natomiast niezwykłą ciekawość jej redaktorów wywołała dopiero sytuacja po-
wstała w pierwszym z wymienionych miast w 1921 r. Była ona wynikiem konfliktu 
między TKR (i ogólnie władzami polskimi) a zdominowaną przez niechętnych Pol-
sce Niemców Radą Gminną, w rezultacie cieszyńska Komisja Rządowa podjęła 11 
maja uchwałę o rozwiązaniu Rady Gminnej Bielska, którą miała zastąpić Komisja 
Administracyjna79. Gdy mieszany trzydziestoosobowy skład został ostatecznie za-
twierdzony przez TKR 20 VI 1921 r., gazeta zamieściła dokładny spis jej członków 
(10 Polaków, 11 Niemców, 3 Żydów, 5 socjalistów – 3 Niemców i 2 Polaków, jedno 
miejsce przeznaczone dla socjalisty pozostało nieobsadzone). Komisarzem rządo-
wym miasta mianowała TKR dr. Mariana Niemczewskiego, kierownika Śląskiego 
Banku Przemysłowego w Bielsku, którego zastępcami zostali Polak dr Józef Kobie-
la (sędzia) i niemiecki socjalista Otton Bartusch (kierownik konsumu robotnicze-
go)80. Wybrani delegaci polscy utworzyli w Komisji Administracyjnej Klub Polski 
(bez socjalistów).

76 Tamże.
77 GC, nr 92 z 9 XII 1921, s. 2. Dr Ryszard Wagner (1883–1945) był w latach 1911–1914 wikariuszem 

superintendenta w Białej, a następnie pastorem i katechetą w Bielsku, znanym z nacjonalistycznych, 
antypolskich kazań i wystąpień. Historyk Kościoła ewangelickiego w Bielsku, wydawca źródeł histo-
rycznych.

78 GC, nr 95 z 20 XII 1921, s. 3; J. Polak, Biała..., s. 329.
79 GC, nr 43 z 31 V 1921, s. 3. Nt. rozwiązania Rady Gminnej i Komisji Administracyjnej zob. APBB, 

StPowBielsko, sygn. 11, k. nlb.; L. Krzyżanowski, Życie polityczne..., s. 47.
80 GC, nr 48 z 17 VI 1921, s. 4; 51 z 28 VI 1921, s. 3. Listę opublikował L. Krzyżanowski, Życie polityczne…, 

s. 48. Charakterystyczny był udział ks. Karola Kasperlika, wikarego (a później proboszcza) parafii św. 
Mikołaja w grupie niemieckich radnych (z ramienia ChSZP). Dr M. Niemczewski (1876–1944) był 
krakowskim radcą skarbowym i szwagrem (z pierwszej żony) premiera Jędrzeja Moraczewskiego. Po 
dymisji ze stanowiska komisarza Bielska był m.in. dyrektorem biura warszawskiego Związku Prze-
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Skład osobowy Komisji nie wszystkim się podobał, m.in. Związkowi Śląskich Ka-
tolików, który na swym zebraniu w Domu Polskim 26 VI 1921 r. skrytykował go jako 
„listę samowoli”, gdyż „najsilniejsze polskie stronnictwo” w Bielsku (za jakie ZŚK się 
uznawał), otrzymało tylko dwa miejsca. Na zgromadzeniu tym uchwalono długą listę 
złożoną z 14 żądań wobec Komisji: równouprawnienia w jej działaniach obywateli 
polskich z niemieckimi, urzędowania w obu językach, usunięcia niemieckich urzęd-
ników miejskich, „którzy w czasie [niedoszłego] plebiscytu działali na niekorzyść 
Polski i byli czechofilami”, przemianowania ulic i wprowadzenia dwujęzycznych 
nazw ulic i szyldów, sanacji gospodarki miejskiej, przyjęcia ochronki polskiej na etat 
miejski, założenia łaźni miejskiej, rewizji nadań obywatelstwa miejskiego, przystą-
pienia Bielska do Związku Miast Polskich, wprowadzenia w miejsce policji miejskiej 
policji państwowej oraz reorganizacji urzędu mieszkaniowego81. Postulaty te pono-
wiono w 13 rezolucjach uchwalonych na zgromadzeniu ZŚK w Domu Polskim 31 VII 
1921 r. i opublikowanych przez „Gwiazdkę”. Szczególny nacisk położono w nich na 
przeprowadzenie sprawiedliwych opisów szkolnych i realizacji postulatów w zakre-
sie polskiego języka urzędowego. Skrytykowano także rząd Wincentego Witosa za 
konszachty z Czechosłowacją („nie godzimy się na żadne układy z Czechami, dopóki 
Zaolzie nie wróci do Polski”)82.

Gazeta zrelacjonowała także pierwsze posiedzenie Komisji Administracyjnej 
Bielska w dniu 8 VII 1921 r., podczas którego wygłoszono oświadczenia programo-
we stronnictw. Przybywało jednak niezadowolonych. Delegaci polscy, zrzeszeni już  
w PZO (o którym mowa była w podrozdziale o życiu politycznym), uważali się za 
pokrzywdzonych z uwagi na zbyt małą w ich przekonaniu ilość mandatów, rzekomo 
nieodpowiadającą „sile ludności polskiej i panowaniu zwierzchniczym narodu pol-
skiego”. Podobnie twierdzili przedstawiciele Niemieckiej Partii Wolnościowej (wol-
nomyśliciele), a socjalnidemokraci protestowali przeciw zamykaniu szkół niemiec-
kich83. Po kilku miesiącach trzy główne partie niemieckie: Chrześcijańsko-Socjalny 
Związek Polityczny, Partia Narodowo-Socjalistyczna i Niemiecka Partia Wolnościo-
wa zakwestionowały ustalony w Komisji parytet narodowościowy, uważając go  
w świetle znanego nam już spisu za zaniżony. Partie te w memoriale skierowanym 
do TKR oskarżyły ponadto Komisję Administracyjną, że:

[…] gwałci prawa niemieckie w Bielsku. Tymczasem Niemcy są w Bielsku panami, a pol-
skość kryje się po piwnicach lub na poddaszu [!]84.

mysłowców Bielska, Białej i okolicy; Dr Józef Kobiela (1887–1971), w latach 1914–1921 sędzia w Cie-
szynie, a następnie w Sądzie Powiatowym w Bielsku, gdzie był naczelnikiem Sądu Pracy, późniejszy 
pierwszy polski burmistrz Bielska.

81 GC, nr 54 z 8 VII 1921, s. 3.
82 GC, nr 62 z 5 VIII 1921, s. 2–3. Charakterystyczne, że zgromadzeniu przewodził dawny współpra-

cownik ks. S. Stojałowskiego Tomasz Rychlik (urzędnik prywatny firmy sukienniczej Karol Jankowski 
i Syn), który zastąpił robotnika Karola Fignę w Komisji Administracyjnej. O przetasowaniach w jej 
składzie zob. L. Krzyżanowski, Życie polityczne…, s. 48–49. 

83 GC, nr 57 z 19 VII 1921, s. 4.
84 GC, nr 91 z 6 XII 1921, s. 4.
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Niemcy żądali zniesienia Komisji i przeprowadzenia szybkich wyborów do Rady 
Gminnej. „Gwiazdka” gotowa była uznać ten postulat, ale pod warunkiem, że zgodnie 
z programem ZŚK zostanie uprzednio zniesiona autonomia administracyjna Bielska 
obowiązująca od 1869 r. Partia Londzina uważała, że status tego miasta powinien być 
zrównany z innymi ośrodkami śląskimi, podkreślając twardo, że nie chce przywile-
jów dla Niemców85.

Tymczasem komisarz Niemczewski dokonywał pierwszych zmian wśród urzędni-
ków magistratu, m.in. zwolniono sekretarza policji Zahradnika i naczelnika kancela-
rii Rudolfa Neumanna, a szefem policji miejskiej został dr Rudolf Kolarzik86. Przede 
wszystkim jednak wprowadził w magistracie język polski jako drugi urzędowy, co 
było wielkim przełomem w dotychczasowej pragmatyce władz miejskich. Zakres 
zmian nie zadowalał jednak ZŚK, który uważał, że obecnie urzędujący pracownicy 
magistratu bielskiego są „nielojalni wobec Polski”87.

Nasilająca się krytyka pod adresem komisarza Niemczewskiego ze strony ZŚK  
i PZO – nie bez udziału „Gwiazdki” – doprowadziła do jego pierwszej dymisji (2 XII 
1921 r.). Bezpodstawnie zarzucano mu zbytnie spoufalanie się z Niemcami bielskimi, 
prowadzenie urzędowania i obrad Komisji w języku niemieckim oraz ciągłą nieobec-
ność w pracy88. Dopiero na usilne nalegania TKR dr Niemczewski cofnął na począt-
ku stycznia 1922 r. swoją rezygnację89. Polski Związek Obywatelski obstawał jednak 
przy swojej ocenie pracy komisarza, w rezultacie jego reprezentanci 11 II 1922 r. na 
znak protestu zrezygnowali z dalszego uczestnictwa w pracach Komisji Administra-
cyjnej (pozostali w niej dwaj członkowie ZŚK – dr Józef Kobiela i Tomasz Rychlik)90. 

W tej sytuacji „Gwiazdka” zmieniła swój front, wyrażając oburzenie krokiem PZO  
i przystępując do obrony polityki polskich komisarzy, którzy w jej opinii po prostu nie 
chcieli „iść na pasku ludowców-socjalistów, panów [Klemensa] Matusiaka i [Edwar-
da] Strzałkowskiego”91. W następnych tygodniach jej redakcja zaangażowała się  
w konflikt między Klubem Polskim a komisarzem Niemczewskim, uznając go zresztą 
za zupełnie niepotrzebny. Próbą mediacji był wiec obywatelski zwołany 19 lutego 
w hotelu „Prezydent”, gdzie z referatami na temat złej gospodarki miejskiej i poli-
tyki komisarzy wystąpili wspomniani wyżej opozycyjni działacze. Obecny na wiecu 
dr Marian Niemczewski bronił swych posunięć i wyjaśniał sprawy. Ostatecznie spór 
oddano w ręce TKR. Zdegustowana jałowością bielskich obrad „Gwiazdka” żądała 
wymiany członków Klubu Polskiego na „mądrzejszych i lepszych”, radząc zarazem, 
by „na włodarza miasta [wybrać] człowieka niezależnego od wpływu kapitału nie-

85 Tamże.
86 GC, nr 67 z 23 VIII 1921, s. 4.
87 GC, nr 83 z 8 XI 1921, s. 3. Oddział bielski ZŚK żądał także zmiany nazw niektórych ulic, m.in. Radetzky 

Strasse na ul. Cezarego Hallera (obecnie jest to ul. Generała Józefa Hallera).
88 GC, nr 92 z 9 XII 1921, s. 3.
89 GC, nr 3 z 10 I 1922, s. 4.
90 GC, nr 14 z 17 II 1922, s. 3.
91 GC, nr 16 z 24 II 1922, s. 2.
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mieckiego”92. Zaczęła także krytykować tandem Matusiak – Strzałkowski, działaczy 
znanych zresztą z ataków politycznych na ZŚK, kwestionując ich kwalifikacje na przy-
wódców polskiego życia politycznego w Bielsku (Matusiak – były cenzor austriacki  
w Cieszynie 1914–1918, Strzałkowski – tarnowianin, prowadzący kino z niemieckimi 
napisami i zaproszeniami)93.

Wobec eskalacji sporu, gdy Niemczewskiemu nie udało się wymienić składu Klubu 
Polskiego w Komisji Administracyjnej, w połowie marca 1922 r. złożył on po raz dru-
gi swoją dymisję. Bezpośrednim jej powodem był napastliwy artykuł zamieszczony  
5 marca w „Dzienniku Cieszyńskim”, będący formą ataku Klubu Polskiego, poddające-
go w wątpliwość patriotyzm komisarza. Swoją decyzję uzasadnił na łamach „Gwiazd-
ki” tym, że „jako patriota nie chce tracić czasu na bardzo szkodliwe, zwłaszcza tu na 
Kresach, polemiki gazeciarskie” oraz chorobą94. W jego miejsce TKR mianowała ko-
misarzem rządowym Bielska od 1 V 1922 r. doświadczonego urzędnika austriackiego 
Kuno de Pongratza95. 

Problematyka gospodarcza

Chociaż wypełniła w trudnym okresie powojennym i plebiscytowym wiele kolumn 
„Gwiazdki Cieszyńskiej”, o dużym ośrodku przemysłowym, jakim było od końca XIX  w. 
dwumiasto nad Białą, zamieszczano na jej łamach o tym aspekcie dość przypadko-
we informacje, często znajdujące się w inseratach. Do takich należała wiadomość  
o przejęciu na polecenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej z Krakowa z dniem 5 XI 
1918 r. przez tamtejszą dyrekcję kolejową sieci kolejowej w Galicji i na Śląsku Cie-
szyńskim, w tym linii Dziedzice – Żywiec, Bielsko – Kalwaria i Gnojnik – Bielsko96.  
W grudniu tego roku natomiast właściciel fabryki świec w Białej Franciszek Sezem-
ski zawiadomił czytelników, że przeniósł ją z ulicy Lipnickiej na ulicę Cyniarską 997.  

92 Tamże; 17 z 28 II 1922, s. 2–3.
93 GC, nr 22 z 17 III 1922. Klemens Matusiak (1881–1969), nauczyciel w Lipniku i Trzanowicach, pol-

ski działacz narodowy i społeczny, od 1914 r. prezes Związku Polskich Straży Pożarnych na Śląsku 
Cieszyńskim. Jeden z dowódców polskiego przewrotu wojskowego w Cieszynie 31 X/1 XI 1918 r. 
Kapitan Wojska Polskiego. Od 1919 r. jako inspektor szkolny dla szkół polskich w powiecie bielskim 
i mieście Bielsku, a od 1922 r. także dla szkół niemieckich – przeprowadził polonizację szkolnictwa. 
W 1919 r. założył organizację „Ognisko Polskie” – protoplastkę PZO. Zob. biogram w: Śląski Słownik 
Biograficzny, t. 3, red. Jan Kantyka, Władysław Zieliński, Katowice 1981, s. 215–218.

94 GC, nr 23 z 21 III 1922, s. 3; L. Krzyżanowski, Życie polityczne…, s. 49–50.
95 GC, nr 36 z 5 V 1922, s. 3. Kuno von Pongratz dè Szent Miklos et Owar (1883–1942), bielski Niemiec, 

pochodził ze starej, ewangelickiej szlachty węgierskiej, urzędnik austriacki, był m.in. starostą powia-
towym we Frysztacie. W latach 1922–1929 piastował stanowisko burmistrza Bielska. Zob. K. Nowak, 
Z problemów…, s. 84.

96 GC, nr 93 z 19 XI 1918, s. 3; E. Kopeć, Jak rodziło się…, s. 76–77; Zob. także Jan Roman Krzyża, Rozwój 
kolejnictwa w województwie śląskim i jego znaczenie dla Polski, Katowice 1939.

97 GC, nr 98 z 6 XII 1918, s. 4. Zob. Polski Przemysł…, s. 238. Fabryka świec i mydła F. Sezemskiego zatrud-
niała w 1922 r. 58 pracowników. 
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Z licznych decyzji gospodarczych podejmowanych przez władze miejskie w roku 
1919 gazetę zainteresowała przede wszystkim decyzja o wprowadzeniu przez Biel-
sko wspólnie z Białą z dniem 1 maja – w sytuacji braku na rynku bilonu – za zgodą 
RNKC banknotów jednokoronowych i półkoronowych na łączną sumę 100 tys. koron, 
które miały kursować na lokalnym rynku przez trzy miesiące98. 

Wielokrotnie natomiast wspominano o walce ze spekulacją, będącą prawdziwą 
zmorą powojennej Polski. Na przykład przy okazji wspomnianego opisu rozruchów 
głodowych w kwietniu 1919 r., zamieszczono apel organizacji chrześcijańskich ro-
botników domagającej się przeprowadzenia kontroli i czystek w Powiatowym Urzę-
dzie Gospodarczym w Bielsku, zdominowanym według niej przez spekulantów ży-
dowskich (Eichner, Werber, Knöpfelmacher)99. Po kilku miesiącach gazeta opisała 
aferę gospodarczą związaną z Żydem Brodtheimem z Bielska, u którego Milicja Ślą-
ska wykryła olbrzymie zapasy mundurów wojskowych (19 wagonów) i żołnierskich 
butów filcowych (trzy wagony), przejęte nielegalnie z intendentury wojskowej, któ-
rych wartość oceniono na 7 mln koron. Z tego powodu aresztowano kilku żydowskich 
współpracowników spekulanta100. Milicja Śląska zwalczała także w Bielsku w okresie 
przedplebiscytowym rozpowszechniony przemyt spirytusu i alkoholi, a także fałsze-
rzy banknotów czeskich101. W styczniu 1921 r. opisywano spekulacyjną grę rzeźni-
ków w Białej, co zmusiło Krajowy Urząd Gospodarczy w Cieszynie do podwyżek cen 
mięsa102. Jednak już w kwietniu 1921 r. stwierdzono, że ceny na towary żywnościowe 
ustabilizowały się na podobnym poziomie w obu miastach, w związku z czym gazeta 
wnioskowała o likwidację bialskiego Urzędu Walki z Lichwą i Spekulacją103.

W walkę ze spekulacją oraz o normalizację życia gospodarczego zaangażowała 
się również Śląska Izba Handlowa (Izba Handlowa i Przemysłowa) założona 21 VIII 
1919 r. w Bielsku z inicjatywy RNKC. Na jej czele stanęli znani bielscy przemysłowcy: 
dr Fedor Weinschenk i Richard Bathelt, sekretarzem został Paweł Sporysz, urzędnik 
RNKC, a w składzie Prezydium znalazł się jeszcze jeden Polak, Józef Kozieł, dyrektor 
oddziału Polskiej Kasy Pożyczkowej w Bielsku. Ponieważ Izba posiadała pod wzglę-
dem członkowskim charakter polsko-niemiecki, językiem jej obrad stał się – rzecz 
wyjątkowa w Bielsku w tym okresie – język polski104. 

98 GC, nr 32 z 29 IV 1919, s. 3. Pieniądze zastępcze miasta Bielska – wypuszczane w 1919 r. przez wiele 
miast polskich, niemieckich i śląskich – znajdowały się w obiegu prawdopodobnie do końca 1919 r. 
Zob. Piotr Kalinowski, Pieniądz Miasta Bielsko, Kalety 2009. Magistrat wypuścił banknoty 10-, 20-  
i 50-halerzowe oraz jedno- i dwukoronowe. 

99 GC, nr 38 z 20 V 1919, s. 3.
100 GC, nr 70 z 9 IX 1919, s. 4. Brodtheim stał się bohaterem podobnej afery w Krakowie, został wów-

czas aresztowany i postawiony w listopadzie 1919 r. przed sądem polowym, który wydał nań wyrok 
śmierci.

101 GC, nr 94 z 15 XI 1919, s. 3; nr 109 z 20 XII 1919, s. 3. O Milicji Śląskiej zob. Jerzy Szczurek, Z wielkich 
dni Śląska Cieszyńskiego, cz. 5, O Milicjach Ludowych, Cieszyn 1933. 

102 GC, nr 10 z 4 II 1921, s. 2.
103 GC, nr 33 z 26 IV 1921, s. 3–4.
104 GC, nr 66 z 26 VIII 1919, s. 3; nr 101 z 2 XII 1919, s. 3; Polski Przemysł…, s. 3–7; L. Krzyżanowski, Gos-

podarka, [w:] Bielsko-Biała w latach 1918–1945... (Bielsko-Biała. Monografia miasta, t. 4, red. I. Panic), 
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Natomiast celem zaradzenia problemom aprowizacyjnym, dodatkowo zwięk-
szonym w 1920 r. przez wojnę z bolszewikami i podział Śląska Cieszyńskiego,  
1 XII 1920 r. zawiązało się w Bielsku Śląskie Towarzystwo Aprowizacyjne „Apros” 
z filią w Cieszynie, które miało prowadzić hurtowe zakupy żywności pod kontrolą 
wspomnianego Krajowego Urzędu Gospodarczego. Jego udziałowcami były miasta 
Bielsko, Biała i Cieszyn, Robotnicze Stowarzyszenie Spożywców w Bielsku, spół-
ka „Ziemia” w Cieszynie oraz Związek Przemysłowców Bielska, Białej i okolicy105. 
„Gwiazdka Cieszyńska” interesowała się działalnością spółki, jednakże ta już 18 VII 
1921 r. uznała, że ze względu na wprowadzenie w Polsce wolnego handlu mąką,  
jej istnienie straciło sens106. 

Podobny cel miała działalność wymienianej już Spółki Rolniczo-Handlowej „Zie-
mia” z Cieszyna (dotowanej przez rząd polski), która od końca 1920 r. zabiegała 
o otwarcie swojej kolejnej filii właśnie w Bielsku. Ideę poparli polscy działacze naro-
dowi z powiatu bielskiego i starosta bielski Jakub Podczaski. Filię otwarto ostatecznie 
29 I 1922 r. w obecności posłów ks. Józefa Londzina i Karola Jungi (prezesa „Ziemi”)107. 

W sierpniu 1920 r. gazeta zamieściła jedyny właściwie artykuł na temat bielskie-
go przemysłu pt. Polski przemysł włókienniczy. Znalazło się w nim szereg cennych 
danych liczbowych o jego stanie przed 1914 r. w powiecie bielskim. Czynnych było 
wówczas 27 fabryk wełnianych z 3740 robotnikami. Działało w nich 2 tys. wrzecion 
francuskich, 10 tys. wrzecion angielskich, 7 tys. wrzecion zgrzeblnych oraz 3,4 tys. 
krosien mechanicznych. W jedynej fabryce przemysłu jutowego w Bielsku czynnych 
było 7,1 tys. wrzecion i 295 krosien mechanicznych. W latach 1913–1914 w fabry-
kach tych przerobiono 2,8 tys. ton wełny oraz 25 tys. ton juty, lnu i konopi. Z uwagi na 
powojenny kryzys gospodarczy przemysł bielski dawał około 50% produkcji przed-
wojennej, wytwarzając głównie liche gatunki tkanin108. 

Innym rodzajem przemysłu, którym zainteresowała się „Gwiazdka”, była bielska 
fabryka papieru braci Pam (czeskich Niemców)109, która w kwietniu 1921 r. przeszła 
w ręce polskie. Była to wyjątkowa sytuacja, bowiem niemal wszystkie fabryki w dwu-

s. 92 (błędnie o składzie osobowym Prezydium Izby).
105 GC, nr 216 z 7 XII 1920, s. 4; APKat., APBB, zespół Akta Miasta Bielsko, sygn. 469, k. nlb. Akta spółki 

„Apros” 1919–1921.
106 GC, nr 59 z 26 VII 1921, s. 4. W momencie rozwiązania spółki posiadała ona kapitał w wysokości 3,2 

mln marek. W rzeczywistości problemy aprowizacyjne dwumiasta zaostrzyły się jeszcze na jesieni 
1921 r. Zob. J. Polak, Biała…, s. 230–231.

107 GC, nr 2 z 7 I 1921, s. 5; nr 13 z 14 II 1922, s. 3. Filia miała swoją siedzibę w nowowzniesionym 
budynku, gdzie mieściły się także jej magazyny i biura Powiatowego Towarzystwa Rolniczego.  
Za jego założeniem agitował poseł Junga już 9 VIII 1919 r. na zebraniu przedstawicieli kółek rolniczych  
w Domu Polskim (GC, nr 66 z 26 VIII 1919, s. 4).

108 GC, nr 184 z 17 VIII 1920, s. 2; Dane statystyczne o fabrykach bielskich przed 1918 r. zamieszczają:  
A. Pilch, Pod panowaniem austriackim (1848–1918), [w:] Bielsko-Biała. Zarys…, s. 131–134; Piotr Ke-
nig, Życie gospodarcze Bielska i Białej w latach 1848–1914, [w:] P. Kenig, J. Spyra, Bielsko od wojen 
śląskich do zakończenia I wojny światowej (1740–1918), Bielsko-Biała 2010 (Bielsko-Biała. Monografia 
miasta, t. 3, red. Idzi Panic), s. 180 i nn. 

109 Jej pełna nazwa brzmiała: Bielitzer Papierfabrik M. Pam & Co, Bielitz. 
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mieście należały do Niemców i Żydów. Od 1 V 1921 r. wytwórnia ta miała pracować 
pełną parą „dzień i noc”, produkując na dwóch papiernicach półtora wagonu papieru 
na dobę. Od lipca papiernia miała podjąć także produkcję kupieckich torebek i znacz-
ków papierowych oraz kopert (200 mln sztuk rocznie). Odbiorcami tych ostatnich 
były instytucje rządowe. Nowa firma – S.W. Niemojowski. Fabryka papieru i wyrobów 
z papieru. Spółka Akcyjna w Bielsku – została wyposażona w kapitał akcyjny w wyso-
kości 100 mln marek. Jej udziałowcami byli Polski Bank Przemysłowy, Bank Krajowy, 
Bank Hipoteczny, firma Niemojowski i Spółka oraz mieszkańcy Lwowa Stefan Wieru-
sz-Niemojewski, dr Bronisław Michalewski i Artur Bischof110.

Gazeta księdza Londzina nie omieszkała również informować o powstawaniu  
w dwumieście nowych banków. Na mocy uchwały Tymczasowego Wydziału Samo-
rządowego we Lwowie z 18 II 1920 r. dotychczasową ekspozyturę Banku Krajowego 
Królestwa Galicji i Lodomerii w Białej podniesiono do stopnia jego filii111. Z kolei 9 IX 
1920 r. Polski Bank Przemysłowy (dyr. naczelny Marcin Szarski) utworzył na bazie 
dawnych filii austriackiego Union Bank w Bielsku i Cieszynie Śląski Bank Przemy-
słowy z siedzibą w Bielsku, o kapitale akcyjnym w wysokości 14 mln marek. Pre-
zesem jego Rady Zawiadowczej został dr Jan Michejda junior, a jej członkami m.in. 
fabrykanci bielscy: H. Sternickel, B. Tisch i L. Zipser. Kierownikami banku zostali 
dr M. Niemczewski i A. Goldklang112. Bank ten wypracował w roku 1921 zysk w wy-
sokości 24 013 485 marek. W maju 1922 r. do jego Rady Zawiadowczej wybrano: 
Heinricha Friedländera, dyrektora Dolno-Austriackiego Towarzystwa Eskontowego 
z Wiednia (w miejsce zmarłego dr. Emeryka Franka z tegoż banku) oraz Zygmunta 
Lewakowskiego ze Lwowa, przedsiębiorcę naftowego113. Z kolei na początku lutego 
1921 r. powstał w Bielsku oddział Banku Małopolskiego SA z Krakowa, który zakupił 
nawet na swe biura kamienicę przy ul. Kolejowej 8 (obecnie ul. N. Barlickiego)114, 
natomiast w marcu 1922 r. otwarto oddział Polskiego Banku Handlowego w Bielsku, 
którego dyrektorem był Florian Kępiński115. 

Czytelnicy gazety zostali także powiadomieni o powstaniu Towarzystwa Ubez-
pieczeń „Silesia” SA w Bielsku, którego statut zatwierdzili 17 I 1922 r. ministrowie 
skarbu, przemysłu i handlu. Dysponowało ono kapitałem zakładowym w wysokości 
20 mln marek, a jego założycielami byli: niemieccy przemysłowcy Richard Bathelt, 
Oskar Deutsch, Oswald Molenda, Josef Schanzer i wspomniany już dr Fedor Wein-
schenck oraz Polacy: producent sukna Edward Zajączek z Kęt i Adrian Rudziński, wła-
ściciel dóbr w Osieku116.

110 GC, nr 41 z 24 V 1921, s. 4; nr 83 z 8 XI 1921, s. 3; Polski Przemysł…, s. 344–345. 
111 GC, nr 52 z 4 III 1920, s. 4 (gazeta operowała jeszcze nazwą galicyjskiego Wydziału Krajowego);  

J. Polak, Biała…, s. 298–299.
112 GC, nr 194 z 21 IX 1920, s. 3.
113 GC, nr 42 z 26 V 1922, s. 3.
114 GC, nr 9 z 1 II 1921, s. 4.
115 GC, nr 21 z 14 III 1922, s. 4. 
116 GC, nr 17 z 28 II 1922, s. 3; Polski Przemysł…, s. 1063.



BIELSKO I BIAŁA NA ŁAMACH „GWIAZDKI CIESZYŃSKIEJ” 115

Sprawy kościelne i wyznaniowe

Znalazły dość nieoczekiwanie znikome odbicie na łamach ortodoksyjnej, katolickiej 
„Gwiazdki Cieszyńskiej”. Zamiast licznych ongiś opisów uroczystości kościoła rzym-
skokatolickiego znajdujemy tylko mało ważną informację o liście byłych urzędni-
ków Namiestnictwa Galicyjskiego z podziękowaniami za pobyt w parafii bielskiej  
w latach I wojny światowej, jaki napłynął w sierpniu 1920 r. na ręce proboszcza 
parafii pw. św. Mikołaja ks. Józefa Bulowskiego117. W następnym roku odnotowano 
misje święte przeprowadzone w tej parafii w dniach 30 kwietnia – 8 maja przez 
ojców jezuitów w języku polskim i niemieckim118. Omówiono także uroczystość 
poświęcenia dwóch nowych dzwonów dla kościoła filialnego pw. św. Trójcy Prze-
najświętszej w dniu 30 X 1921 r., które najprzód wystawiono na rynku w Bielsku. 
Poświęcił je wspomniany ks. kanonik Józef Bulowski, a okolicznościowe kazanie 
wygłosił bielski katecheta ks. dr Jan Milik. Dzwony odlano w znanej wytwórni Karla 
Schwabego w Białej, ważyły przeszło 300 kg i kosztowały sumę 700 tys. marek119. 

Ciekawą informacją podaną przez gazetę był pomysł, jaki pojawił się na zebraniu 
bielskiego oddziału ZŚK 25 III 1922 r., dotyczący wzniesienia nowego kościoła ka-
tolickiego w Bielsku przeznaczonego głównie dla Polaków. Koncepcję tłumaczono 
ich dyskryminowaniem w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja, w którym miano 
odprawiać rzekomo tylko jedno polskie nabożeństwo „na tydzień” (de facto było ich 
więcej). Ponadto mocno dawał się odczuć brak kościoła garnizonowego i to w sytu-
acji, gdy Bielsko stało się silnym garnizonem wojskowym, w którym stacjonowały 
dwa pułki Wojska Polskiego i dowództwo dywizji. Powołano wówczas Komitet Ko-
ścielny dla zrealizowania tej inwestycji, którego prezesami honorowymi zostali: 
ordynat bielski książę Aleksander Edward Sułkowski i gen. bryg. Andrzej Galica. 
W zarządzie Komitetu zasiedli natomiast: znany nam już dr Marian Niemczew-
ski (prezes), ks. katecheta Augustyn Pohl (zastępca), Andrzej Zontek (sekretarz) 
i ks. kapelan kpt. Antoni Miodoński (skarbnik)120. Na pobliskim rynku z kolei 3 V 
1922 r. odprawiono tradycyjnie polową mszę św. dla garnizonu bielskiego przy licz-
nym udziale mieszkańców121. 

117 GC, nr 188 z 31 VIII 1920, s. 3. Namiestnictwo Galicji po ewakuacji Lwowa, zajętego wkrótce przez 
wojska rosyjskie, gościło w Białej i Bielsku w latach 1914–1917. Ks. prałat Józef Bulowski (1849–
1932) pochodził z Bielska i był proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w latach 1893–1932.

118 GC, nr 33 z 26 IV 1921, s. 4.
119 GC, nr 80 z 28 X 1921, s. 4. Ks. katecheta Jan Milik (1877–1936) był w roku 1907 i w latach 1910–1928 

katechetą niemieckich szkół średnich w Bielsku, a następnie generalnym wizytatorem religii w diece-
zji katowickiej. Był także polskim działaczem narodowym i społecznym na Śląsku Cieszyńskim. Zob. 
Wojciech Kominiak, Władysław Motyka, Grzegorz Wnętrzak, Dzieje kościoła i parafii Trójcy Przenaj-
świętszej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008, s. 26–27 (dzwony św. Maria i św. Augustyn).

120 GC, nr 39 z 16 V 1922, s. 3. Do budowy nowej świątyni nie doszło z powodów finansowych, zdecydo-
wano się więc na adaptację kościoła filialnego pw. Trójcy. O wydarzeniach tych nie wspomina w/w 
monografia. Ks. kpt. Antoni Miodoński (1889–1949) pochodził z Żywca, służył jako kapelan w WP od 
1918 r., w garnizonie bielskim od 1921 r. Twórca Domu Żołnierza w Białej (1925).

121 GC, nr 44 z 2 VI 1922, s. 3.
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Charakterystyczne, że w omawianym okresie „Gwiazdka Cieszyńska” nie poru-
szyła żadnej kwestii związanej z krytykowanymi zwykle bielskimi protestantami. 
Wspomniała natomiast o bielskich Izraelitach i to w kontekście pomysłu budowy 
krematorium, zgłoszonego przez ich grupę na czele z dr. Blumenthalem (nazwanym 
przez gazetę masonem) władzom miejskim w grudniu 1918 r. Chociaż obiekty takie 
powstawały od pewnego czasu w miastach środkowej Europy, „Gwiazdka” uznała 
wniosek za kuriozalny i odesłała pomysłodawcę do Palestyny, argumentując: „Kre-
matoryum dla nas niepotrzebne, mamy dosyć miejsca na cmentarzu. [...] Nam trze-
ba chleba, żywności, spokoju, lecz nie pieców na zwłoki!”122.

Sytuacja oświatowa w Bielsku

Charakteryzował ją – w przeciwieństwie do galicyjskiej Białej – całkowity brak pol-
skich placówek szkolnych i przedszkolnych, co w istotny sposób pogarszało położe-
nie miejscowych Polaków. Donoszono więc w połowie 1919 r.:

Po dokonanym [w 1918 roku – przyp. J.P.] przewrocie politycznym obywatelstwo pol-
skie w Bielsku, zahukane dotychczas, wystąpiło śmiało w obronie swoich praw, żądając 
przede wszystkim polskim zakładów naukowych w Bielsku123.

W tej sprawie zwołano w Domu Polskim 27 lipca wiec rodzicielski, na którym po-
wołano Polski Komitet Szkolny dla Bielska i Białej, w skład którego weszli dele-
gaci polskich organizacji działających w tych miastach. Komitet zorganizował dwa 
wiece szkolne, na których domagano się od władz miejskich Bielska uruchomienia 
polskiej 5-klasowej szkoły ludowej, ochronki (przedszkola), szkoły wieczorowej 
dla terminatorów, średniej szkoły klasycznej i kursów polskich przy Państwowej 
Szkole Przemysłowej. Działania te zostały zwieńczone powodzeniem. Po rozmo-
wach z RNKC i jej Komisją Szkolną oraz magistratem bielskim, 15 września została 
otwarta Polska Publiczna Szkoła Ludowa oraz Szkoła Przemysłowa uzupełniająca 
dla terminatorów124. 

Równocześnie we wrześniu 1919 r. dzięki wspomnianej Komisji Szkolnej RNKC 
powstały polskie paralelki (równoległe klasy z polskim językiem wykładowym)  
w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku, gdzie językiem wykładowym był 
dotąd niemiecki. Po polsku zaczęto uczyć na oddziale mechaniczno-technicznym, 
tkacko-technicznym i w jednorocznej Szkole Mistrzów Tkackich. Pierwszymi na-
uczycielami czterech klas polskich zostali inż. Bartoszewicz z Krakowa, inż. Karol 

122 GC, nr 104 z 23 XII 1918, s. 3. Osoba dr. Blumenthala jest bliżej nieznana.
123 GC, nr 69 z 5 IX 1919, s. 3.
124 GC, nr 57 z 25 VII 1919, s. 3; nr 69 z 5 IX 1919, s. 3. Polska Szkoła Ludowa liczyła wówczas około 260 

uczniów. Zob. K. Matusiak, Szkolnictwo polskie na terenie miasta i powiatu Bielsko w latach międzywo-
jennych. Szkice i wspomnienia, Katowice 1969, s. 19–20. Polska Szkoła Wydziałowa męska i żeńska 
została uruchomiona w roku szkolnym 1920/21.
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Staś ze Lwowa i prof. Karol Rybarski z Białej125. Ich organizacja nie przyszła łatwo, 
gdyż brakowało bursy dla polskiej młodzieży oraz mieszkań dla polskich nauczy-
cieli, co było powodem rezygnacji aż pięciu z nich. Wyrażając swoją troskę o szkołę, 
„Gwiazdka” kierowała apele do władz polskich, podkreślając, że chodzi tu o „prestiż 
narodowy”126. Gazeta obserwowała następnie rozwój polskich klas i na przykład 
w lipcu 1921 r. poinformowała o mianowaniu przez TKR na wakujące miejsca na-
uczycielskie Adama Bunscha z Krakowa i Sylwiusza Birtusa, b. nauczyciela polskie-
go gimnazjum realnego w Orłowej127.

W tym samym czasie nastąpiła przeprowadzka Państwowego Gimnazjum z pol-
skim językiem wykładowym ze Skoczowa do Bielska, o czym jednak organ ZŚK nie 
wspomniał, publikując jedynie ogłoszenia wpisów do I klasy tej pierwszej polskiej 
szkoły średniej w Bielsku. Była to przełomowa chwila w dziejach bielskiej oświaty128. 
Inną szkołę średnią – ogrodniczą w Białej – pragnął założyć znany lipnicki sadownik 
i pszczelarz Józef Maurer, zarazem naczelnik stacji PKP w tym mieście129. 

Nie mniejszą troskę niż w przypadku PSP wyrażała „Gwiazdka Cieszyńska” w spra-
wie ochronki (przedszkola) polskiej w Bielsku, której poświęciła nawet obszerny ar-
tykuł. Po otwarciu Polskiej Szkoły Ludowej jej uruchomienie stało się najważniejszym 
celem zabiegów powołanego koła Polskiej Rodziny Opiekuńczej. Pierwotnie ochron-
kę zamierzano otworzyć w Domu Polskim, ale stało się to niemożliwe z powodu nie-
odpowiednich warunków sanitarnych. Rada Szkolna Miejscowa, opanowana przez 
nieżyczliwych Polakom bielskich Niemców, odmówiła przydzielenia odpowiedniego 
lokalu. Odwlekło to otwarcie ochronki o niemal dwa lata130. Ostatecznie Ochronka 

125 GC, nr 75 z 26 IX 1919, s. 3; nr 119 z 30 V 1920, s. 4; nr 4 z 14 I 1921, s. 3. Decyzję o utworzeniu parale-
lek polskich podjęła RNKC 19 VII 1919 r. Pierwszym ich kierownikiem został K. Rybarski, a drugim  – 
od 10 X 1919 r. K. Staś. Zob. bliżej Ewa Dąbrowska, Dzieje Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku 
od 1874 do 1950 roku, Bielsko-Biała [b.d.], s. 126–127.

126 GC, nr 192 z 14 IX 1920, s. 4; nr 4 z 14 I 1921, s. 4. Problem braku mieszkań dla polskich nauczy-
cieli został jeszcze poruszony w nr 83 z 8 XI 1921, s. 3. Gazeta zarzucała wówczas, że co prawda na 
czele komisji mieszkaniowej w Bielsku stał zwalczany przez nią Polak inspektor Klemens Matusiak, 
ale faktycznie miał rządzić niemiecki przemysłowiec Karl Hoinkes, który jednostronnie przyznawał 
mieszkania Niemcom oraz Żydom. W konsekwencji, jak konkludowała gazeta: „Profesorowie polscy 
na bruku, a Żydzi rozpierają się w najlepszych mieszkaniach” (!). O braku mieszkań dla polskich na-
uczycieli dyskutowano następnie w Sejmie Śląskim. Zob. J. Polak, Sprawy…, s. 312.

127 GC, nr 57 z 19 VII 1921, s. 3. Adam Bunsch (1896–1969) był w latach 1921–1939 nauczycielem 
rysunku zawodowego w PSP, a zarazem artystą malarzem i dramaturgiem, aktywnie uczestniczącym 
w polskim życiu artystycznym.

128 GC, nr 68 z 26 VIII 1921, s. 3; Zastanawiające jest zupełne zbagatelizowanie tego momentu przez 
autora rozdziału o oświacie w Bielsku międzywojennym w monografii Bielska-Białej z 2010 r. Ma-
cieja Fica. Zajął się on głównie gimnazjum niemieckim (!), a nawet stwierdził niezgodnie z prawdą,  
że gimnazjum polskie jeszcze w 1922 r. tkwiło w Skoczowie! M. Fic, Oświata, [w:] Bielsko-Biała w la-
tach 1918–2009... (Bielsko-Biała. Monografia miasta, t. 4, red. I. Panic), s. 140.

129 GC, nr 202 z 19 X 1920, s. 3. Średnia Miejska Szkoła Ogrodnicza została otwarta w Białej w 1928 r. 
Zob. J. Polak, Biała…, s. 321.

130 GC, nr 7 z 15 I 1921, s. 1–2 (O ochronkę polską w Bielsku). Pierwsza ochronka polska w Bielsku została 
otwarta 28 VI 1914 r., co stało się jedną z przyczyn zajść polsko-niemieckich na ulicach dwumiasta. 
Prowadzona przez siostry felicjanki przterwała zaledwie rok. Zob. J. Polak, Dzieje Domu…, s. 68–71.
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Polska w Bielsku została otwarta 2 V 1921 r. przy Polskiej Szkole Ludowej w gmachu 
szkolnym przy ul. Schulgasse 8 (obecnie ul. H. Sienkiewicza)131.

Cieszyńska gazeta monitorowała również kwestię bursy dla polskich uczniów 
szkół średnich w Bielsku. Założony w tym celu Komitet Bursy Polskiej na czele ze 
Szczęsnym Kobylańskim, dyrektorem oddziału Polskiej Kasy Pożyczkowej, oraz jego 
zastępcą dr. Florianem Kępińskim, uruchomił ją tymczasowo 17 X 1921 r. w loka-
lu prywatnym ks. Augustyna Pohla przy ul. Sixta 7132. Już w grudniu bursa dawała 
utrzymanie 28 chłopcom. 5 I 1922 r. na zgromadzeniu w Domu Polskim ukonsty-
tuowało się formalnie Towarzystwo Bursy Polskiej, w którego zarządzie zasiedli:  
S. Kobylański, prof. K. Staś, dr F. Kępiński, ks. A. Pohl, W. Kosarz, Paweł Korytyński, 
dyr. Jan Szajter i Wincenty Kotoniak. Na cele Bursy Polski Bank Handlowy przekazał 
sumę 50 tys. marek133.

Środki na potrzeby oświatowe gromadziło także bielskie Koło Macierzy Szkolnej 
Księstwa Cieszyńskiego, rozprowadzając na przykład nalepki trzeciomajowe po 20 
marek sztuka (w 1922 r.), m.in. przez trafikę Wincentego Kotoniaka. Ze zorganizowa-
nych obchodów święta 3 maja uzyskano w sumie kwotę 206 350 marek134.

Życie kulturalne

Jego przejawy cieszyły się niewielkim – w porównaniu z okresem przedwojennym – 
zainteresowaniem redakcji „Gwiazdki”. Sferę tą zauważono na jej łamach dopiero  
w 1920 r., a pierwsze wzmianki były anonsami przedstawień zawodowego Śląskiego 
Teatru Plebiscytowego z Cieszyna, który w ramach swoich objazdów w 1920 r. ode-
grał w bielskim Domu Polskim sztuki pt. „Wicek i Wacek” (5 stycznia), „Rokowania 
pokojowe” (11 kwietnia) i „Szczep Piastowy” (16 maja i 5 czerwca)135. Wspomniano 
także o działającym w Białej Teatrze Ludowym, który w Cieszynie 27 XI 1921 r. wy-
stawił sztukę pt. „Zamek w Czorsztynie”136. Teatr ten związany był z katolickim Sto-
warzyszeniem Młodzieży Polskiej (SMP) mającym swą siedzibę w Domu Katolickim 
w Białej. 5 VI 1921 r. odbył się w nim zjazd delegatów okręgu bialsko-cieszyńskiego 
Związku SMP z udziałem jego krakowskich moderatorów: prezesa ks. Andrzeja Pary-

131 GC, nr 33 z 26 IV 1921, s. 4.
132 GC, nr 80 z 22 X 1921, s. 4.
133 GC, nr 12 z 10 II 1922, s. 4; nr 32 z 21 IV 1922, s. 3.
134 GC, nr 35 z 2 V 1922, s. 3; nr 43 z 30 V 1922, s. 3. Koło Macierzy Szkolnej KC powstało 7 II 1922 r.  

z przekształcenia się bielskiego Koła TSL. Zob. Kronika Śląska Cieszyńskiego i powiatów: Biała, Żywiec. 
Rok 1932, Cieszyn 1932, s. 165–166. 

135 GC, nr 2 z 3 I 1920, s. 4; nr 75 z 1 IV 1920, s. 4; nr 107 z 13 V 1920, s. 4; nr 117 z 29 V 1920, s. 4; Jan 
Andrzej Fręś, Polskie życie teatralne w Bielsku i Białej w latach międzywojennych, [w:] Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego, nr 99, Katowice 1976 (Prace Historycznoliterackie, z. 4), s. 252, 254.

136 GC, nr 88 z 25 XI 1921, s. 3. Teatr Ludowy działał w latach 1916–1939 w Domu Katolickim w Białej  
i był najlepszą sceną amatorską w tym mieście, pozbawionym teatru zawodowego. Zob. J. Polak, Bia-
ła…, s. 330–331. 
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sia, sekretarza generalnego ks. Śliwy, inż. Henryka Mianowskiego oraz ks. W. Mączyń-
skiego z Białej. Odegrano także sztukę „Król i biskup”137. 

Powstały na wzór Teatru Ludowego w tym samym roku teatr amatorski Stowa-
rzyszenia Katolickiej Młodzieży Polskiej w Bielsku prezentował z kolei często swoje 
przedstawienia w Domu Polskim. 29 I 1922 r. wystawił w nim z okazji rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego dramat „Stanko powstaniec”, a 19 III 1922 r. 
krotochwile pt. „Niebezpieczna sklepikarka” i „Raptus”138. W Domu Polskim dzia-
łała także amatorska scena dramatyczna bielskiego Koła Towarzystwa Szkoły Lu-
dowej, prowadzona przez Władysława Suchonia. Ponadto organizacja ta otwarła, 
a właściwie reaktywowała 15 XI 1921 r. przedwojenną czytelnię i wypożyczalnię 
biblioteczną, organizując także w każdy wtorek odczyty o charakterze oświatowym 
i popularnonaukowym139. 

Czytelników poinformowano również o wznowieniu w 1921 r. działalności gniaz-
da Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bielsku, zachęcając do wstępowania  
w jego szeregi (ćwiczenia odbywały się w środy i piątki w godzinach 19–21)140. 7 V 
1922 r. odbył się festyn tej organizacji na Strzelnicy, a następnie przemarsz sokoli do 
Białej, połączony z widowiskowym przejazdem korowodu krakowskiego na wozach. 
28 V 1922 r. zorganizowano w Bielsku zlot okręgów krakowskiego i żywieckiego 
Dzielnicy Krakowskiej „Sokoła”141.

Zgodnie ze swoim profilem „Gwiazdka” zawiadamiała na swych łamach o urządza-
nych tradycyjnych katolickich „opłatkach” i odgrywanych w Nowy Rok przez dzieci 
w szkolnych jasełkach m.in. w Domu Polskim, a także „święconych” (np. 23 IV 1922 r.  
w tymże obiekcie wyświetlono z tej okazji kilka filmów)142. 

Z przyczyn politycznych gazeta nie interesowała się niemieckim Teatrem Miej-
skim w Bielsku, jednak z prawdziwą satysfakcją odnotowała wystawienie w nim  
6 IV 1922 r. pierwszego polskiego przedstawienia – „Zemsty” Aleksandra Fredry  
w wykonaniu aktorów Teatru im. Juliusza Słowackiego z Krakowa. Wbrew temu co 
pisały gazety niemieckie, które „zgrzytały zębami ze złości”, na spektakl przyszły 
tłumy polskiej publiczności143.

137 GC, nr 49 z 21 VI 1921, s. 3. Ks. prałat Andrzej Paryś (zm. 1949) był w latach 1918–1949 proboszczem 
w Liszkach.

138 GC, nr 8 z 27 I 1922, s. 4; nr 22 z 17 III 1922, s. 4. 
139 GC, nr 84 z 11 XI 1921, s. 3; J. Polak, Bielsko i Biała…, s. 116–117; tenże, Dzieje Domu Polskiego…, s. 71; 

zob. przypis 133.
140 GC, nr 35 z 3 V 1921, s. 4.
141 GC, nr 42 z 26 V 1922, s. 3; nr 44 z 2 VI 1922, s. 3; Wincenty Ogrodziński, Dzieje Dzielnicy Śląskiej 

Sokoła, Katowice 1937, s. 169.
142 GC, nr 1 z 3 I 1922, s. 3; nr 35 z 2 V 1922, s. 3.
143 GC, nr 31 z 18 IV 1922, s. 4; J.A. Fręś, Polskie…, s. 255; A. Linert, Życie kulturalne, [w:] Bielsko-Biała  

w latach 1918–2009, Bielsko-Biała 2010 (Bielsko-Biała. Monografia miasta, t. 4, red. I. Panic), s. 122. 
Obaj autorzy podają jako datę przedstawienia 2 IV 1922 r. Znamienne, że GC nie zamieściła informacji 
o powstaniu 15 XII 1921 r. Towarzystwa Teatru Polskiego w Bielsku, które zaprosiło zespół krakow-
ski. Spektakl przełamał absolutny monopol sztuk niemieckich granych na deskach Teatru Miejskiego, 
zapowiedziany podczas jego inauguracji w 1890 r.



120 JERZY POLAK

Bogate życie muzyczne, toczące się w dwumieście od kilkudziesięciu lat, tylko 
raz zostało zauważone przez „Gwiazdkę”. Chodziło o założone na jesieni 1921 r.  
Towarzystwo Przyjaciół Muzyki w Bielsku-Białej (Gesellschaft der Musikfreunde 
für Bielitz-Biala), które zamierzało organizować koncerty filharmoniczne m.in. przy 
udziale orkiestry teatralnej pod batutą swego współzałożyciela prof. Rudolfa Maxa. 
Pierwszy występ zaoferowano bielskim melomanom już 3 listopada w sali koncer-
towej Strzelnicy Miejskiej. W repertuarze koncertu znalazły się utwory J. Brahmsa, 
R. Wagnera i L. Beethovena144.

Charakterystyczne, że o swojej licznej konkurencji na rynku prasowym w dwu-
mieście, zdominowanym z oczywistych względów przez prasę niemiecką, organ 
ZŚK nie wspominał, nie prowadząc także w omawianym okresie właściwie żadnych  
z nią polemik (poza katolicką „Ostschlesische Post”). Tylko raz, w kwietniu 1922 r., 
„Gwiazdka” napomknęła o pojawieniu się nowego, niemiecko-żydowskiego dzien-
nika w Bielsku „Schlesische Tagblatt” – w rzeczywistości ukazywał się od początku 
1921 r. – co zwiększyło liczbę niemieckich gazet wydawanych w tym mieście do pię-
ciu („Ostschlesische Deutsche Zeitung”, „Ostschlesische Post”, „Volksstimme”, „Evan-
gelische Kirchenzeitung”). W Białej Polacy wydawali wówczas dwie gazety – chadec-
ki „Tygodnik Bielsko-Bialski” i socjalistyczne „Wyzwolenie Społeczne”145. 

Katastrofy i wypadki

Tematy te dotąd żywo eksploatowane przez redaktorów „Gwiazdki Cieszyńskiej”,  
w omawianym okresie pozostały również na marginesie ich zainteresowania. Wy-
jątkiem okazuje się być notka o śmierci bielskiego przemysłowca Emanuela Tischa, 
który „wracając z Wiednia do Dziedzic, za szybko wyskoczył z pociągu i dostał się pod 
koła”, przez co zmiażdżyło mu obie nogi. Mimo ich szybkiej amputacji Tisch zmarł 18 
II 1921 r. w szpitalu wojskowym146. Z licznych pożarów, które wydarzyły się w prze-
mysłowym dwumieście, wymieniono tylko jeden z większych, z lipca 1921 r.:

Pożar zniszczył część magazynów kolejowych i spedycyjnych firmy Nowak-Niemczyk  
i Josephy. Ten ostatni poniósł straty, dochodzące do 60 mln [marek]. Spaliły się nowe ma-

144 GC, nr 81 z 1 XI 1921, s. 4; A. Linert, Życie kulturalne..., s. 127–128.
145 GC, nr 32 z 21 IV 1922, s. 3. GC wymieniła sześć tytułów, ale „Der Privatbeamte” był miesięcznikiem. 

„Schlesische Tagblatt” był kontynuacją dziennika „Bielitz-Bialaer Anzeiger” wydawanego od 1895 r. 
Na wiosnę 1922 r. ukazywały się jeszcze w Bielsku takie miesięczniki zawodowe, jak: „Der Bank-
beamte”, „Der Privatebeamte”, „Der Angestellte” (dwutygodnik) oraz polityczne: „Das Freie Wort”, 
„Proletarier” i „Robociarz”. Zob. APBB StPowBielsko, sygn. 115. Szerzej o prasie polskiej i niemieckiej  
w latach 1918–1922 zob. Max Krull, Deutsche Presse in Polnisch-Schlesien, [w:] Deutschtums in Po-
lnisch-Schlesien. Ein Handbuch über Land und Leute, hrsg. Viktor Kauder, Plauen 1932, s. 366–369; 
A. Pilch, Czasopiśmiennictwo…, s. 468–469; Tadeusz Kowalak, Prasa niemiecka w Polsce 1918–1939. 
Powiązania i wpływy, Warszawa 1971, s. 116 i nn.; E. Długajczyk, Oblicze…, s. 26–41; Jacek Lachendro, 
Prasa województwa krakowskiego w latach 1918–1939, Kraków 2006, s. 27 i nn. 

146 GC, nr 15 z 22 II 1921, s. 3. Emanuel Tisch (ewangelik) był właścicielem fabryki sukna w Kamienicy, 
założonej w 1901 r. Zob. Kronika Śląska…, s. 196.
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szyny, sprowadzone do fabryki. Ogólna szkoda wynosi kilkaset milionów [marek]. Akcję 
ratunkową [straży pożarnej] utrudniał brak wody, a głównie brak tęgiego komendanta, 
gdyż dotychczasowy umarł niedawno147.

W związku ze strażakami odnotowano także bielskie zgromadzenie Rady Naczel-
nej Związku Polskich Straży Pożarnych dla Śląska Cieszyńskiego z jego prezesem – 
wspomnianym już wyżej Klemensem Matusiakiem, sprawującym tę funkcję od 
1914 r. Gazeta zgryźliwie zauważyła przy tej okazji, że sukno na mundury strażac-
kie sprzedaje Związkowi niemiecki przemysłowiec Zipser z Mikuszowic, znany ską-
dinąd „polakożerca”148. 

Charakterystyczną reakcję gazety wywołał natomiast fatalny, aczkolwiek nie-
co sensacyjny wypadek, który wydarzył się 7 V 1922 r. w trakcie przejazdu uli-
cą Wzgórze korowodu sokolego. Jadące z góry auto fabrykanta Gülchera z „szofe-
rem–Prusakiem” przejechało… wachmistrza 2 pułku szwoleżerów rokitniańskich, 
stacjonującego wówczas w Bielsku149. Informację tę gazeta opatrzyła ostrym ko-
mentarzem antyniemieckim, będącym przejawem dużego napięcia w stosunkach 
polsko-niemieckich na Śląsku Cieszyńskim w przededniu wkroczenia wojsk pol-
skich na Górny Śląsk:

Apelujemy do rządu w Warszawie, ażeby nareszcie pokazał [tutejszym] Niemcom silną 
pięść i zmusił ich do poszanowania wolności i równouprawnienia i do respektowania 
ustaw150.

Rozmaitości

Ranga i duża liczba ważnych wydarzeń społeczno-politycznych mających miejsce 
w latach 1918–1922 spychała typowe prasowe wątki sensacyjne i rozmaitości na 
ostatnie miejsce wśród tekstów „Gwiazdki”. Z tego powodu właściwie zabrakło ich 
również wśród wieści z Bielska i Białej. Nadmieniono jedynie o śmierci „zwario-
wanego” księcia bielskiego Józefa Sułkowskiego w Wiedniu w dniu 17 I 1920 r., 
przypominając przy okazji rozmaite fanaberie i wyczyny przedstawicieli tego rodu 

147 GC, nr 60 z 29 VII 1921, s. 4. Chodziło o zasłużonego komendanta Bielsko-Bialskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej od 1902 r. Heinricha Richtera, który niespodziewanie zmarł 5 VI 1921 r. w czasie 
wycieczki na Błatnią. Zob. J. Polak, 150 lat historii Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 
2014, s. 206–207.

148 GC, nr 42 z 26 V 1922, s. 3. Mowa o ewangelickim współwłaścicielu wielkiej fabryki sukna w Miku-
szowicach Krakowskich Eduard Zipser und Sohn Eduardzie Zipserze (1871–1941), który mieszkał  
w Mikuszowicach Śląskich, pełniąc w latach 1905-1925 funkcję ich burmistrza. Udzielał się w na-
cjonalistycznych organizacjach niemieckich w Bielsku. Cieszył się jednak zaufaniem władz polskich, 
skoro został członkiem cieszyńskiej TKR, a później Tymczasowej Rady Wojewódzkiej w Katowicach. 

149 GC, nr 44 z 2 VI 1922, s. 3. Mowa o Robercie Gülcherze (1850–1924), wynalazcy i współwłaścicielu 
fabryki włókienniczej Sternickel-Gülcher w Białej. Ten nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w okresie 
mobilizacji 2 pułku szwoleżerów do udziału w akcji zajęcia przyznanej Polsce części Górnego Śląska.

150 Tamże; K. Nowak, Życie polityczne i społeczne, [w:] Śląsk Cieszyński w latach 1918–1945..., s. 84–85.
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oraz rozwodząc się nad smutnymi losami jego córki Marii, mającej ponoć pracować 
w Berlinie w zawodzie zwykłej praczki151. 

Spośród niewielkiej garści wiadomości „różnych” zamieszczonych przez organ 
ZŚK, warto tylko wspomnieć o przejeździe przez Bielsko 12 VI 1919 r., specjalnym 
pociągiem do Cieszyna, popularnego w społeczeństwie polskim generała Józefa Hal-
lera152 oraz o objeździe Śląska Cieszyńskiego przez ministra zdrowia publicznego Wi-
tolda Chodźkę, w ramach którego 22 VI 1921 r. przybył on także do Bielska i Bystrej 
Śląskiej153. Interesującą pod względem źródłowym jest informacja o śmierci na Sybe-
rii w 1919 r. żołnierzy Wojska Polskiego pochodzących z Białej Filipa Rusina (20 III), 
Józefa Stasickiego (zaginął w czerwcu) i Henryka Marka (21 XII)154.

Konkluzje

Niewątpliwie sprawy bielsko-bialskie stanowiły w latach 1918–1922 zaledwie uła-
mek problemów poruszanych na szpaltach „Gwiazdki Cieszyńskiej”, która zresztą nie 
odgrywała już roli najważniejszego o nich informatora medialnego. Sprawy te – po-
dobnie jak inne kwestie lokalne – zostały przyćmione przez ważne wydarzenia poli-
tyczne, decydujące o przyszłości Śląska Cieszyńskiego (konflikt polsko-czeski, niedo-
szły plebiscyt, podział tej dzielnicy), na których ze zrozumiałych względów skupiła 
się uwaga jej redaktorów i czytelników. Dlatego zarysowany przez najpoczytniejszą 
na Śląsku Cieszyńskim gazetę obraz dwumiasta jest dalece niepełny, często eksponu-
jący kwestie drugo- i trzeciorzędne, stereotypy i ideologiczne uprzedzenia, niepozba-
wiony pewnych przekłamań i pomyłek. Niemniej w jakiejś mierze oddaje on rzeczy-
wistą problematykę dużego ośrodka z licznymi konfliktami społeczno-politycznymi 
i wymagającym wsparcia życiem polskim. Pomimo tych słabości wartość poznawcza 
i dokumentacyjna zamieszczanych w tej ogólnospołecznej gazecie wiadomości (nie 
tylko faktograficznych) jest w wielu przypadkach wysoka, a szereg informacji z ży-
cia społeczno-politycznego czy gospodarczego miejscowych Polaków posiada rangę 
pierwszorzędnego źródła. 

Warto także podkreślić fakt, że gazeta księdza Józefa Londzina i Związku Śląskich 
Katolików starała się nadal kreatywnie uczestniczyć w sprawach bielsko-bialskich, 
bezpośrednio inspirując pewne zdarzenia, jak na przykład w kwestii powołania no-

151 GC, nr 25 z 31 I 1920, s. 4. Jedyną córką tego księcia była Ida Róża. Zob. J. Spyra, Zwariowany książę Jó-
zef Maria Sułkowski, „Kalendarz Beskidzki”, 1992, s. 40–42; P. Kenig, Grzegorz Machej, Bielscy książęta 
Sułkowscy, jakich nie znacie, Bielsko-Biała 2015, s. 62–68.

152 GC, nr 45 z 13 VI 1919, s. 3. Józef Haller (1873–1960) był wówczas świeżo mianowanym generałem 
broni oraz (od maja) dowódcą Frontu Południowo-Zachodniego formowanego do wojny z Niemcami 
lub Czechosłowacją. 

153 GC, nr 52 z 1 VII 1921, s. 3. Witold Chodźko był ministrem zdrowia publicznego w latach 1918–1923 
(prócz gabinetu I. Paderewskiego).

154 GC, nr 68 z 26 VIII 1921, s. 3. Zapewne chodzi o byłych żołnierzy austriackich, którzy znaleźli się  
w niewoli rosyjskiej, a od 1918 r. w składzie polskiej dywizji syberyjskiej (5 Dywizji Piechoty Armii 
Polskiej we Francji płk Waleriana Czumy) walczącej z bolszewikami.
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wych władz miejskich Bielska, czy budowy polskiej oświaty. Ponadto, mimo że na 
jej łamach znajdujemy często wiele emocjonalnych akcentów antyniemieckich wy-
nikających z oczywistej dyskryminacji narodowościowej Polaków w Bielsku i Białej 
przed 1918 r., nie próbowała w omawianym okresie rozkręcać polsko-niemieckiego 
konfliktu, żądając jednak przy tym od odrodzonego państwa polskiego konsekwencji 
i stanowczości w rządzeniu. Według „Gwiazdki Cieszyńskiej” – w świetle chociażby 
komentowanych przypadków bielsko-bialskich – Polska z jej mozaiką narodowo-
ściową oraz wyznaniową miała być lepszą, sprawiedliwszą i mocniejszą wersją Au-
stro-Węgier, państwem potrafiącym zapewnić Polakom godne życie i rozprawić się 
z nielojalnymi wobec niej obywatelami. Ten wyidealizowany mit państwa polskiego 
miał być już wkrótce poddany surowemu egzaminowi155.

BIELSKO AND BIAŁA IN THE PAGES OF GWIAZDKA CIESZYŃSKA  
IN THE FIRST YEARS OF INDEPENDENT POLAND (1918–1922)

The first years of a reconstituted Polish state were one of the landmark moments in the history 
of Bielsko and Biała. At that time, the two towns already constituted one urban organism on 
the border of Cieszyn Silesia and Galicia – a single industrial and cultural-educational center, 
multi-ethnic and multiconfessional. However, while in the case of Biała 1918 brought quite 
a natural return to the situation from before 1772 (when it was under Austrian rule), Bielsko 
entered the borders of the new Poland after almost six hundred years of Czech and Austrian 
rule. The preserved archival legacy regarding events between 1918 and 1922 is not very ex-
tensive, hence Polish and German press of that period is a crucial sources. One of them is the 
then most widely read Polish newspaper in Cieszyn Silesia – Gwiazdka Cieszyńska, a publica-
tion created by the Association of Silesian Catholics and its prominent leader, Fr. Józef Londzin.

The author analyzes its contents in terms of the subject of Bielsko-Biała, which, although it 
was only a fraction of the content of the paper’s pages, provides a lot of valuable source infor-
mation. This information is arranged thematically and presented in the following sub-chap-
ters: political life, the Upper Silesian issue (the plebiscite), social conflicts and trade unions 
(along with descriptions of riots caused by food shortages in 1919), national relations (marked 
by the Polish-German conflict), the Administrative Commission of Bielsko (which managed 
the city in the years 1921–1922), economic issues, church and religious matters, educational 
situation in Bielsko, and cultural life.

155 Na ten temat zob. E. Kopeć, Poudniowo-zachodnie kresy Rzeczyposplitej 1918–1939. Społeczne warunki 
integracji, Katowice 1981, s. 43–56.


