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JAN MORAWIAK

OPINIA POLSKA O ZAJÊCIU �L¥SKA CIESZYÑSKIEGO
PRZEZ SAMODZIELN¥ GRUPÊ OPERACYJN¥ ��L¥SK�

Wysi³ki dyplomacji polskiej w ostatnich dniach wrze�nia 1938 r., koncentro-
wa³y siê nad ma³ym terytorialnie skrawkiem ziemi o powierzchni 810,5 km2. By³
to jednak obszar w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci zamieszkany przez ludno�æ polsk¹,
czuj¹c¹ siê silnie zwi¹zan¹ z ziemi¹ piastowsk¹1. Wydarzenia ze stycznia 1919 r.
oderwa³y j¹ od II Rzeczypospolitej, z czym trudno siê by³o Polakom po obu brze-
gach Olzy pogodziæ. Konflikt pomiêdzy III Rzesz¹ a Republik¹ Czechos³owack¹,
którego kulminacj¹ sta³y siê w ostatnich dniach pa�dziernika 1938 r. rozmowy
przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, W³och i Niemiec w Monachium, strona
polska zamierza³a wyzyskaæ do ostatecznego uregulowania stosunków na linii
Warszawa�Praga. Wraz z przyjêciem w Monachium niemieckich roszczeñ zwi¹-
zanych z przysz³o�ci¹ Sudetów2, polskie MSZ za¿¹da³o 30 IX 1938 r. w pó�nych
godzinach nocnych odst¹pienia obszarów �l¹ska Cieszyñskiego zajêtego przez CSR
w 1919 r.

Polskie ultimatum w sprawie �l¹ska Cieszyñskiego zosta³o przyjête przez rz¹d
czechos³owacki w sobotê 1 X 1938 r. o godzinie 12.503. W godzinach popo³udnio-
wych, w przemówieniu radiowym szef polskiej dyplomacji Józef Beck poinfor-
mowa³ naród o pozytywnym zakoñczeniu konfliktu polsko-czechos³owackiego.
W swej mowie odnosi³ siê do idei Marsza³ka Pi³sudskiego � silnej Rzeczypospoli-
tej. Kre�l¹c politykê ostatnich lat i ostateczny sukces zwi¹zany z kwesti¹ ziemi cie-
szyñskiej, odnosi³ siê z szacunkiem do pokonanego przeciwnika, stwierdzaj¹c na
koniec, ¿e ostatnie wydarzenie nie jest zwyciêstwem nad �wczorajszym przeciw-

1 Spis ludno�ci z 1930 r. (krytykowany przez stronê polsk¹ jako zani¿ony) wykaza³ywa³, ¿e
w powiecie czesko-cieszyñskim i frysztackim 76 230 obywateli Czechos³owacji uwa¿a³o siê za Pola-
ków. W powiecie czesko-cieszyñskim Polacy stanowili 51% ogó³u ludno�ci, w powiecie frysztackim
25,6%, J. J a n u s z e w s k a-J u r k i e w i cz, Zaolzie w polityce rz¹du i opinii spo³eczeñstwa polskiego
(1927�1937), Katowice 2001, s. 70.

2 Uczestnicy konferencji monachijskiej zobowi¹zali siê w ci¹gu trzech miesiêcy rozwi¹zaæ pro-
blem mniejszo�ci polskiej i wêgierskiej w CSR, o ile zainteresowane strony nie bêd¹ siê mog³y do
tego czasu porozumieæ: Sprawa Polski do uregulowania w ci¹gu trzech miesiêcy (Piast, nr 41, z 9 X
1938, s. 4).

3 J. B e c k, Ostatni raport, Warszawa 1987, s. 151.
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nikiem�, a jedynie sprawiedliwym wyrównaniem dawnego sporu4. Wraz z uznaniem
przez Pragê polskich roszczeñ rozpoczê³y siê szybkie przygotowania do przejêcia
przez administracjê polsk¹ powiatu cieszyñskiego i frysztackiego. Odpowiedzial-
no�ci¹ za przekazanie stronie polskiej Czeskiego Cieszyna rz¹d I Republiki obar-
czy³ dowódcê 3 Dywizji Piechoty gen. Franiti�ka Hrabèíka. Rozmowy rozpoczê³y
siê po godz. 16.00 i przebieg³y bez wiêkszych problemów. Ludno�ci polska przy-
jê³a entuzjastycznie wynik rokowañ. �piewanie Mazurka D¹browskiego oraz pie-
�ni legionowych, wywieszanie w miejscach publicznych bia³o-czerwonych flag by³o
w wielu miejscach spontaniczne. Natychmiast po porozumieniu siê z delegacj¹ cze-
chos³owack¹ przyst¹piono do odbudowy torów kolejowych oraz usuwania drutów
kolczastych postawionych w ostatnich dniach wrze�nia przez ¿andarmów czeskich5.
Manifestowanie rado�ci z powrotu do Macierzy najbardziej widoczne by³o w daw-
nym Czeskim Cieszynie i Karwinie. Ze wzglêdu na porzucenie swych posterun-
ków przez ¿andarmów najwa¿niejszym zadaniem, a zarazem problemem tworz¹-
cej siê na tym terenie administracji polskiej by³o utrzymanie porz¹dku w mie�cie6.
Komendanturê milicji obywatelskiej obj¹³ zdolny organizator Jerzy Trombik7, bê-
d¹cy przed �wydarzeniami pa�dziernikowymi� dyrektorem polskiej szko³y w Cze-
skim Cieszynie. W szybkim tempie powiêkszy³ i wyposa¿y³ w broñ cieszyñsk¹
milicjê oraz zaprowadzi³ zmiany maj¹ce utrzymaæ ³ad w mie�cie i najbli¿szej oko-
licy do czasu wkroczenia korpusu gen. W³adys³awa Bortnowskiego8.

Wraz z przyjêciem polskich dezyderatów przez Pragê w stolicy Polski dosz³o
do spontanicznej manifestantacji, której uczestnicy dawali wyraz rado�ci z faktu
odzyskania �l¹ska Cieszyñskiego. Brali w niej udzia³ tak¿e ¿o³nierze z Ochotni-
czego Korpusu Zaolziañskiego. Na placu Józefa Pi³sudskiego, do zgromadzonego
t³umu przemawia³ minister spraw zagranicznych J. Beck, który uzna³ powrót zie-
mi cieszyñskiej za wa¿ny akt w historii pañstwa polskiego. Stwierdza³: �Honor
i Ojczyzna wypisane s¹ na sztandarach armii. Rozstrzygaj¹ te¿ o my�leniu ka¿de-
go odpowiedzialnego za politykê Polaka. Wyryte s¹ w sercu ka¿dego obywatela �
dlatego nas szanuj¹�9. Przemówienie wiceministra Piaseckiego, zakoñczone og³o-
szeniem rezolucji wyra¿aj¹cej uznanie z faktu powrotu �l¹ska Cieszyñskiego do
Polski, by³o dobitniejsze: �Gdy 9 dni temu � wznosili�my s³yszane przez ca³y �wiat
okrzyki: »¯¹damy czynu« � czuli�my wszyscy, ¿e s³owa te nie przejd¹ bez echa.
Wierzyli�my g³êboko, ¿e wola ca³ego Narodu Polskiego, ¿¹daj¹cego natychmia-
stowego zwrotu zagrabionego przez Czechów �l¹ska Zaolziañskiego, musi byæ
przez �wiat uszanowana. Wódz Narodu i rz¹d Rzplitej czuwali bacznie nad tym,
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4 O�wiadczenie ministra Becka (Czas, nr 270 z 2 X 1938, s. 1); �l¹sk Zaolzañski wróci³ do Pol-
ski. Mowa ministra J. Becka (Gazeta Polska, nr 270, 2 X 1938, s. 2).

5 Pad³y s³upy graniczne (Polska Zbrojna, nr 272, 2 X 1938, s. 1).
6 PAT, Polacy przejêli s³u¿bê bezpieczeñstwa (Gazeta Polska, nr 270, 2 X 1938, s. 4).
7 M.P. D e s z c z y ñ s k i, Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czechos³owackiego

1938�1939, Warszawa 2003, s. 261.
8 Entuzjazm jakiego w ¿yciu nie widzieli... (Polska Zbrojna, nr 272, 2 X 1938, s. 1).
9 Cyt. za: ¯ywio³owe manifestacje w Warszawie. Entuzjastyczne owacje na rzecz Naczelnego

Wodza i ministra Becka (Polska Zbrojna, nr 272, 2 X 1938, s. 2).
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by woli tej sta³o siê zado�æ�10. Przed Gmachem G³ównego Inspektoratu Si³ Zbroj-
nych nastêpca marsza³ka Pi³sudskiego, Edward �mig³y-Rydz, wyg³osi³ mowê od-
nosz¹c¹ siê do ostatnich wydarzeñ na granicy po³udniowej Polski, podobnie po-
st¹pi³ J. Beck na placu Józefa Pi³sudskiego. Czo³owy dzia³acz ludno�ci cieszyñskiej
w Czechos³owacji, dr Leon Wolf, wyg³osi³ przemówienie radiowe, wyra¿aj¹c sw¹
rado�æ i wdziêczno�æ z powodu powrotu �l¹ska Cieszyñskiego do Polski11.

Zwyciêstwo nad po³udniowym s¹siadem w pierwszych dniach pa�dziernika
przesadnie gloryfikowa³a nie tylko prasa sanacyjna. Rozpisywano siê o wiekopom-
nym zwyciêstwie, wzro�cie presti¿u II Rzeczypospolitej. Zapominano zupe³nie
o fakcie, ¿e �Monachium� i jego skutki by³y ca³kowitym zwyciêstwem tylko jed-
nego kraju � III Rzeszy, a klêsk¹ pañstw tworz¹cych i pilnuj¹cych ustaleñ uk³adu
wersalskiego, z których wy³oni³a siê powojenna Polska. Mimo swych wad i s³a-
bo�ci uk³ad wersalski w pewnym stopniu umo¿liwia³ egzystowanie pañstw �rod-
kowoeuropejskich. Wraz z Anschlussem Austrii i okrojeniem terytorialnym Cze-
chos³owacji, II Rzeczpospolita traci³a status quo, o który tak bardzo siê stara³a
w stosunku do ZSRR i Niemiec. Coraz realniejsze stawa³o siê zagro¿enie, ¿e w ko-
lejnym sporze w Europie Polska mo¿e staæ siê drug¹ Czechos³owacj¹. O ile w kon-
flikcie we wrze�niu 1938 r. Warszawê uznawano jeszcze za partnera, w nied³ugim
czasie mog³aby staæ siê petentem mocarstw europejskich, poszukuj¹cych porozu-
mienia z III Rzesz¹12. To za� prowadzi³o do �drugiego Monachium�. Ten pesymi-
styczny aspekt w polityce miêdzynarodowej zauwa¿y³ �Wieczór Warszawski�,
którego artyku³ streszczono w nieoficjalnym organie prasowym MSWojsk. �Pol-
sce Zbrojnej�. W odczuciu warszawskiego dziennika, Monachium mo¿na by³o
uznaæ za wielk¹ bitwê, w której byli i zabici, i ranni. Do zabitych gazeta zalicza³a:
zasadê nienaruszalno�ci traktatów, system sojuszy i obustronnych gwarancji oraz
ideê o mo¿liwo�ci zagwarantowania bezpieczeñstwa wszystkich pañstw w opar-
ciu o przewodni¹ rolê Ligi Narodów. Do rannych za�: Czechos³owacjê, francuski
presti¿, nieefektywn¹ politykê sowieck¹ oraz zasadê istnienia i samostanowienia
pañstw, szczególnie ma³ych13.

Pierwsze opinie zagraniczne, odnosz¹ce siê do polskiego sposobu rozwi¹zania
konfliktu �wrze�niowego�, by³y wyra¿one w sposób wywa¿ony. Rzym, Berlin,
a szczególnie Watykan uzna³y polskie racje za w pe³ni zasadne, z zadowoleniem
przyjmuj¹c fakt jego pokojowego za¿egnania pomiêdzy Prag¹ a Warszaw¹14. Rów-
nie¿ znamienne by³o stanowisko opinii wêgierskiej. W �Nemzeti Ujsag� mo¿na
by³o wyczytaæ: �Bezlitosny ucisk Polaków za Olz¹ sk³oni³ mocarstwo polskie do
szybkiego i stanowczego dzia³ania � Nie by³ to akt przemocy, ale logiczne na-
stêpstwo danej sytuacji i stanowiska mocarstwowego, które w krytycznych mo-
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10 Cyt. za: tam¿e, s. 2.
11 Mowa dr. Wolfa przedstawiciela ludu zaolziañskiego (Gazeta Polska, nr 270, 2 X 1938, s. 4, 6).
12 J. K o z e ñ s k i, Czechos³owacka jesieñ 1938, Poznañ 1989, s. 128.
13 Na widowni dnia (Polska Zbrojna, nr 272, 2 X 1938, s. 3).
14 Przyk³adowe tytu³y prasowe: Zagranica o odzyskaniu �l¹ska (Polska Zbrojna, nr 272, 2 X 1938,

s. 4); K.S., Wra¿enie w Berlinie (Gazeta Polska, nr 270, 2 X 1938, s. 4); Sympatyczne g³osy prasy
italskiej i wêgierskiej (Czas, nr 272, 4 X 1938, s. 2).
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mentach wymaga energicznej decyzji rz¹du�15. Opinia Londynu by³a ch³odniej-
sza, lecz w³a�ciwie przyjmowa³a do wiadomo�ci zaistnia³¹ sytuacjê. Z potêg euro-
pejskich najwiêksz¹ krytykê z polskiego sposobu rozwi¹zania konfliktu wykazy-
wa³ socjalistyczny rz¹d francuski. Zwi¹zany z nim �Le Petit Parisien� zarzuci³
Polsce brak elegancji w stosunku do Czechos³owacji16, �Le Temps� za� obwinia³
Warszawê za radykalizm w za³atwianiu spraw mniejszo�ci polskiej w I Republice,
w niezwykle trudnym dla niej momencie17.

Dnia 2 X 1938 r., przekraczaj¹c dotychczasow¹ liniê graniczn¹ nad rzek¹ Olz¹,
Samodzielna Grupa Operacyjna ��l¹sk� pod dowództwem gen. W³adys³awa Bort-
nowskiego rozpoczê³a realizacjê przejmowania z r¹k CSR �l¹ska Cieszyñskiego18.
Zajmowanie ziem powiatu czesko-cieszyñskiego i frysztackiego podzielono na
6 etapów z dniem przerwy po zrealizowaniu ka¿dego z nich19. Przekraczanie gra-
nicy polsko-czechos³owackiej jako pierwsze rozpoczê³y jednostki lekkie, do których
przynale¿eli strzelcy podhalañscy p³k. Jana Gabrysia, nominowanego komendan-
tem miasta. Nastêpnie wkroczy³a administracja cywilna z policj¹, pracownikami
kolei i poczty. Na samym koñcu przez most nad Olz¹ przeszli ¿o³nierze SGO
��l¹sk�, szybko zajmuj¹c najwa¿niejsze punkty w Cieszynie20. Rozkaz marsza³ka
�mig³ego-Rydza skierowany do korpusu gen. Bortnowskiego by³ jednoznaczny
w swej wymowie. Przypomina³ o silnym zwi¹zku tej ziemi z Polsk¹, której rzeka
Olza musia³a byæ przez d³ugi czas granic¹, oddzielaj¹c¹ �polskie serca� po obu
stronach rzeki. Do ¿o³nierzy za� zwraca³ siê jako do przedstawicieli narodu pol-
skiego: �Wraz z wami przekracza Olzê majestat Rzeczypospolitej. Na was w tej
chwili patrzy z dum¹ ca³a Polska � A gdy ruszycie, pomy�lcie ze czci¹ o tych, co
bez ¿o³nierskiego munduru dawali po ¿o³niersku ¿ycie, czekaj¹c za Olz¹ na was
i na Polskê�21. W podobnej formie odezwy marsza³ka by³y rozplakatowane na te-
renach zajêtych ju¿ przez korpus ��l¹ski�22. Nad samym mostem, przystrojonym
kwiatami, zgromadzi³a siê liczna rzesza mieszkañców Cieszyna i okolicznych wio-
sek. Do zgromadzonego t³umu przemawia³ dotychczasowy burmistrz polskiego
Cieszyna, maj¹cy zostaæ burmistrzem po³¹czonego miasta, Rudolf Halfar. Ciesz¹c
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15 PAT, Cyt. za: Prasa wêgierska (Gazeta Polska, nr 271, 3 X 1938, s. 6).
16 PAT, Charakterystyczne opinie prasy francuskiej o przy³¹czeniu �l¹ska Cieszyñskiego (Czas,

nr 272, 4 X 1938, s. 2).
17 PAT, Bezczelno�æ �Tempsa� (Gazeta Polska, nr 271, 3 X 1938, s. 6).
18 J. Beck w swym pamiêtniku okre�li³ si³y gen. Bortnowskiego jako �improwizowane�, �który

to korpus stworzony zosta³ ze stanów pokojowych armii pozbieranych ad hoc, z rodzinnych garnizo-
nów� (cyt. za: B e c k, op. cit., s. 149).

19 D e s z c z y ñ s k i, op. cit., s. 262.
20 Wojsko i w³adze cywilne przekraczaj¹ dawn¹ granicê (Polska Zbrojna, nr 273, 3 X 1938, s. 2).
21 Cyt. za: Maszerowaæ! Rozkaz Naczelnego Wodza do wojsk polskich nad Olz¹ (Polska Zbrojna,

nr 273, 3 X 1938, s. 1).
22 �Wracacie do Polski, która zawsze by³a wasz¹ najdro¿sz¹ ojczyzn¹ i nigdy o was nie zapomnia³a.

Z dum¹ patrzyli�my na hart i nieugiêt¹ wolê, z jak¹ manifestowali�cie wasz¹ niewzruszon¹ polsko�æ.
Dzi� serce ca³ego narodu jest przy was, pe³ne czci dla waszego patriotyzmu. ¯o³nierz polski przy-
chodzi do was jako herold nowej, jako przedstawiciel si³y i majestatu Rzeczypospolitej i jako gwa-
rant przysz³ego spokojnego i godnego ¿ycia�, cyt. za: Odezwa Naczelnego Wodza do ludno�ci �l¹ska
Zaolziañskiego (Polska Zbrojna, nr 273, 3 X 1938, s. 1).
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siê z powrotu ziemi cieszyñskiej do Polski zaznaczy³, ¿e tym samym zakoñczy³ siê
etap rozkazywania Polakom przez �obcych�. Zarazem zaapelowa³ o jak najintensyw-
niejsz¹ pracê, aby II Rzeczypospolita mog³a utrzymaæ swoj¹ pozycjê w Europie, po
czym z³o¿y³ rezolucjê, wyra¿aj¹c¹ wdziêczno�æ w³adzom polskim za umo¿liwienie
przywrócenia polskiej w³adzy na ziemi cieszyñskiej, �lubuj¹c jej wierno�æ23. Wcze-
�niej dosz³o do ma³ego skandalu, kiedy wojewoda �l¹ski Micha³ Gra¿yñski odmówi³
przyjêcia kluczy do miasta z r¹k by³ego burmistrza, Józefa Ko¿donia. Jego s³owa
by³y ostre: �My, Polacy, lubimy sytuacje jasne i cenimy charaktery okre�lone. Dla-
tego odnosimy siê z szacunkiem do uczciwych Czechów i Niemców, ale nie mo-
¿emy tolerowaæ ¿adnych typów po�rednich�24.

W samym Cieszynie szybko dosz³o do normalizacji sytuacji. Ju¿ 2 X napra-
wiono zniszczenia na kolei i uruchomiono po³¹czenie kolejowe z reszt¹ kraju.
Rozpoczê³a sw¹ dzia³alno�æ poczta polska, ludno�æ cieszyñska za� usuwa³a em-
blematy, napisy i szyldy w jêzyku czeskim, zastêpuj¹c je odpowiednikami pol-
skimi25. W wielu miejscach wisia³y polskie flagi. Najwiêksz¹ bodaj¿e zmian¹
w wizerunku Cieszyna i jego okolic w pierwszych dniach pa�dziernika by³a zmia-
na ruchu samochodowego. Gdy w Polsce poruszano siê ruchem prawostronnym,
w I Republice obowi¹zywa³ ruch lewostronny, datuj¹cy siê jeszcze z czasów przy-
nale¿no�ci Czechów do monarchii habsburskiej26. W Rzeczypospolitej ludno�æ
wyra¿a³a sw¹ rado�æ poprzez masowe wywieszanie flag z bia³o-czerwonymi bar-
wami, ró¿norakie rezolucje i deklaracje. Liczne manifestacje odby³y siê 2 X nie
tylko w Cieszynie i Warszawie, ale m.in. na placu J. Pi³sudskiego w Katowicach,
placu Wolno�ci w Poznaniu, placu Orzeszkowej w Wilnie, Krakowie, Toruniu27.
W prasie zamieszczano liczne listy Polaków z kraju i z emigracji, wyra¿aj¹cych
wdziêczno�æ i rado�æ z odzyskania ziemi cieszyñskiej. Do najwy¿szych w³adz
pañstwowych pisa³y wszystkie grupy spo³eczne, politycy, ksiê¿a i wierni ró¿nych
wyznañ. Wiêkszo�æ listów mia³a formu³ê zbli¿on¹ do depeszy I. Paderewskiego,
brzmi¹cej: �W podnios³ej chwili odzyskania odwiecznie polskiej �l¹skiej ziemi
i powrotu na ³ono Ojczyzny jej wiernych synów, ³¹czê siê w rado�ci z ca³ym na-
rodem, prosz¹c Pana Prezydenta o przyjêcie wyrazów mego najwy¿szego sza-
cunku�28.
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23 W swej rezolucji R. Halfar szczególne podziêkowania s³a³ I. Mo�cickiemu, E. �mig³emu-Ry-
dzu, F. S³awoj-Sk³adkowskiemu, J. Beckowi i M. Gra¿yñskiemu, Wojsko polskie zajê³o okrêg Cie-
szyn. Pad³y s³upy graniczne (Polska Zbrojna, nr 273, 3 X 1938, s. 1); Wojska polskie wkroczy³y na
�l¹sk Zaolziañski (Czas, nr 211, 3 X 1938, s. 1).

24 PAT, Wojewoda Gra¿yñski nie przyj¹³ kluczy miasta z r¹k p. Ko¿donia (Gazeta Polska, nr 271,
3 X 1938, s. 5).

25 Na drugim mo�cie przez Olzê (Polska Zbrojna, nr 273, 3 X 1938, s. 2); PAT, Zrywanie szyldów
czeskich (Gazeta Polska, nr 271, 3 X 1938, s. 5).

26 H. K u m i n e k, Jak Cieszyn za Olz¹ w 24 godziny zmieni³ oblicze? (Dziennik Bydgoski, nr 231,
8 X 1938, s. 3).

27 Ca³a Polska entuzjastycznie wita powrót Zaolzia (Polska Zbrojna, nr 273, 3 X 1938, s. 2).
28 Cyt. za: Ludno�æ Zaolzia staje do pracy dla swej Macierzy. Ca³a Polska entuzjastycznie wita

powrót prastarej ziemi (Polska Zbrojna, nr 274, 4 X 1938, s. 1); D. M i s z e w s k i, Aktywno�æ poli-
tyczna mniejszo�ci polskiej w Czechos³owacji 1920�1938, Toruñ 2002, s. 348�349.
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Wiele artyku³ów, które w tym czasie ówczesny czytelnik móg³ przeczytaæ, suge-

rowa³a, ¿e pañstwo polskie jest potê¿nym pañstwem europejskim, z którym trzeba
siê liczyæ. Utwierdza³y w tym znacz¹co nawet zagraniczne tytu³y prasowe, szcze-
gólnie niemieckie29. �wiadczyæ o tym mia³o m.in. niemal¿e bezkrwawe przekazanie
spornego terytorium �l¹ska Cieszyñskiego, w czym g³ówn¹ zas³ugê przypisywano
znakomicie przygotowanemu wojsku oraz dyplomacji polskiej pod kierownictwem
J. Becka30. �Gazeta Polska� informowa³a nie tylko o sile charakteru polskiego spo-
³eczeñstwa, które ze spokojem odbiera³o ostatnie wydarzenia bêd¹cej na krawêdzi
wojny Europy, ale równie¿ poprzez przyk³ad czechos³owacki prorokowa³a bankruc-
two systemu wersalskiego, której filarem by³a Liga Narodów. Stwierdzano, ¿e skut-
kiem ��mierci� systemu powsta³ego w 1918 r. bêdzie upadek pañstw powsta³ych
i mog¹cych istnieæ dziêki przewodniej roli Ligi Narodów31. Zauwa¿ano fakt, i¿ upa-
dek lub podporz¹dkowanie Czechos³owacji III Rzeszy mo¿e zmieniæ sytuacjê ge-
opolityczn¹ w Europie �rodkowej. �Piast� z niepokojem kre�li³ mo¿liwo�æ wej-
�cia Czechos³owacji w orbitê wp³ywów niemieckich, co by³oby zagro¿eniem dla
polskich granic, a III Rzeszy mog³o umo¿liwiæ dalsz¹ ekspansjê w stronê Wêgier
i Rumunii32. 7 X �Dziennik Bydgoski� informowa³ o niebezpiecznych tendencjach
panuj¹cych w Pary¿u i Londynie, zwi¹zanych z rzekomymi rozmowami polsko-
-niemieckimi na temat przysz³o�ci Gdañska i Pomorza, uznaj¹c powy¿sze dzia³a-
nia za próbê pogorszenia stosunków pomiêdzy Warszaw¹ a Berlinem. �Gdyby siê
w Polsce znalaz³ minister, który takie pertraktacje wszcz¹³, zawis³by na latarni.
Polska to nie Czechos³owacja!�33 � konkludowano. Tydzieñ pó�niej, w czasie ze-
brania w Gdañsku hitlerowskich zwi¹zkowców, wysuniêto roszczenia w stosunku
do miasta34. Tak¿e w prasie niemieckiej mo¿na by³o wyczuæ stopniow¹ zmianê sta-
nowiska niemieckiego wobec Polski35. Mimo powy¿szych, niepokoj¹cych artyku-
³ów w pa�dzierniku 1938 r. trudno by³o spodziewaæ siê, ¿e za 12 miesiêcy nikt nie
bêdzie obchodziæ pierwszej rocznicy przy³¹czenia �l¹ska Cieszyñskiego do Pol-
ski, a wielu bêdzie op³akiwa³o poleg³ych w wojnie obronnej. W tym wypadku opi-
nie najwy¿szych przedstawicieli w³adz, ¿e Polska z Wielk¹ Brytani¹, Francj¹, Niem-
cami i W³ochami powinna decydowaæ o losach Europy, jawi siê jako ponury ¿art.

Jan Morawiak

29 PAT, Polska obroni³a sama swoje interesy (Gazeta Polska, nr 271 z 3 X 1938, s. 6); Prasa nie-
miecka stwierdza �Polska by³a zdecydowana graæ w otwarte karty� (Czas, nr 272, 4 X 1938, s. 2).

30 Na wspóldzia³anie dyplomacji z si³ami zbrojnymi zwraca uwagê: M. S t a r z y ñ s k i, Refleksje
(Gazeta Polska, nr 270, 2 X 1938, s. 2); Ostra krytyka CSR oraz ocena polskich kroków w stosunku
do po³udniowego s¹siada wystêpuje w: S.  S t r ê b s k i, W obliczu wielkiego zwyciêstwa (Dziennik Byd-
goski, nr 227 z 4 X 1938, s. 3).

31 Z. S t a h l, Dni wielkiej próby (Gazeta Polska, nr 270, 2 X 1938, s. 3).
32 Na zakrêcie (Piast, nr 40 z 2 X 1938, s. 1). Niew¹tpliwie daj¹cy do my�lenia artyku³ nie zosta³

dostrze¿ony przez polsk¹ opiniê z prostej przyczyny � z powodu konfiskaty.
33 PAT, Plan oderwania od Polski Gdañska i Pomorza wyklu³ siê w... Pary¿u i Londynie (Dzien-

nik Bydgoski, nr 230, 7 X 1938, s. 1).
34 �Gauleiter� Forster o �pañstwie� gdañskim. To wymaga bli¿szych wyja�nieñ! (Gazeta Gru-

dzi¹dzka, O niemieckiej akcji rewindykacyjnej w stosunku do Gdañska, J. G r u c h a ³ a, Czeskie �ro-
dowiska polityczne wobec spraw polskich 1920�1938, Katowice 2002, s. 171�172.

35 tw., �Danzinger Vorposten� o�miesza siê (S³owo Pomorskie, nr 237, 15 X 1938, s. 1).
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Kiedy rz¹d centralny w Warszawie i ca³e niemal spo³eczeñstwo cieszy³o siê z suk-
cesu dyplomatycznego, Europa � w zasadzie � uzna³a zaistnia³y stan rzeczy, cho-
cia¿ prasa brytyjska i francuska krytykowa³y Polskê za formê, jakiej u¿y³a, by od³¹-
czyæ od Czechos³owacji sporny region czeskiego �l¹ska. Tym samym prasa
zachodnia stara³a siê wybieliæ w³asne rz¹dy, zrzucaj¹c winê na kogo� innego. Naj-
³atwiej w tym wypadku by³o oskar¿yæ Polskê o d¹¿enie do rozpadu Czechos³owa-
cji. Po stronie polskiej pozytywnie przyjmowano francuskie g³osy zachêcaj¹ce do
poprawy wzajemnych relacji. Wyrazem tego by³ artyku³ francuskiego deputowa-
nego, Gastona Martina w �Republique�. Martin przyznawa³ siê do b³êdu dyplo-
macji francuskiej, i¿ w sprawie cieszyñskiej nie wykaza³a wystarczaj¹cego zrozu-
mienia dla swego �rodkowoeuropejskiego sojusznika, stwierdzaj¹c: �Trudno nam
siê wyt³umaczyæ z tego, ¿e gorzej chcieli�my potraktowaæ nasz¹ sojuszniczkê od
20 lat ni¿ innych�36.

Zajmuj¹c 2 X koszary w Czeskim Cieszynie, polscy ¿andarmi przejêli du¿e ilo�ci
broni i amunicji swych przeciwników, co mog³oby �wiadczyæ o zaskoczeniu cze-
skich ¿o³nierzy decyzj¹ Pragi, a tak¿e po�piechem w opuszczaniu miasta. W pierw-
szych dniach pa�dzienika mo¿na by³o spotkaæ �maruderów�, ¿o³nierzy wojska cze-
chos³owackiego, którzy pozostawieni w³asnemu losowi przez wycofuj¹ce siê
dowództwo, starali siê we w³asnym zakresie dotrzeæ do tymczasowej linii demar-
kacyjnej. 3 X rozpoczêto przejmowanie ziem �l¹ska obszaru obejmuj¹cego swym
zasiêgiem kolej w Czeskim Cieszynie, Trzyniec, Jab³onków i Mosty Jab³onkow-
skie37. Nie obesz³o siê jednak bez staræ. Na przyk³ad 3 X w Bystrzycy czechos³o-
wacka ¿andarmeria otworzy³a ogieñ, rani¹c kilka osób, z których jedna pó�niej
zmar³a38.W Trzyñcu mia³a miejsce antypolska manifestacja, w Or³owej i Karwi-
nie za� nieznani sprawcy zrywali polskie flagi39. Tego samego dnia marsza³ek Pol-
ski, E. �mig³y-Rydz wyg³osi³ przemówienie radiowe, informuj¹c spo³eczeñstwo
II Rzeczypospolitej o bezkrwawym za³atwieniu konfliktu polsko-czechos³owackie-
go, nalegaj¹c jednak na zachowanie spokoju na terytoriach, które obejmie w swe
posiadanie wojsko polskie40. By³y to wa¿ne s³owa, stronie polskiej zale¿a³o bowiem
na szybkim w³¹czeniu w sk³ad województwa �l¹skiego �l¹ska Cieszyñskiego
i szybkiego zespolenia go z polsk¹ gospodark¹. Starcia zbrojne by³yby w tym wy-
padku nieprzyjemnym utrudnieniem w akcji prowadzonej przez grupê operacyjn¹
gen. Bortnowskiego, który opanowa³ ju¿ pó³nocn¹ czê�æ powiatu cieszyñskiego

36 Cyt. za: B³êdy Francji wobec Polski. Trze�wy g³os deputowanego Martina (Polska Zbrojna,
nr 274, 4 X 1938, s. 4).

37 W wyniku rozporz¹dzenia z 9 X delegata wojewody �l¹skiego przy SGO ��lask� L. Malhom-
me�a, czê�æ Cieszyna po³o¿ona po stronie zachodniej Olzy nazwana zosta³a Cieszynem Zachodnim,
czê�æ za� po³o¿ona po stronie wschodniej � Cieszynem Wschodnim. Wraz z wkroczeniem SGO ��l¹sk�
do Czeskiego Cieszyna polska prasa u¿ywa³a jedynie nazwy Cieszyn Zachodni.

38 Ranny 2 X w Bystrzycy bojownik Legionu Zaolziañskiego, Karol �niegoñ zmar³ 18 X w Cie-
szynie; D e s z c z y ñ s k i , op. cit., s. 337; Ludno�æ Zaolzia staje do pracy dla swej Macierzy (Polska
Zbrojna, nr 274, 4 X 1938, s. 1).

39 mar. s., Prowokacje komunistów (Gazeta Polska, nr 271, 3 X 1938, s. 5).
40 Wezwanie Naczelnego Wodza do Polaków za Olz¹ (Gazeta Polska, nr 272, 4 X 1938, s. 1).
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z Cierlickiem w³¹cznie, gdzie z³o¿y³ kwiaty przed pomnikiem ¯wirki i Wigury41.
Ruch samochodowy pomiêdzy �l¹skiem Cieszyñskim a Polsk¹ w pierwszych dniach
pa�dziernika by³ w dalszym ci¹gu ograniczony ze wzglêdu na potrzebê zorganizo-
wania administracji na obejmowanych ziemiach oraz problem wymienialno�ci wa-
luty z czeskich koron na polskie z³ote42.

Wraz z przejmowaniem terytorium trwa³y intensywne zabiegi nad szybkim ze-
spoleniem �l¹ska Cieszyñskiego z reszt¹ kraju. Aby przeciwdzia³aæ zatrzymaniu
pracy w trzynieckim okrêgu hutniczym i górniczym Zag³êbiu Karwiñskim, kom-
pletowano zawczasu kadry in¿ynierskie, by w wypadku opuszczenia której� z pla-
cówek przemys³owych przez dotychczasowych zarz¹dców móc utrzymaæ moc pro-
dukcyjn¹ zak³adu. Starano siê zabezpieczyæ zbyt towarów wyprodukowanych na
nowo wcielonych ziemiach, aby w ten sposób przeciwdzia³aæ bezrobociu. Wpro-
wadzono tak¿e udogodnienia celne, by huty trzynieckie mia³y nieprzerwany do-
stêp do potrzebnych im surowców43. Za powy¿szy problem odpowiedzialno�æ bra³
minister przemys³u i handlu Antoni Roman.

Zajmuj¹c 4 X Trzyniec i Jab³onków, SGO ��l¹sk� zakoñczy³a I etap przejmowa-
nia ziem �l¹ska Cieszyñskiego. W obu miastach wkraczaj¹ce wojska by³y gor¹co
witane. W Trzyñcu gen. Romana Abrahama uroczy�cie pozdrawia³y nie tylko bra-
my triumfalne � maj¹ce symboliczny charakter � ale i transparenty przyjmuj¹ce
polsk¹ administracjê jako wybawicieli44. Oczywiste jest, ¿e w takim wypadku ni-
kogo nie trzeba by³o przekonywaæ do zmiany szyldów i znaków na polskie.
W pobli¿u trzynieckiego rynku do zgromadzonej ludno�ci przemawiali genera³o-
wie: W. Bortnowski, T. Malinowski i Pomorski, odpowiadaj¹cy za bezpieczeñstwo
publiczne w Polsce45. Po wyg³oszeniu przez gen. Abrahama przemówienia, wyra-
¿aj¹cego podziêkowanie za wierno�æ mieszkañców �l¹ska Cieszyñskiego Polsce,
nast¹pi³a defilada: u³anów, oddzia³ów zmotoryzowanych i artylerii ciê¿kiej46. Do
Jab³onkowa, którego ponad 90% mieszkañców uwa¿a³o siê za Polaków, korpus
��l¹ski� dotar³ ko³o godz. 14. Z wy¿szego dowództwa jako pierwszy do Jab³on-
kowa wkroczy³ gen. T. Malinowski, po nim za� gen. Bortnowski, którego osobi-
�cie powita³ burmistrz miasta, Rudolf Paszek. Nastêpnie gen. Bortnowski przyj¹³
defiladê polskich jednostek pod dowództwem p³k. Jana Tyczyñskiego47. Zajêcie
przez polski korpus Trzyñca i Jab³onkowa zbieg³o siê z odezw¹ Zwi¹zku Polaków
o tre�ci: �Po 20 latach walki o prawa narodowe odzyskali�my pe³n¹ wolno�æ �
Odwieczna ziemia piastowska wraca do Macierzy�48. W dalszej czê�ci najpowa¿-

41 J.Pr., Heroldowie nowej epoki (Polska Zbrojna, nr 276, 6 X 1938, s. 3); PAT, Ku pamiêci ¯wir-
ki i Wigury (Dziennik Bydgoski, nr 228 z 5 X 1938, s. 2).

42 Ruch osobowy na Zaolzie (Polska Zbrojna, nr 274, 4 X 1938, s. 2).
43 Bogactwa �l¹ska Zaolziañskiego (Polska Zbrojna, nr 274, 4 X 1938, s. 4).
44 Triumfalne zajêcie Trzyñca i Jab³onkowa. Robotnik polski zbrata³ siê z polskim ¿o³nierzem (Pol-

ska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 1).
45 Trzyniec (Polska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 1).
46 PAT, Jak wojska polskie zajê³y Trzyniec (Czas, nr 274, 6 X 1938, s. 3).
47 Jab³onków (Polska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 4).
48 Cyt. za: Odezwa Zw. Polaków (Polska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 4).

Jan Morawiak



337
niejsza polska organizacja na �l¹sku Cieszyñskim wzywa³a wszystkich �l¹zaków
do zachowania spokoju, koñcz¹c s³owami: �Niech ¿yje mocarstwowa Polska�49.

Rz¹d I Republiki warunki porozumienia z Polsk¹ og³osi³ dopiero 3 X, co przy-
czynia³o siê do szerzenia w prasie czechos³owackiej ró¿nego rodzaju domys³ów,
których Praga nie dementowa³a. Gdy w Polsce pisano o gor¹cym przywitaniu woj-
ska polskiego przez mieszkañców Cieszyna, prasa czechos³owacka informowa³a
o przygnêbieniu, które 2 X by³o widoczne w�ród mieszkañców Czeskiego Cieszyna.
Zarazem negowano mo¿liwo�æ odst¹pienia Polsce powiatu frysztackiego. �Èeské
slovo� komunikat rz¹dowy z Pragi uzna³o za prawdopodobnie pomy³kê i uspoka-
ja³o mieszkaj¹cych tam Czechów twierdzeniem, i¿ jest to obszar �czysto czeski�,
gdzie przeprowadzenie plebiscytu by³oby niedorzeczno�ci¹50. Jerzy Pr¹dzyñski,
specjalny wys³annik �Polski Zbrojnej�, szerzej omawia³ wkroczenie korpusu gen.
Bortnowskiego do Cieszyna. Tekst przynosi³ kilka ciekawych spostrze¿eñ oraz in-
formacje na temat zaminowania w ostatnich dniach wrze�nia przez Czechos³owa-
ków kolei i niektórych budynków u¿yteczno�ci publicznej. By³by to wiêc dowód,
¿e Praga rozwa¿a³a mo¿liwo�æ zbrojnej walki o Cieszyn i jej okolice. W opinii
J. Pr¹dzyñskiego, od 2 X centrum polskiego ¿ycia nad Olz¹ stanowi³ Dom Polski
w Cieszynie Zachodnim, w którym spotkaæ mo¿na by³o nie tylko polskich dzia³a-
czy polonijnych i dziennikarzy, ale i polskie dowództwo, które zainstalowa³o w tym
budynku swoj¹ kwaterê51.

Wraz z zajmowaniem kolejnych terenów, zmieniano nazwy miast i wiosek na
polskie. Dotyczyæ mia³o to te¿ rzeczki Olzy, któr¹ starano siê � bez powodzenia �
przemianowaæ na Olszê. Tak¹ nazwê mia³a w okresie poprzedzaj¹cym zabór austriac-
ki52. Ostatecznie dowodzenia prof. Witolda Taszyckiego, jêzykoznawcy z Uniwer-
sytetu Lwowskiego, przekona³y przeciwników nazwy Olzy do odst¹pienia od swych
dotychczasowych pogl¹dów53, opieraj¹cych siê na wywodach Jana Rozwadowskie-
go z 1908 i 1909 r., które ukaza³y siê w �Zaraniu �l¹skim�54. Charakterystycznie
ca³y problem podsumowa³ adiunkt UJ, dr Henryk Oosterreicher: �Na mi³y Bóg!
B¹d�my rozs¹dniejsi! Wszak znaczna wiêkszo�æ nazw geograficznych jest ju¿ dla
nas niezrozumia³a. Do czego by�my doszli, gdyby�my Dunaj, Wis³ê, San chcieli
»poprawiaæ« na nazwy bardziej zrozumia³e? � Gdyby�my nagle chcieli zmieniaæ
niezrozumia³¹ Warszawê � powiedzmy na »Warcaby«, bo komu� tam przyszed³
taki pomys³ do g³owy�55.

Opinia polska o zajêciu �l¹ska Cieszyñskiego przez SGO ��l¹sk�

49 Tam¿e, s. 4.
50 A prasa czeska ci¹gle potêguje nastroje przeciwpolskie (Polska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 4).
51 J. P r ¹ d z y ñ s k i, Jak Cieszyn wita³ Polskê (Polska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 3).
52 mg, Nie Olza lecz Olsza (Polska Zbrojna, nr 275, 5 X 1938, s. 3).
53 �Olza� � jedynie poprawn¹ nazw¹ (Gazeta Polska, nr 274, 6 X 1938, s. 4).
54 J. Rozwadowski nastêpuj¹co wyja�nia³ poprawno�æ nazwy Olzy: �Olza, prawy dop³yw Odry

na �l¹sku cieszyñskim. To jest nazwa w³a�ciwa, przez ludno�æ miejscow¹ u¿ywana, a zarazem histo-
rycznie i jêzykowo uprawniona: forma Olsa jest tylko niemieck¹ pisowni¹, a pseudo-poprawna for-
ma Olsza jest b³êdna ... Zatem Olza jest prastar¹ indoeuropejsk¹ nazw¹ wodn¹, która pierwotnie zna-
czy³a po prostu »wodê, ciecz«�; Cyt. za: Olza (i �l¹sk) (Zaranie �l¹skie, R. I, z. IV, Cieszyn 1908,
s. 174�176; J. R o z w a d o w s k i , Olza (Zaranie �l¹skie, R. II, z. II, Cieszyn 1909, s. 54�61).

55 Olza, Oldza � Olsza (Dziennik Poznañski, nr 232, 9 X 1938, s. 5).
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Pozytywne dla III Rzeszy i Polski rozwi¹zanie sporu czechos³owackiego, nie

zakoñczy³o konfliktu dyplomatycznego w tej czê�ci Europy. W dalszym ci¹gu ist-
nia³ spór o przysz³o�æ S³owacji i Rusi Przykarpackiej. Wêgrzy postulowali stwo-
rzenie wspólnej granicy polsko-wêgierskiej, S³owacy za� coraz silniej manifesto-
wali w³asn¹ odrêbno�æ w stosunku do Pragi. W wypadku Rusi Przykarpackiej
dyplomacja polska nie by³a przeciwna mo¿liwemu przy³¹czeniu jej do Wêgier.
W wypadku S³owacji MSZ by³o niezdecydowane. Istnia³o kilka wykluczaj¹cych
siê wzajemnie propozycji, jak: przy³¹czenie S³owacji do Polski, szeroka autono-
mia w pañstwie czechos³owackim czy pe³na niepodleg³o�æ. W pierwszych dniach
pa�dziernika najbardziej prawdopodobna by³a opcja �cis³ego powi¹zania S³owa-
cji z Wêgrami. Ust¹pienie 5 X E. Bene�a z urzêdu prezydenta tylko pog³êbi³o kry-
zys wewnêtrzny, w którym znalaz³a siê I Republika56. Ma³o pochlebnie wyra¿aj¹c
siê o ustêpuj¹cym prezydencie, wiêkszo�æ polskiej opinii wieszczy³a bankructwo
polityki czechos³owackiej prowadzonej w stosunku do Polski. Z satysfakcj¹ przyj-
mowano upadek polityka, którego uwa¿ano za zagorza³ego rusofila bardzo Polsce
nie¿yczliwego57. Przesadnie zani¿ano warto�æ bojow¹ wojsk I Republiki, poma-
wiaj¹c jej genera³ów o kunktatorstwo i tchórzostwo. Tymczasem w wypadku wy-
buchu zbrojnego konfliktu z III Rzesz¹ wiele faktów przemawia za tym, ¿e Cze-
chos³owacja nie by³a bez szans. Po ZSRR, Francji, Niemczech, W³oszech i Polsce,
Czechos³owacja zajmowa³a szóst¹ pozycjê pod wzglêdem liczebno�ci wojsk
w Europie. Zdolna generacja dowódcza58, dobrze wyszkoleni i wyposa¿eni ¿o³nie-
rze, silna artyleria i posiadanie du¿ej liczby czo³gów wraz z silnymi umocnienia-
mi sudeckimi nie stawia³y Czechów z góry na przegranej pozycji. Jedyne, czego
na jesieni 1938 r. CSR zabrak³o, to sprzymierzeñcy. Fortyfikacje na �l¹sku Cie-
szyñskim by³y s³absze ni¿ sudeckie, jednak¿e system bunkrów, stosunkowo silna
artyleria ciê¿ka oraz stacjonuj¹ca w pó³nocnych Morawach 2. Armia59, mog³y sku-
tecznie utrudniæ obsadzenie powiatu cieszyñskiego przez 30-tysiêczn¹ SGO
��l¹sk�, borykaj¹c¹ siê niedostatkami w czo³gach lekkich i artylerii ciê¿kiej60. Sam
Bortnowski przyznawa³, ¿e czeskie umocnienia by³y silne i ich sforsowanie nastrê-
czy³oby du¿o trudno�ci61. Wytykaj¹c b³êdy polityki Bene�a, polska opinia widzia³a
uratowanie bytu Czechos³owacji jedynie w bliskim powi¹zaniu Pragi z Warszaw¹62.

Jan Morawiak

56 Do ust¹pienia E. Bene�a, obwinionego za �Monachium�, przyczyni³y siê krêgi wojskowe oraz
czechos³owaccy socjaldemokraci.

57 Przyk³adowe tytu³y: PAT, Trzy czynniki, które zdecydowa³y o dymisji Benesza (Gazeta Polska,
nr 274, 6 X 1938, s. 4); PAT, Kulisy ust¹pienia prezydenta Benesza (Czas, nr 275, 7 X 1938, s. 2);
PAT, Ostateczne bankructwo praskiego politykierstwa. Edward Benesz ust¹pi³ ze stanowiska prezy-
denta (Dziennik Bydgoski, nr 230, 7 X 1938, s. 1); ATK, Rozpad republiki czechos³owackiej (S³owo
Pomorskie, nr 230, 7 X 1938, s. 1).

58 Z kadry dowódczej wybijali siê: Lev Prchala, Vojtech Lu�a, Franiek Hrabèík i Bohuslav Fiala.
59 J.P. Wi � n i e w s k i, Armia czechos³owacka w latach 1932�1938, Toruñ 2002, s. 235�236.
60 D e s z c z y ñ s k i, op. cit., s. 252�253.
61 Gen. Bortnowski mia³ �tremê� ale wiedzia³, ¿e siê uda (Dziennik Poznañski, nr 236, 14 X

1938, s. 1).
62 Ostateczne bankructwo praskiego..., s. 1; Nowa Czechos³owacja i Polska (S³owo Pomorskie,

nr 228, 5 X 1938, s. 3); J. To m a s z e w s k i, Czechos³owacja, Warszawa 1997, s. 78; �Moravský ka-
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Polska dyplomacja spodziewaj¹c siê w najbli¿szych dniach ostatecznego upadku
pañstwa czechos³owackiego zosta³a zaskoczona dzia³aniem s³owackich polityków,
którzy nie oderwali siê od Czech, a jedynie 6 X wymusili na Pradze utworzenie
autonomicznego rz¹du krajowego, co zosta³o spe³nione dnia nastêpnego. Wybór
na premiera rz¹du s³owackiego ks. Józefa Tiso oznacza³ zmianê kierunku polityki
s³owackiej z przyjaznej Polsce na proniemieck¹. W tym wypadku polska akcja re-
windykacyjna na Spiszu i Orawie by³a tylko kwesti¹ czasu63.

Wraz z ust¹pieniem 5 X Bene�a, SGO ��l¹sk� koñczy³o zajmowanie po³udnio-
wej czê�ci powiatu cieszyñskiego, obejmuj¹cej pó³nocno-zachodni¹ czê�æ Prze³ê-
czy Jab³onkowskiej64. By³ to teren przewa¿nie górski, z ma³¹ liczb¹ ludno�ci i roz-
sianymi po okolicznych wzgórzach pojedynczymi domostwami. Mieszkañcy tych
ziem ¿yli przewa¿nie z pasterstwa lub z tego, co urodzi³a tamtejsza ziemia. Wa¿ne
dla zakoñczenia ca³ej akcji przejmowania �l¹ska Cieszyñskiego by³o szybkie uru-
chomienie dostaw ¿ywno�ci z Polski, w³adze czechos³owackie bowiem od 1 X za-
przesta³y dostarczaæ prowiant na ziemie powiatu cieszyñskiego i frysztackiego, co
szczególnie odbija³o siê na zaopatrzeniu Cieszyna w artyku³y spo¿ywcze65. Trze-
ba jednak stwierdziæ, ¿e ogólna sytuacja na pograniczu polsko-czechos³owackim
by³a nad wyraz spokojna, czego dowodem masowe przekraczanie granicy Polski
ze �l¹skiem Cieszyñskim, przewa¿nie w celach turystycznych. Nie zmieni³a tego
nagonka prasy po³udniowego s¹siada na Polskê czy antypolskie dzia³ania Czeskiej
Rady Narodowej, która stara³a siê przeci¹gn¹æ w czasie oddawanie Polsce kolej-
nych terytoriów. Nie mog¹c nic wskóraæ, by zaszkodziæ interesom polskim w Za-
chodnim Cieszynie, 5 X opu�ci³a Morawsk¹ Ostrawê66.

W czwartek 6 X przemówienie radiowe wyg³osi³ marsza³ek �mig³y-Rydz, dziê-
kuj¹c za wszystkie listy, które do niego nap³ynê³y. Apelowa³ o dalsz¹ usiln¹ pracê
ca³ego spo³eczeñstwa, by Polska by³a krajem silnym, z którym trzeba siê liczyæ. Prze-
konywa³: �Pañstwo, które chce wyj�æ z honorem z prze³omów historycznych, musi
posiadaæ odpowiednie �ród³a i �rodki si³y i musi byæ rz¹dzone w sposób silny i zde-
cydowany!�67 By³o to zgodne ze stanowiskiem polskiej prasy zamieszczaj¹cej arty-
ku³y chlubnie odnosz¹ce siê do sprawy �l¹ska Cieszyñskiego, podnosz¹cej zarazem
sprawê zwiêkszenia �wiadomo�ci w spo³eczeñstwie, ¿e od jego zaanga¿owania

Opinia polska o zajêciu �l¹ska Cieszyñskiego  przez SGO ��l¹sk�

lendaø� w opinii zamieszczonej na rok 1938 pisze: �D¹¿enie Polski, aby staæ siê mocarstwem i uczy-
niæ nasze pañstwo zale¿nym od polskiej polityki jest jedn¹ z g³ównych przyczyn, dlaczego miêdzy
obu pañstwani �ci�lejsza wspó³praca jest stale odk³adana�; G. Pañko, Polska i Polacy w czeskiej opinii
publicznej w okresie miêdywojennym, Wroc³aw 1996, s. 154.

63 K o z e ñ s ki, op. cit., s. 287.
64 Obszar le¿¹cy na zachód od linii kolejowej Mosty�Jab³onków�Trzyniec. Wed³ug uzgodnieñ pol-

sko-czechos³owackich do 5 X korpus polski mia³ zaj¹æ po³udniowe rejony powiatu cieszyñskiego,
7 X Domas³owice, 8 X Frysztat, 10 X Karwinê i 11 X Bogumin; Dalsze przejmowanie (Polska Zbroj-
na, nr 276, 6 X 1938, s. 4).

65 Cieszyn otrzyma³ ¿ywno�æ (Polska Zbrojna, nr 276, 6 X 1938, s. 2).
66 Czeska rada narodowa przeciw oddaniu �l¹ska Cieszyñskiego (Polska Zbrojna, nr 276, 6 X

1938, s. 2).
67 Cyt. za: By�my siê zawsze spotykali na drodze prowadz¹cej do wielko�ci Polski (Polska Zbroj-

na, nr 277, 7 X 1938, s. 1).
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w pracy dla dobra kraju zale¿eæ bêdzie wiele w przysz³o�ci. Podnoszono wszak¿e
problem przystosowania wysoko stoj¹cej technologicznie gospodarki zaolziañskiej
do polskich realiów. W�ród g³ównych problemów wymieniano: znalezienie rynków
zbytu dla kopalñ z Zag³êbia Karwiñskiego, sprawê wykupu korony z r¹k polskich
oraz obni¿enie cen skupu zbo¿a. Problem zwi¹zany z produktami rolnymi by³ istot-
ny dla mieszkañców nowo inkorporowanych terytoriów. Czechos³owacja, maj¹ca
monopol zbo¿owy, sztucznie utrzymywa³a wysokie ceny na ¿yto i pszenicê, dziêki
czemu bogac¹cy siê ch³op móg³ stopniowo unowocze�niaæ produkcjê roln¹68.

Dnia 6 X nast¹pi³a jednodniowa przerwa w zajmowaniu dalszych terenów. Do-
konano przegrupowania w³asnych si³ oraz prowadzono obsadzanie placówek na
zajêtych do tej pory czê�ciach powiatu cieszyñskiego. Trwa³o przejmowanie la-
sów pañstwowych, akt skarbowych oraz budynków u¿yteczno�ci publicznej. Two-
rzono organizacjê urzêdu górniczego, który mia³ nadzorowaæ pracê kopalñ w Za-
g³êbiu Karwiñskim69. Rozpoczêto przygotowania do przejêcia III strefy � rejonu
Dolnych i Górnych Domas³owic oraz Cierlicka Górnego. W niektórych miejscach,
zaczêto otwieraæ granice. Polscy wiê�niowie polityczni oraz poborowi s³u¿¹cy na
S³owacczy�nie zaczêli przekraczaæ granicê ze �l¹skiem Cieszyñskim w Mostach,
niedaleko Jab³onkowa70. Za rad¹ wicewojewody �l¹skiego L. Malhomme�a, który
w imieniu wojewody �l¹skiego przebywa³ przy SGO ��l¹sk�, postanowiono w apa-
racie administracyjnym �l¹ska Cieszyñskiego postawiæ na autochtoniczn¹ ludno�æ.
Mia³a to byæ nagroda za jej dotychczasow¹ wierno�æ II Rzeczypospolitej. Zara-
zem powy¿sze posuniêcie mia³o szybciej zintegrowaæ cieszyniaków z Polsk¹ oraz
zachêciæ do aktywniejszej dzia³alno�ci spo³ecznej na tym obszarze71. Nie chciano
powtórzyæ b³êdu Pragi, która po 1918 r. najwy¿sze stanowiska na S³owacji obsa-
dza³a przewa¿nie Czechami. Na nalegania strony polskiej czechos³owacki mini-
ster sprawiedliwo�ci 7 X wyda³ nakaz zwolnienia wszystkich Polaków zamkniê-
tych z powodów politycznych72.

W dalszym ci¹gu socjalistyczne organy prasowe nad We³taw¹ informowa³y pro-
wokuj¹co, ¿e przekazanie Polsce powiatu frysztackiego nie jest jeszcze przes¹dzo-
ne, wykluczaj¹c mo¿liwo�æ oddania bogatego w z³o¿a wêgla kamiennego rejonu
frysztackiego73. Praga za� stawa³a siê coraz bardziej nieobliczalna, o czym �wiad-
czyæ móg³ wywiad p³k. Emanuela Moravca ze sztabu generalnego armii czecho-
s³owackiej, udzielony w �Lidovych novinach�. P³k E. Moravec szansê na dalsze
istnienie I Republiki widzia³ w porozumieniu z III Rzesz¹, która � jak uzasadnia³
� po klêsce w I wojnie �wiatowej by³a w stanie odbudowaæ sw¹ potêgê. Wypomi-
na³ bierno�æ sojuszników Czechos³owacji oraz ich gro�by w stosunku do Pragi wy-

68 Po entuzjazmie z³¹czenia � realizm codziennej pracy (Czas, nr 275, 7 X 1938, s. 1).
69 Pocz¹tkowo urz¹d znajdowa³ siê w Cieszynie. Nastêpnie przeniesiono go do Karwiny.
70 Dzi� zajmujemy rejon Domos³awice (Polska Zbrojna, nr 277, 7 X 1938, s. 1).
71 Do rz¹dzenia swoj¹ ziemi¹ powo³ani przedewszystkim �l¹zacy (Polska Zbrojna, nr 278, 8 X

1938, s. 1); PAT, Stanowiska s³u¿bowe � dla �l¹zaków (Gazeta Polska, nr 276, 8 X 1938, s. 4).
72 Zwolnienia wiê�niów politycznych (Polska Zbrojna, nr 278, 8 X 1938, s. 2).
73 Mog¹ siê jeszcze rozmy�liæ (Polska Zbrojna, nr 277, 7 X 1938, s. 1).
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powiedzenia sojuszu w wypadku porozumienia siê jej z Berlinem bez ich udzia³u.
Z gorycz¹ stwierdza³: �D³ugo odgrywali�my rolê ¿andarma, utrzymuj¹cego na uwiê-
zi Rzeszê Niemieck¹ po to tylko, aby w decyduj¹cym momencie zostaæ zupe³nie
opuszczonymi. Je¿eli �wiatem rz¹dziæ ma nie prawo, lecz si³a, zadaniem naszym
jest przy³¹czyæ siê do strony silniejszej, zawrzeæ umowê z Niemcami � i strzec
siê wci¹gniêcia do jakiegokolwiek frontu antyniemieckiego�74. Te s³owa by³y odbie-
rane przez Warszawê z pewnym niepokojem. Zawi¹zanie bliskich kontaktów po-
miêdzy Prag¹ i Berlinem mog³o zagroziæ polskiemu stanowi posiadania. W soju-
szu wojskowo-gospodarczym Czesi popieraj¹c roszczenia niemieckie wysuwane
wobec Pomorza i Gdañska mogliby staraæ siê odzyskaæ utracone kosztem Polski
terytorium. Wyd³u¿enie granicy wyj¹tkowo niechêtnych Polsce s¹siadów przybra-
³oby krytyczne rozmiary. W razie konfliktu zbrojnego niemo¿liwo�ci¹ by³oby bro-
niæ granic pañstwa bez aktywnej pomocy sojuszników. Tym bardziej ¿e zachowa-
nie ZSRR � niedawnego sojusznika Czechos³owacji � by³o nieprzewidywalne.
W ostatnich dniach wrze�nia dyplomacja radziecka da³a wyra�nie znaæ Warszawie,
¿e w wypadku polskiej akcji zbrojnej wymierzonej w pañstwo czechos³owackie,
wspomo¿e swego sojusznika i wypowie polsko-radziecki pakt z 23 XII 1932 r., su-
geruj¹c nawet akcjê zbrojn¹ wymierzon¹ w Polskê75. Mimo kategorycznego odrzu-
cenia noty radzieckiej, zaniepokojenie Warszawy by³o odczuwalne. Z Kresów
Wschodnich nap³ywa³y niepokoj¹ce wie�ci o przygranicznych manewrach wojsk
radzieckich. Wracaj¹cy do kraju polscy poborowi odbywaj¹cy s³u¿bê na S³owa-
cji, przybywaj¹c na �l¹sk Cieszyñski z obaw¹ przekazywali zas³yszane plotki, ja-
koby ZSRR mia³ zaatakowaæ Polskê76. By³y to na szczê�cie niesprawdzone infor-
macje, które jednak znajdowa³y siê w kolumnach czechos³owackiej prasy77. Strona
polska nie pozostawa³a wobec tych prowokacji bierna. Razem z Niemcami i W³o-
chami popiera³a wêgierskie ¿¹dania przy³¹czenia Rusi Przykarpackiej i po³udnio-
wej czê�ci S³owacji. Nie przeszkadza³o to wspieraniu autonomicznych d¹¿eñ S³o-
wacji, na której terenie panowa³a w pierwszych dniach pa�dziernika gor¹ca atmosfera.
Jak wspomina W. Witos: �A¿eby siê co�kolwiek dowiedzieæ, udali�my siê do �
p. Polaka w Czadcy. Sam by³ do�æ zaniepokojony wypadkami. Mimo ¿e jest S³owa-
kiem, uwa¿a zdobycze dokonane na Czechach za niepotrzebne, a nawet szkodliwe.
S³owacja samodzielno�ci nie utrzyma, bo j¹ na to nie staæ. Mo¿e siê staæ albo obiek-
tem anarchii, albo ³upem którego� z s¹siadów. Przera¿ony jest zachowaniem siê tego
niby rz¹du. To, co on robi, jest bardzo szkodliw¹ zabaw¹�78. Zamieszki wymierzone
w stronê ¿andarmów czeskich czy ludno�ci ¿ydowskiej w miastach s³owackich i na
Rusi Podkarpackiej by³y na pocz¹tku dziennym. Nadal nie rozwi¹zano wêgierskich

74 Cyt. za: Zwi¹zaæ siê z Rzesz¹ gospodarczo. Znamienny g³os p³k. Moravca (Polska Zbrojna,
nr 277, 7 X 1938, s. 2).

75 M. J o h n, Záøí 1938, Olomouc 2000, s. 255; D e s z c z y ñ s ki, op. cit., s. 238�239.
76 J. P r ¹ d z y ñ s k i, Fabrykanci plotek (Polska Zbrojna, nr 278, 8 X 1938, s. 5).
77 W.D., Czesi rozsiewaj¹ pog³oski o wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski (Czas, nr 273, 6 X

1938, s. 1).
78 Cyt. za: W. Wi to s, Moja tu³aczka 1933�1939, Warszawa 1967, s. 484.
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rewindykacji, które dotyczy³y po³udniowej S³owacji oraz Rusi Przykarpackiej. Pro-
blem Czechos³owacji w dalszym ci¹gu niebezpiecznie siê tli³79.

Czwarty etap zajmowania terenów �l¹ska Cieszyñskiego nast¹pi³ 8 X. Korpus gen.
Bortnowskiego zaj¹³ Frysztat, Piotrowice, Stare i Nowe Miasto oraz Darków, znany
o�rodek kuracyjny. Wkroczenie do Frysztatu odby³o siê w podnios³ej atmosferze,
podobnej w swej formie do tej z Cieszyna. Nie brak by³o kwiatów i wiwatów na cze�æ
najwy¿szych w³adz II Rzeczypospolitej. Po godz. 10 do miasta wkroczy³y pierwsze
polskie patrole, godzinê pó�niej przyby³ gen. Bortnowski, który zosta³ przywitany przez
miejscowe w³adze. Po wyg³oszeniu przemowy o podobnej tre�ci, co w Cieszynie, ge-
nera³ uda³ siê na g³ówn¹ trybunê, by braæ udzia³ w defiladzie wojsk polskich. Obok
niego stan¹³ wojewoda �l¹ski M. Gra¿yñski, wicewojewoda L. Malhomme oraz nowo
mianowany starosta frysztacki, by³y pose³ do czeskiego sejmu, dr Leon Wolf. Defila-
da trwa³a przesz³o 3 godziny, w jej trakcie nie by³o koñca okrzykom: �Niech ¿yje Pre-
zydent Rzplitej�, �Niech ¿yje wojsko i Wódz Naczelny�, czy �Niech ¿yje minister
Beck�80. Frysztat by³ miastem wielokulturowym. Mieszkali tu obok siebie Polacy, Czesi,
Niemcy oraz ¯ydzi, przy czym ludno�æ polska stanowi³a wiêkszo�æ. Znajdowa³y tu
siê wa¿ne, przynale¿ne do Zag³êbia Karwiñskiego zak³ady przemys³owe, m.in. trzy
zak³ady przetwórczo-metalowe oraz dwie cegielnie81. Objêcie przez Wolfa funkcji sta-
rosty frysztackiego zosta³o przyjête euforycznie przez spo³eczeñstwo zaolziañskie, jako
¿e cieszy³ siê w�ród niego wielkim autorytetem. By³ osob¹ gwarantuj¹c¹ stosunkowo
bezkonfliktowe scalenie przejêtych powiatów z Polsk¹. Zna³ potrzeby regionu i jego
mieszkañców, dlatego te¿ mia³ bardzo du¿o do powiedzenia w takich dziedzinach jak
gospodarka, bezpieczeñstwo, administracja82.

Nastêpnego dnia, 9 X do Cieszyna przyby³ minister J. Beck. Po wizycie w szta-
bie SGO ��l¹sk� szef polskiej dyplomacji wizytowa³ Trzyniec i Jab³onków. Do
zgromadzonej w Jab³onkowie ludno�ci wyg³osi³ mowê pe³n¹ pochwa³: �Rzeczpo-
spolita stanê³a dzi� z powrotem na waszej ziemi, jednak bez waszych polskich serc
by³aby to tylko okupacja�83. Z Jab³onkowa Beck uda³ siê w drogê powrotn¹ do
Cieszyna, gdzie jeszcze raz spotka³ siê z gen. Bortnowskim, a nastêpnie wyjecha³
w stronê Katowic84.

Jan Morawiak

79 Szczególnie widoczne by³o to w stosunku do sprawy wêgierskiej. Rokowania s³owacko-wê-
gierskie na temat przysz³o�ci po³udniowych skrawków S³owacji i Rusi Podkarpackiej zosta³y 13 X
zerwane, co doprowadzi³o do ostrego kryzysu dyplomatycznego i niebezpieczeñstwa wybuchu kon-
fliktu zbrojnego.

80 Frysztat prze¿y³ wielki dzieñ (Polska Zbrojna, nr 279, 9 X 1938, s. 1); Frysztat wita armiê pol-
sk¹ (S³owo Pomorskie, nr 233, 11 X 1938, s. 2); 13 X �S³owo Pomorskie� relacjonuj¹c wej�cie wojsk
polskich do Frysztatu, przypomnia³o swym czytelnikom legendê o dzwonie frysztackim, bêd¹cym
symbolem wierno�ci, Legenda o dzwonie z Frysztatu (S³owo Pomorskie, nr 235, 13 X 1938, s. 6).

81 J.Pr., Prawda zwyciê¿y³a (Polska Zbrojna, nr 281, 11 X 1938, s. 5).
82 K. N o w a k, Leon Wolf (1883�1968). Biografia polityczna, Katowice 2002, s. 209�210.
83 Cyt. za: Jab³onków d³ugo czeka³ na powrót do Polski (Polska Zbrojna, nr 280, 10 X 1938, s. 1).
84 Wizyta J. Becka na �l¹sku Cieszyñskim nie przekroczy³a 6 godzin. Wi¹za³a siê z problemem

przynale¿no�ci do Polski Bogumina. W czasie spotkania z gen. Bortnowskim minister zaakceptowa³
plan natychmiastowego zajêcia przedmie�æ Bogumina dla uniemo¿liwienia przenikania do miasta nie-
mieckich bojówek. Pierwotnie mia³o to nast¹piæ 11 X; D e s z c z y ñ s ki, op. cit., s. 267�269.
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Beck w pa�dzierniku 1938 r. sta³ siê dla wiêkszo�ci spo³eczeñstwa prawdziwym

bohaterem. Partie opozycyjne, mimo mieszanych uczuæ co do metody rozwi¹zania
sporu polsko-czechos³owackiego, z zadowoleniem przyjê³y powrót utraconej w 1919 r.
ziemi. Nie dostrzegano �miertelnego zagro¿enia id¹cego od strony zachodniej85. Je-
dynie polscy komuni�ci z rozwi¹zanej KPP niezmiennie krytykowali ministra spraw
zagranicznych, przestrzegaj¹c przed negatywnymi skutkami86. Ich stanowisko nie
mo¿e jednak dziwiæ, ze wzglêdu na dyrektywy, które otrzymywali z Moskwy. Stron-
nictwo Pracy i Stronnictwo Narodowe po pocz¹tkowej krytyce równie¿ z³agodzi³y
swój stosunek do ostatnich wydarzeñ. Wyj¹tkiem sta³a siê broszurka Jêdrzeja Gier-
tycha O wyj�cie z kryzysu, która poruszy³a i oburzy³a sanacyjn¹ prasê. Opiniê autora
uznano za nieusprawiedliwion¹ i bêd¹c¹ policzkiem dla narodu polskiego. Jej autor
bardzo negatywnie ocenia³ zepsucie moralne spo³eczeñstwa w ostatnim okresie, kon-
kluduj¹c: �Polska ma po prostu przetr¹cony krêgos³up moralny�87. Prasa sanacyjna
niezwykle ostro post¹pi³a z przebywaj¹cym na emigracji liderem Stronnictwa Lu-
dowego, Wincentem Witosem. Przedrukowany 23 IX 1938 r. przez �Gazetê Polsk¹�
i �Gazetê Zachodni¹� artyku³ agencji �Iskra� by³ nieprzyzwoitym paszkwilem. Oskar-
¿ano w nim prezesa SL o zdradê narodow¹. Przytaczano fakty: � � jakoby wspól-
nie z Rosj¹ sowieck¹ d¹¿y³ do wmieszania Polski w wojnê przy boku Czechos³owa-
cji, wzywaj¹c ludno�æ w Rzeszowie, by podejmowali na wiecach uchwa³y
proczechos³owackie � by byli gotowi do marszu na pomoc Czechom�88. Ura¿ony
Witos z³o¿y³ pozew s¹dowy. Potraktowanie zas³u¿onego dla Polski polityka komen-
towano jako czê�æ walki politycznej przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami. Zwracano
równie¿ uwagê na psuj¹ce siê stosunki polsko-francuskie, obarczaj¹c Pary¿ win¹ za
niezrozumienie problemu polskiego na �l¹sku Zaolziañskim. Wypominano Francji
ob³udê w stosunku do Czechos³owacji, szczególnie widoczn¹ na tle konferencji mo-
nachijskiej. Opuszczaj¹c w potrzebie swego najwierniejszego w Europie sojuszni-
ka, ciesz¹c siê z uratowania pokoju, odpowiedzialno�æ za ca³e z³o chcia³a zrzuciæ na
Polskê. Na oskar¿enia, ¿e Warszawa post¹pi³a �nieelegancko� w stosunku do swego
s¹siada, zwracano uwagê, ¿e Polska nie mia³a ¿adnego uk³adu wojskowego z I Re-
publik¹, Pary¿ za� taki pakt z CSR podpisa³. Najwiêkszy ¿al miano do Francji za jej
ostatnie dzia³ania zwi¹zane z mo¿liw¹ zmian¹ przynale¿no�ci Gdañska89. Zauwa¿a-
no jednak¿e pope³nione we wrze�niu b³êdy polskiej dyplomacji, która nieumiejêtnie
pos³ugiwa³a siê propagand¹ na scenie miêdzynarodowej. Trwaj¹cego od d³u¿szego
czasu polsko-czechos³owackiego konfliktu nie spo¿ytkowano zagranic¹ w sposób
dostateczny. Nie zamieszczaj¹c artyku³ów w znanych miêdzynarodowych pismach
trudno by³o przekonaæ opiniê w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Francji
do s³uszno�ci swych ¿¹dañ. Wystêpowanie z roszczeniami niemal¿e razem z III Rze-
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85 A. P r a g i e r, Czas przesz³y dokonany (Pi³sudski i sanacja w oczach przeciwników, wybór
tekstów M. Leczyk, Warszawa 1987, s. 215).

86 J. J e s i o n o w s ki, Nad urwiskiem, Warszawa 1982, s. 51.
87 z.s., Kto ma �przetr¹cony� krêgos³up moralny (Gazeta Polska, nr 276, 8 X 1938, s. 2).
88 Cyt. za: Sprawa artyku³u �Iskry� znajdzie siê przed S¹dem (Piast, nr 41, 9 X 1938, s. 1).
89 S. S t r ¹ b s k i, Mamy do Francji ¿al (Dziennik Bydgoski, nr 232, 9 X 1938, s. 3).
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sz¹ mog³o sugerowaæ wzajemn¹ wspó³pracê i poprzez to uznanie Rzeczypospolitej
za pañstwo z obozu proniemieckiego90. Kryzys monachijski wykaza³, jak wielk¹ rolê
mo¿e odegraæ propaganda. Niemcy znakomicie zagrali kart¹ sudeck¹, wmawiaj¹c
opinii miêdzynarodowej, ¿e: �1) Niemcy bez Sudetów ¿yæ nie mog¹, 2) Niemcy s¹
usposobione pokojowo i pokojowo chc¹ za³atwiæ sprawê, 3) Czechos³owacja jest
przyczyn¹ wszelkiego z³a�91. Tymczasem polskie i wêgierskie dezyderaty nie znala-
z³y uznania, co gorsze, zosta³y niew³a�ciwie zinterpretowane.

W stosunku do prowadzonej przez Becka dyplomacji � mimo zbyt s³abego wy-
korzystania propagandy na arenie miêdzynarodowej � nawet ówcze�ni oponenci
musieli doceniæ politykê prowadzon¹ przez ucznia Pi³sudskiego. Skuteczno�æ dy-
plomacji w latach trzydziestych by³a bardzo wa¿nym elementem istnienia pañstwa.
Stwierdziæ mo¿na, ¿e w okresie miêdzywojennym, dyplomacj¹ mo¿na by³o uzy-
skaæ � oczywi�cie przy odpowiednim postraszeniu si³¹ zbrojn¹ � wiêcej ni¿ orê-
¿em. Dlatego te¿ ostatnie sukcesy Becka kaza³y wierzyæ spo³eczeñstwu, ¿e tylko
silne osobowo�ci na najwy¿szych stanowiskach � do których nale¿eli marsza³ek
oraz minister � bêd¹ mog³y poprowadziæ kraj ku lepszej przysz³o�ci. Rok 1939
sta³ siê tego jawnym zaprzeczeniem. Ostatni �sukces� trze�wo ocenia³ Wojciech
Korfanty: �Sytuacja miedzynarodowa jest wprost katastrofalna. Jeste�my ju¿ na
brzegu przepa�ci � Za dwa powiaty Zaolzia, które mo¿na by³o w inny sposób dzie-
siêæ razy odzyskaæ � sprzedano bezpieczeñstwo Polski � Tak to wszystko siê sk³a-
da, ¿e zdaje siê, i¿ w nowym roku bêdziemy zbierali owoce Beckowej polityki i za
jej sukcesy p³aciæ rachunek�92. Do tej pory w�ród czeskich historyków przewa¿a
pogl¹d, ¿e w wyniku �Monachium�, a nastêpnie marca 1939 r. � po Czechos³owa-
cji � najwiêcej straci³a Polska93.

W dniu 10 X grupa operacyjna ��l¹sk� rozpoczê³a V etap, zajmuj¹c czê�æ okrê-
gu frysztackiego z Karwin¹, Or³ow¹ Polsk¹ i Niemieck¹ Lutyni¹94. Do Karwiny,
jednego z najwa¿niejszych miast �l¹ska Cieszyñskiego, polskie oddzia³y wkroczy³y
po godz. 10. Gen. Bortnowskiego powita³y w³adze miasta, karwiñskie duchowieñ-
stwo i przedstawiciel mniejszo�ci niemieckiej. Na trybunie honorowej oprócz Bort-
nowskiego stanêli: starostowie Frysztatu i Cieszyna, wicewojewoda katowicki, mi-
nister opieki spo³ecznej Marian Zyndram-Ko�cia³kowski oraz sztab oficerski95. Po
przemówieniu, w którym gen. Bortnowski przedstawi³ zadania i obowi¹zki ka¿-
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90 T. K i e ³ p i ñ s k i, Polska powinna propagowaæ we Francji cele swej polityki (Dziennik Bydgo-
ski), nr 9 X 1938, s. 6).

91 Na marginesie (Dziennik Bydgoski, nr 230, 7 X 1938, s. 3).
92 Cyt. za: M. O r z e c h o w s k i, Wojciech Korfanty. Biografia polityczna, Wroc³aw�Warszawa

1975, s. 408; �Dziennik Bydgoski� korzystaj¹c z dzie³a A.M. Gr imma  Europas Zukunft � Astrolo-
gie und Politik przedstawi³ polityczn¹ astrologiê na rok 1939 jako czas wojen, zawieruch i niepoko-
j¹cych wydarzeñ w Czechos³owacji i z mo¿liwym wybuchem w pa�dzierniku wojny na wschodzie
(konflikt niemiecko-sowiecki); A. P r e e g e l, Astrologia polityczna ma g³os. Czy horoskopy prez. Be-
nesza i kanclerza Hitlera wró¿¹ wojnê? (Dziennik Bydgoski, nr 226, 2 X 1938, s. 2).

93 J o h n, op. cit., s. 145.
94 Dzi� zajmujemy 6 strefê na Zaolziu (Polska Zbrojna, nr 281, 11 X 1938, s. 1).
95 Bohaterska Karwina ¿ywio³owo wita wojsko polskie (Polska Zbrojna, nr 281, 11 X 1938, s. 2).
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dego Polaka w Rzeczypospolitej, odby³a siê 4-godzinna defilada ró¿nych rodza-
jów broni, od lekkiej piechoty po ciê¿k¹ artyleriê, przerywana �piewem polskich
melodii patriotycznych, m.in. Warszawianki albo Hej kto Polak, na bagnety. Na
obrze¿ach miasta za� sta³a brama triumfalna z napisem �Polska Karwina�96. Zajê-
cie Karwiny by³o jednym z ostatnich etapów przejmowania przez II Rzeczpospo-
lit¹ ziem tzw. Zag³êbia Karwiñskiego, które w opinii ministra przemys³u i handlu
A. Romana by³o jednym z najbardziej uprzemys³owionych okrêgów przemys³o-
wych w Europie �rodkowo-Wschodniej. W jego opinii przejêcie potencja³u prze-
mys³owego �l¹ska Cieszyñskiego przyczyniæ siê mia³o do wzrostu wydobycia
wêgla o oko³o 20%, a produkcji stali o 50%. Na tym obszarze znajdowa³o siê
5 czynnych i potê¿nych koksowni oraz 12 elektrowni dostarczaj¹cych wystarcza-
j¹c¹ dla ziemi cieszyñskiej energiê. Dominowa³ tu przemys³ hutniczy i metalowo-
-przetwórczy z bezcennymi dla polskiej gospodarki zak³adami w Trzyñcu, Bogu-
minie, Frysztacie oraz Karwinie, gdzie istnia³ równie¿ najwiêkszy w regionie bro-
war. Przemys³ chemiczny przewa¿a³ we Frysztacie, w Gruszowie i Piotrowicach97.
Sytuacjê na ziemi cieszyñskiej i losy jej ludno�ci przedstawia³ wys³annik �Polski
Zbrojnej�, J. Pr¹dzyñski. I choæ by³y to relacje bardziej subiektywne ni¿ obiek-
tywne, s¹ ciekawym studium poznawczym stosunków polsko-czeskich na prawym
brzegu Olzy. Bêd¹c oprowadzanym po hucie trzynieckiej przez czeskiego in¿y-
niera, towarzysz¹cy im w³oski dziennikarz zacz¹³ siê dopytywaæ o narodowo�æ
majstrów, robotników i in¿ynierów. Na co uzyska³ odpowied�, ¿e pracownikami
zak³adu s¹ jedynie Czesi. Nagle grupê dziennikarzy minê³a grupa robotników, która
k³aniaj¹c siê pozdrowi³a ich w jêzyku polskim. Zrozumiawszy, ¿e pracownik huty
zosta³ z³apany na k³amstwie, w³oski dziennikarz zacz¹³ siê �miaæ98.

Ostatni, VI etap zajmowania ziem �l¹ska Cieszyñskiego rozpocz¹³ siê wcze-
snym rankiem 11 X. Oficjalne zajêcie Bogumina z Rychwa³dem, Pud³owem, Wierz-
bicami, Skrzeczowem, Zab³ociem, Alpink¹, Biedrzychowem i Pietwa³dem by³o
ukoronowaniem 10-dniowej akcji SGO ��l¹sk�99.

Wkroczenie wojsk polskich do Bogumina mia³o podobny, uroczysty charakter
jak w wypadku Cieszyna, Jab³onkowa, Frysztatu i Karwiny100. Za wojskiem do
Bogumina przybywali pracownicy pocztowi i kolejarze, natychmiast uruchamia-
j¹c zawieszone przez Czechów placówki. Jeszcze przed przybyciem g³ównodowo-
dz¹cego grupy operacyjnej ��l¹sk�101, dosz³o do przemianowania wielu ulic, które
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96 Wojsko polskie maszeruje razem z powstañcami Zaolzia (Polska Zbrojna, nr 281, 11 X 1938,
s. 2).

97 Udzia³ Zaolzia w rozbudowie polskiej potêgi gospodarczej (Polska Zbrojna, nr 279 z 9 X 1938,
s. 7).

98 J.Pr., Obrazki zza Olzy (Polska Zbrojna, nr 281, 11 X 1938, s. 3).
99 Dzi� zajmujemy�, s. 1.

100 Bogumin by³ wa¿nym punktem komunikacji kolejowej w Europie �rodkowej. Polska obawiaj¹c
siê kontrakcji niemieckiej, 9 X obsadzi³a dawn¹ granicê czechos³owacko-niemieck¹ w pobli¿u magi-
strali kolejowej, za� Oddzia³ Wydzielony p³k. Kazimierza Dworaka wszed³ do Bogumina. Oficjalne
przejêcie miasta mimo to nastapi³o 11 X; D e s z c z y ñ s ki, op. cit., s. 267�268.

101 Gen. Bortnowski przyby³ do miasta o godz. 12.30.
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Etapy przejmowania �l¹ska Cieszyñskiego przez SGO ��l¹sk�  (2�11 X 1938)
Legenda: I � 2�4 X; II � 5 X; III � 7 X; IV � 8 X; V � 10 X; VI � 11 X; B � Bogumin zajêty 9 X
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otrzymywa³y teraz nowe nazwy: I. Mo�cickiego, J. Becka, E. �mig³ego-Rydza,
M. Gra¿yñskiego itp. Na g³ównym placu przed ratuszem miejskim, przemianowa-
nym na plac Wolno�ci, przemawia³ gen. Bortnowski. Zapewnia³: �Otwiera siê przed
wami nowe ¿ycie: Matka bêdzie mog³a otwarcie swe dzieci wychowywaæ po pol-
sku, ka¿dy m³ody Polak bêdzie móg³ siê teraz uczyæ w polskiej szkole bez poczu-
cia krzywdy i niewoli, ka¿dy robotnik bêdzie móg³ pracowaæ w przekonaniu, i¿
pracuje dla siebie, dla swej ojczyzny, a nie dla obcych�102.

Rado�æ jednych miesza³a siê z gorycz¹ innych. W pierwszych dniach przejmo-
wania ziem by³ego ksiêstwa cieszyñskiego chêtnie na te tereny przybywali Polacy
którzy w latach 1919�1920 uciekli do Polski, wyje¿d¿ali za� Czesi103. Polska ad-
ministracja nie czyni³a ich zamiarom wiêkszych przeszkód, staraj¹c siê nawet upro-
�ciæ wszelkie formalno�ci urzêdowe. Z pocz¹tku przepustki uprawniaj¹ce do opu-
szczenia �l¹ska Cieszyñskiego wydawa³o starostwo i dyrekcja policji w Cieszynie.
Uprawnienie to rozszerzono nastêpnie na placówki policji w gminach miejskich,
a tak¿e na wiejskie posterunki policji104. Spo³eczeñstwo I Republiki przyjê³o po-
stanowienia konferencji monachijskiej z rozgoryczeniem. By³o to widoczne w pe-
symistycznych komentarzach prasy czechos³owackiej wobec dziej¹cych siê wy-
darzeñ. �Moravsko Slezský Dennik� gorzko komentowa³ ostatnie wydarzenia:
�Rz¹d nasz s³uchaj¹c �lepo rad sprzymierzeñców, wydawa³ wielkie sumy na zbro-
jenia i fortyfikacje. Wierzyli�my naszym sprzymierzeñcom � Wiara ta kosztowa-
³a nas 20 miliardów koron czeskich � Stali�my siê zupe³nymi ¿ebrakami�105.

12 X by³ pierwszym dniem, kiedy ca³y powiat cieszyñski i frysztacki znalaz³
siê w polskim posiadaniu. Oba powiaty w³¹czono w sk³ad autonomicznego woje-
wództwa �l¹skiego. Dwudniowa wizyta marsza³ka �mig³ego-Rydza w dniach
12�13 X na zajêtych przez Polskê ziemiach mo¿e byæ uznana za pewnego rodzaju
cezurê. W tych dniach ziemie dawnego ksiêstwa cieszyñskiego by³y ju¿ przy Pol-
sce, jednak¿e administracja dopiero siê tworzy³a, sprawy wch³oniêcia tych ziem do
organizmu polskiego by³y w toku, tak samo jak reorganizacja szkolnictwa czy wy-
miana walutowa106. Wizyta najwy¿szego sw¹ godno�ci¹ przedstawiciela wojska, które
w ówczesnym czasie mia³o tak du¿o do powiedzenia w samej II Rzeczypospolitej,
mia³o wielkie znaczenie. Tym bardziej ¿e by³a to wizyta dwudniowa, podczas której
dokonano inspekcji wszystkich najwa¿niejszych miejscowo�ci na �l¹sku Cieszyñ-
skim. Nastêpne tygodnie mia³y zwi¹zaæ te ziemie z Polsk¹ jeszcze mocniej.
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102 Cyt. za: W Boguminie bia³e z czerwonym proporce migaj¹ (Polska Zbrojna, nr 282, 12 X 1938,
s. 1).

103 Meèislav Borák ocenia, ¿e w wyniku przejêcia przez Polskê powiatu czesko-cieszyñskiego
i frysztackiego, 30 tys. Czechów opu�ci³o swoje domy; M. B o r ák, Te�ínsko v letech 1938�1945
(Nástin dìjin Tì�ínska, Ostrava�Praha 1992).

104 Ewakuacja Czechów (Polska Zbrojna, nr 282, 12 X 1938, s. 1).
105 Cyt. za: Kosztowni sprzymierzeñcy (Polska Zbrojna, nr 282, 12 X 1938, s. 2).
106 W. M u s i a l ik, Plany i rzeczywisto�æ w³adzy polskiej na Zaolziu 1938�1939 (Studia �l¹skie,

t. XLIX, Opole 1990, s. 114�115).
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DIE BESETZUNG DES TESCHENER SCHLESIENS

DURCH DIE SELBSTSTÄNDIGE OPERATIONSGRUPPE �SCHLESIEN�
 IM SPIEGEL DER PRESSE WESTPOLENS

Die tschechoslowakisch-deutsche Auseinandersetzung über die Zukunft des Sudetenlandes, die
am 30.09.1938 zuungunsten Prags gelöst wurde, aktivierte die polnische Diplomatie, die daraufhin
Territorialansprüche gegenüber dem Nachbarn im Süden geltend machte. Die polnischen Ansprüche
betrafen Teile des Teschener Schlesiens (das Olsa-Gebiet), die von den tschechoslowakischen Kräften
im Januar 1919 besetzt wurden und später infolge der Entscheidung des Botschafterrates an die Erste
Tschechoslowakische Republik angeschlossen wurden. Am 1.10.1938 führten die Drohungen Polens,
militärische Gewalt anzuwenden dazu, dass die Erste Republik den Beschluss der Münchener
Konferenz akzeptierte und das Olsa-Gebiet abtraten. Die aggressive und der Tschechoslowakei nicht
wohlwollende Propaganda der Presseorgane � vor allem der Sanacja, der Nationaldemokraten, und
der Bauernpartei an der Wende September zu Oktober 1938 � kam vor allem in den westlichen Teilen
Polens zum Vorschein. Dort war der Verlagsmarkt sehr gut ausgebaut und der Zugang zum Leser
leichter als im Osten des Landes. Anfang Oktober 1938 schätzten die Sanacja-Presse und die mit ihr
sympathisierten regionalen Blätter zu optimistisch die damalige geopolitische Situation ein: Polen
wurde als Hauptmilitärkraft in Ostmitteleuropa gesehen. Sogar Gruppierungen, die in der Opposition
zu Sanacja standen sowie ihre Presseorgane unterlagen dieser Propaganda.

Der Großteil der Gesellschaft begrüßte die polnischen Forderungen gegenüber der Ersten Republik
und kommentierte die Annahme des polnischen Ultimatums durch die Tschechoslowakische Republik
als eine �historische Gerechtigkeit�. Die in der ersten Oktoberdekade feierlich und massenhaft
begangenen Demonstrationen hatten hauptsächlich einen spontanen Charakter. Ausnahmsweise waren
die Oppositionskreise in dieser Frage mit der Regierung einig, weil sie die Rückkehr des Teschener
Gebietes in die Zweite Republik als gerechtfertigt sahen. Sie kritisierten ausschließlich die Form
des ganzen Unternehmens. Einige Personen, wie Wincenty Witos oder Wojciech Korfanty, die der
Situation kritisch eingestellt waren, wurden am Pranger der öffentlichen Meinung gestellt.

Die Propagandatätigkeit innerhalb des Landes brachte akzeptable Ergebnisse. Die Großzahl der
Feuilletons zu Themen wie die schrittweise Übernahme von einzelnen Teilen des Teschener Landes
durch die Selbstständige Operationsgruppe �Schlesien�, das Leben seiner Bewohner oder die
Schaffung der polnischen Verwaltung erschienen massenweise den ganzen Oktober lang. Die Situation
außerhalb der Grenzen des Landes sah schlimmer aus. Die Meinung der britischen Presse, vor allem
aber der französischen war Polen gegenüber feindselig eingestellt. In den dortigen Medien überwog
die Überzeugung, dass Warschau die schwierige Lage seines Nachbarn genutzt hatte, um die
territorialen Zugeständnisse zu erpressen. Diesem Urteil konnte die polnische Diplomatie nicht
entgegnen, was einem großen Fehler der Politik Józef Becks zu verdanken war, der in diesem Bereich
auf entsprechende Schritte verzichtet hat.

Die von der Sanacja gewonnenen Parlamentswahlen im November 1938 waren das Ergebnis der
erfolgreichen Übernahme der Kreise Teschen und Frysztat von der Tschechoslowakei durch die
Einheit des Korps von General Tadeusz Bortnowski (abgeschlossen am 11.10.1938. Eine große Rolle
bei diesem Sieg spielte die Presse und ihre Propagandatätigkeit während der Oktoberereignisse.


