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komentarze komentarze

Dobiega końca VII kadencja Rady Miejskiej. Czas 
na podsumowania i refleksje. Wydaje się, że całkiem 
niedawno przyjmowaliśmy w szeregi Rady Miejskiej 
10 radnych, którzy dołączyli do 15 osób zasiadających  
w radzie VI kadencji, a tymczasem i ten skład przecho-
dzi już do historii. Patrząc na minione cztery lata, moż-
na powiedzieć, że VII kadencja była kadencją kontynu-
acji zasad i stylu pracy swej poprzedniczki. Cechowa-
ła ją systematyczna i raczej spokojna praca według wy-
pracowanych reguł. Pozwalało to na podjęcie konstruk-
tywnych decyzji w wielu sprawach miasta jako całego 
organizmu, ale też mających bezpośredni wpływ na ży-
cie bielszczan i bialan. A ponieważ samorząd lokalny 
tworzą wszyscy mieszkańcy, staraliśmy uruchamiać 
demokratyczne mechanizmy zwiększające ich zaanga-
żowane i udział w podejmowaniu decyzji. 

W roku 2015 nastąpiły dwie zmiany personalne 
– w marcu 2015 r. radny Przemysław Kamiński został 
powołany na stanowisko zastępy prezydenta miasta,  
a w radzie zasiadł Adam Wykręt, który w wyborach z tej  
samej listy w tym samym okręgu otrzymał najwięcej 
głosów. Jesienią posłem został radny Grzegorz Puda 
z PiS, a jego miejsce w radzie zajęła radna poprzed-
nich kadencji i działaczka rady osiedla w Lipniku Bar-
bara Waluś.  

Choć założyliśmy, że w pracy samorządowej uni-
kamy odnoszenia się do dużej polityki, jednak start  
w tych wyborach komitetów powoływanych przez ist-
niejące partie polityczne, ma też swe odzwierciedle-
nie w składzie Rady Miejskiej. I tak najliczniejszym klu-
bem był tym razem 10-osobowy Klub Radnych Pra-
wa i Sprawiedliwości, który często demonstrował zda-
nie odrębne wobec koalicji utworzonej przez Klub Rad-
nych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta 
i Klub Platformy Obywatelskiej. Pracowała też w naszej 
radzie aktywnie jedna radna niezależna, Małgorzata 
Zarębska. Pamiętamy, że tuż po wyborach Niezależni.
BB mieli dwóch swych przedstawicieli, jednak Marcin 
Lisiński przeszedł do KKWW Jacka Krywulta.

Prowadząc pracę RM, starałem się osobiście czu-
wać nad tym, by wszelkie zapadające decyzje nie mia-
ły wyłącznie tła politycznego, choć oczywiście w nie- 
których głosowaniach były widoczne różnice zdań 
pomiędzy klubami o takim charakterze. Czasem też  
w trakcie dyskusji i debat radni wrzucali sobie nawza-
jem kamyki do politycznych ogródków, ale uważam, że 
jednak poszczególne uchwały miały przede wszystkim 
podstawy merytoryczne, a każdy z radnych, niezależ-
nie od przynależności klubowej, dbał o sprawy mia-
sta, dzielnicy, przenosił na forum rady sprawy nurtują-
ce mieszkańców.

W Bielsku-Białej wypracowaliśmy sobie model 
pracy, który jej ciężar przenosił do komisji problemo-
wych RM. Komisje – a było ich siedem – zachowywa-
ły parytet klubowy, by każdy klub mógł się zapoznać  
z daną sprawą i do niej odnieść. Właśnie w tym gronie 
szczegółowo omawiano każdą ze spraw, która później 
w formie projektu uchwały trafiała na sesję. To forum 
mogło już sprawnie i szybko podejmować decyzje, jak 
działo się to w większości przypadków, aczkolwiek nie-
które tematy wywoływały i na sesji burzliwe dyskusje.

Radni, obok udziału w posiedzeniach komisji, 
pełnili też dyżury, spotykali się z mieszkańcami, brali 
udział w uroczystościach i spotkaniach. Najwięcej obo-
wiązków reprezentacyjnych miało prezydium rady – 
Przemysław Drabek, Ryszard Batycki i ja – ale wszy-
scy radni aktywnie uczestniczyli w życiu miasta, w kon-
taktach z zaprzyjaźnionymi samorządami, w imprezach 
miejskich. Spotkania z mieszkańcami i radami osiedli, 
a także kontakty internetowe czy telefoniczne – sta-
wały się często źródłami interpelacji. Wiele z interpe-
lacji i wniosków dotyczyło spraw porządkowych, stanu 
ulic i chodników, rozwiązań komunikacyjnych, czysto-
ści miasta. 

Jestem przekonany, że sprawność bielskiej Rady 
Miejskiej to też efekt dobrej współpracy z prezydentem 
Jackiem Krywultem. Prace nad corocznymi uchwałami 
budżetowymi i oceną ich wykonania potwierdzają, że 
ta współpraca była owocna, a budżety były uchwalane 
jeszcze w grudniu każdego poprzedniego roku. Oczy-
wiście nie obywało się bez różnic zdań i dyskusji. Ale 
na pierwszym miejscu stawialiśmy – zarówno prezy-
dent, jak i my, radni – interes miasta. Miasta jako cało-
ści, bo niektóre decyzje nie były po myśli konkretnych 
grup czy indywidualnych mieszkańców. Trudno o taką 
możliwość w organizmie, jakim jest 170-tysięczne mia-
sto. Jednak w wielu przypadkach czas pokazał, że ja-
ko władza lokalna podęliśmy słuszne rozwiązania. Tak 
było np. w kwestii wprowadzenia bezpośrednich wy-
borów do rad osiedli (2015 r.), mających zwolenników 
i przeciwników. Byłem od początku przekonany, że to 
dobry krok, który wzmocni rady, bardziej zainteresuje 
nimi mieszkańców i zachęci do wspólnego działania na 
rzecz poszczególnych osiedli. Praktyka to potwierdziła.

Z innych ważnych, systemowych spraw wymie-
nię choćby decyzję o sporządzeniu nowego Studium 
zagospodarowania przestrzennego (2015 r.), utwo-
rzenie nowej strefy parkowania (2015 r.), zmiany za-
sad segregacji odpadów wprowadzające wydzielanie 
szkła jako dodatkowej frakcji, przyjęcie rozwiązań wy-
nikających z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej 
(2016 r.), przedłużenie bezterminowo programu Rodzi-
na + (2016 r.), utworzenie nowej sieci szkół w związku 
z reformą oświaty (2017 r.). W zeszłym roku, po długich 
dyskusjach i wymianie argumentów zwiększyliśmy pu-
lę budżetu obywatelskiego. W trakcie całej kadencji, ale 
zwłaszcza w ostatnim czasie, systematycznie dofinan-
sowywaliśmy Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital 
Miejski. Bez pomocy miasta i bez jego usilnych starań 
o potężne zewnętrzne środki inwestycyjne, co udało 
się nam sfinalizować w tym roku, funkcjonowanie tego 
szpitala byłoby zagrożone. Finansowanie służby zdro-
wia przez państwo jest nadal niewystarczające, podob-
nie zresztą, jak edukacji, do której gmina musi dopła-
cać spore kwoty. Wiele uchwał w tej kadencji wymu-
siły zmiany prawne wprowadzane na szczeblu rządo-
wym, jak choćby nowy system gromadzenia odpadów 
komunalnych, który nastręczył nam wiele problemów. 
Dużo pracy kosztowały zmiany w systemie oświaty za-
rządzone odgórnie. Wiele środków i energii można było 
zaoszczędzić, bo część zmian była, delikatnie ocenia-
jąc, kontrowersyjna. 

Rada Miejska tej kadencji miała do rozstrzygnię-
cia kilka spraw trudnych, budzących wyjątkowo sze-
roki społeczny oddźwięk. Taką kwestią było działanie 
spalarni odpadów w Szpitalu Wojewódzkim. Mieszkań-
cy zorganizowali się, były publiczne protesty, które na 
pewno nas, radnych, zdopingowały do szybkiego za-
łatwienia tego problemu po myśli mieszkańców. Zmia-
na planu miejscowego zablokowała możliwość działa-
nia takiej spalarni w tym miejscu. Pamiętamy też miesz-
kańców protestujących na galerii sali sesyjnej w spra-
wie smogu. Ten problem wracał na sesje wiele razy  
i nie jest on w tej chwili rozwiązany, bo samorząd ma  
w tej mierze ograniczone pole do działania. To, co 
możemy zrobić lokalnie, robimy. Oczekujemy jednak 
zmian systemowych i decyzji rządowych, bo tylko takie 
pozwolą na kompleksowe likwidowanie zjawiska, które 
zagraża naszemu zdrowiu i życiu.

Wielokrotnie wracała też na salę sesyjną spra-
wa strefy przemysłowej w Lipniku i planów budowy kru-
szarni. Staraliśmy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, którzy oprotestowali ten krok inwestora, 
ale sprawa była i jest bardzo trudna, nie do końca jesz-
cze w tej chwili rozstrzygnięta, ma kilka wątków, w tym 
groźbę poważnych konsekwencji finansowych dla mia-
sta. Powiem, że wiele miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego budzi dyskusje i sprzeci-
wy, bo nowe założenia często są rozbieżne z interesa-
mi poszczególnych grup mieszkańców. Jedni chcą ta-
kich zmian, inni wręcz przeciwnie. Mamy świeży przy-
kład planu dla fragmentu terenu w Kamienicy, który zo-
stał uchwalony bez uwag mieszkańców, ale gdy dewe-
loper wyraził zamiar rozpoczęcia inwestycji zgodnej  
z tym planem, mieszkańcy zaczęli protestować. To nie-
łatwe dla radnych sprawy, bo sami mają też rozbieżne 
spojrzenia na konkretny przypadek. Wtedy rozstrzyga 
glosowanie i nie jest ono jednomyślne. Ale mogę po-
wiedzieć, że zdecydowana większość decyzji zapada-
ła jednak jednogłośnie, co świadczy o właściwej pracy 
wykonywanej w komisjach RM. Projekty uchwał trafiały 
na sesje merytorycznie przygotowane. 

Trudno jest w niewielkim tekście podsumować ży-
cie miasta w ciągu czterech lat, bo całe ono skupia się 
w Radzie Miejskiej i w Ratuszu. Dlatego na zakończe-
nie, pozostawiając na boku wiele naprawdę ważnych 
tematów, przypomnę, że w tej kadencji Rada Miejska 
– co jest jej przywilejem – podjęła dwie uchwały o wpi-
saniu do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej nowych 
osób – księdza biskupa diecezji cieszyńskiej Kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego Pawła Anweilera i dok-
tor Anny Byrczek, założycielki i dyrektorki domowego 
Hospicjum św. Kamila. W tej kadencji pożegnaliśmy też 
zmarłych zasłużonych bielszczan – Mieczysława Izy-
dorczyka, Tadeusza Cozaca i Zdzisława Tanewskiego. 

Pragnę też w tym miejscu podziękować pracow-
nikom Biura Rady Miejskiej z dyrektor Danutą Brejdak, 
które z wielkim oddaniem i profesjonalizmem pomaga-
ło nam, radnym, w sprawowaniu naszych mandatów. 
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Jarosław 
Klimaszewski: Sprawny, rozwijający się w sposób zrównoważo-

ny we wszystkich dziedzinach organizm miejski potrze-
buje infrastruktury odpowiadającej potrzebom miesz-
kańców miasta. Stworzenie i utrzymanie tej nowocze-
snej infrastruktury jest głównym, choć nie jedynym, ce-
lem działania samorządu. Dzięki dobrej współpracy  
z Radą Miejską w tej kadencji – i w trzech poprzed-
nich – udało się nam zrealizować wiele przedsięwzięć  
w mieście. Nie sposób wymienić ich wszystkich, dlate-
go przytoczę kilka najważniejszych.

Kosztem ok. 100 mln zł zrealizowaliśmy budowę 
kanalizacji 7 dzielnic miasta. Dzisiaj nie wszyscy pa-
miętają już, że w latach 70. XX w. do Bielska-Białej 
przyłączono wiele okolicznych wsi, które nie posiadały 
infrastruktury wodno-ściekowej. W tych dzielnicach ko-
nieczna stała się budowa 143,5 km sieci kanalizacyjnej 
oraz 8,5 km sieci wodociągowej. Dzięki wykonaniu te-
go przedsięwzięcia aż 98,3 proc. bielszczan ma moż-
liwość podłączenia swoich nieruchomości do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej. Obecnie przedsiębiorstwo komu-
nalne Aqua S.A. prowadzi kolejną inwestycję w dziel-
nicy Hałcnów, po jej zakończeniu już 99,7 proc. bielsz-
czan będzie miało dostęp do kanalizacji sanitarnej. Aby 
zachęcić mieszkańców do podłączania się do miejskiej 
sieci, przygotowaliśmy program dopłat do przyłączy.

Wcześniej Spółka Tauron oddała do użytku w na-
szym mieście nową, supernowoczesną elektrociepłow-
nię. Dzięki temu wartemu 650 mln zł przedsięwzięciu 
mieszkańcy Bielska-Białej mają zapewnione dostawy 
ciepła na najbliższe 40 lat przy uzyskaniu odpowied-
niego efekt ekologicznego. Także wcześniej oddali-
śmy do użytku Zakład Gospodarki Odpadami z nowo-
czesną linią do segregacji odpadów. Wybudowaliśmy 
również bardzo potrzebny wiadukt w ulicy Wyzwolenia, 
który udrożnił ruch w tym rejonie. Bardzo znacząco od-
młodziliśmy także tabor Miejskiego Zakładu Komuni-
kacyjnego, kupując całą flotę niskoemisyjnych, nowo-
czesnych autobusów. Niedawno pożegnaliśmy ostat-
niego Ikarusa. Zakończyliśmy także I etap wprowadza-
nia inteligentnego systemu transportu publicznego ITS 
usprawniającego ruch miejskich autobusów.

Przygotowujemy budowę kolejnych mieszkań ko-
munalnych dla osób, które nie są w stanie zapewnić so-
bie dachu nad głową. W rejonie ulic Solskiego i Wa-
piennej powstanie osiedle sześciu czterokondygnacyj-
nych budynków wielorodzinnych. Łącznie znajdzie się 
w nich 220 mieszkań, w tym na parterach 40 dla osób 
niepełnosprawnych. Obok powstanie parking, dwa 
place zabaw, boisko oraz tereny do rekreacji i wypo-
czynku. Realizacja tej inwestycja sprawi, że znacznie 
zmniejszy się kolejka osób oczekujących na mieszka-
nie komunalne. Od lat sukcesywnie odnawiamy kolej-
ne zabytkowe budynki w obrębie bielskiej starówki oraz 
w innych częściach miasta, przywracając blask pięk-
nej bielskiej architekturze. Staramy się również walczyć 
ze smogiem, m.in. poprzez program wymiany nieeko-
logicznych pieców na nowoczesne urządzenia grzew-
cze. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że do praw-
dziwej poprawy stanu powietrza konieczne są działania 
na szczeblu centralnym. Jeśli nie wejdą w życie rozwią-
zania legislacyjne zakazujące stosowania pieców starej 

mówi prezydent 
Bielska-Białej  

Jacek Krywult:

generacji oraz sprzedaży mułów i flotów, to walka sa-
morządów z niską emisją będzie nieskuteczna.

Latem tego roku – po czterech latach naszego 
aplikowania o środki Unii Europejskiej na modernizację 
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego 
im. Jana Pawła II – Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego podzielił unijne fundusze przeznaczone 
na służbę zdrowia. Nasz szpital otrzymał 76 mln zł na 
dofinansowanie inwestycji, która w sumie pochłonie po-
nad 150 mln zł, największą kwotę spośród aplikujących 
ośrodków medycznych. W BCO przygotowujemy po-
tężną inwestycję, chcemy również odnowić czwarty pa-
wilon w Szpitalu Miejskim. W ostatnim okresie przeka-
zaliśmy naszemu szpitalowi blisko 20 mln zł na zakup 
nowoczesnej aparatury medycznej. 

Bardzo ważne dla społeczności lokalnej przed-
sięwzięciem było stworzenie Stacjonarnego Hospicjum 
im. św. Jana Pawła II. Dzieła budowy tej placówki pod-
jęło się Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne. 
Hospicjum wznoszono za pieniądze zebrane podczas 
licznych kwest, zbiorek i akcji społecznych pod hasłem 
Pola nadziei. Miasto w znaczący sposób pomogło zbu-
dować ten ośrodek. Przekazaliśmy stowarzyszeniu te-
ren przy ul. Zdrojowej wraz z budynkiem po dawnym 
przedszkolu, a także kolejną działkę pod budowę no-
wego pawilonu ośrodka. Do twórców hospicjum tra-
fiła także kwota 1 mln 900 tys. zł z budżetu miasta  
w ramach budżetu partycypacyjnego – obywatelskiego 
przeznaczona na prace wykończeniowe.

Kibiców piłki nożnej cieszy nowoczesny Stadion 
Miejski zbudowany przy ul. Żywieckiej. Pragnę przy-
pomnieć, że w wyniku wyraźnych nacisków ze strony 
środowiska sportowego i bielszczan – którzy pamiętają 
jeszcze, że przed laty stadion przy ul. Żywieckiej wznie-
siono ze składek społecznych – byliśmy zmuszeni od-
kupić dawny obiekt, żeby nie zrównano go z ziemią. 
Skoro został własnością miasta, postanowiliśmy go 
zmodernizować, budując w jego miejsce nowoczesny 
stadion. Jaki potencjał ma ten stadion, mieliśmy okazję 
przekonać się w marcu tego roku, kiedy został na nim 
rozegrany mecz Polska-Anglia młodzieżowych drużyn 
piłkarskich. Na trybunach zasiadło wtedy prawie 14 ty-
sięcy widzów! Odebraliśmy wtedy wiele gratulacji od 
osób, które chwaliły funkcjonalność i przygotowanie na-
szego stadionu do masowych imprez. Nie spoczęliśmy 
na laurach, tylko staraliśmy się usilnie o prawo organi-
zacji kolejnych międzynarodowych spotkań piłkarskich. 
Udało się – Bielsko-Biała będzie w przyszłym roku jed-
nym z sześciu miast-aren rozgrywek najważniejszych 
na świecie zmagań młodych piłkarzy: Mistrzostw Świa-
ta FIFA U 20 Polska 2019 r.

Inwestowanie w rozwój fizyczny i psychiczny mło-
dych ludzi to zdecydowanie najlepsza inwestycja mia-
sta, inwestycja w jego przyszłość. Naszym celem jest 
więc stworzenie takiej infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej w mieście, która zapewni młodym ludziom od-
powiedni rozwój. Dlatego staramy się, żeby przybywa-
ło w Bielsku-Białej miejsc do uprawiania sportu i aktyw-
nego wypoczynku, a placówki oświatowe zyskiwały no-
we boiska, sale gimnastyczne i place zabaw. Co roku –  
w ramach planu budowy boisk przyszkolnych – przyby-

wa takich obiektów, w ciągu kilku ostatnich lat zbudo-
waliśmy blisko 40 boisk. 

Sporo przybyło nam urządzeń infrastruktury re-
kreacyjno-sportowej, siłowni pod chmurką. Najlepszym 
przykładem inwestowania w tę infrastrukturę są bulwa-
ry nad potokiem Straceńskim. Powstała tam wyjątko-
wa przestrzeń, która służy osobom w każdym wieku.  
Z atrakcji stworzonych na bulwarach korzystają nie tyl-
ko okoliczni mieszkańcy, ale i bielszczanie z odległych 
terenów miasta, którym dobrze służą wygodne parkin-
gi. Ważną inwestycją było też zbudowanie ścieżki ro-
werowej wokół lotniska. Cieszy się ona ogromną popu-
larnością i wraz z istniejącym tam rolkowiskiem tworzy 
bardzo ciekawy kompleks rekreacyjny. Za tę ścieżkę 
nagrodzono nas I miejscem w Konkursie Modernizacja 
Roku 2017 w kategorii drogi i obiekty mostowe. Podob-
nie znakomicie oceniane są nasze górskie ścieżki ro-
werowe Enduro Trails, które znalazły się w finale kon-
kursu na Najlepszy Polski Produkt Turystyczny 2017.

Na Szyndzielni nasza spółka ZIAD wybudowała 
18-metrową wieżę widokową, z której oglądać można 
piękną panoramę miasta i okolic. Przy dobrej widocz-
ności można z niej zobaczyć Pilsko, a nawet odległe 
Tatry. Wieża przyciąga tłumy turystów. Na górę wyjeż-
dżają zmodernizowaną za 12 mln zł nowoczesną Kole-
ją Linową Szyndzielnia – turystyczną wizytówką mia-
sta. Dzięki zastosowaniu wagoników, do których pa-
sażerowie wsiadają z poziomu peronu, Kolej Linowa 
Szyndzielnia stała się bardziej dostępna dla osób nie-
pełnosprawnych, poruszających się na wózkach i rodzi-
ców z małymi dziećmi.

W miejskim budżecie inwestycyjnym największe 
środki przeznaczane są co roku na zadania drogo-
we, bo takie oczekiwania zgłaszają nam bielszczanie. 
Wspomnę tylko o kilku realizowanych obecnie przed-
sięwzięciach na ulicach: ks. Stanisława Stojałowskie-
go, Dębowiec, Szerokiej i Czołgistów, Nowohałcnow-
skiej, Krakowskiej, Żywieckiej i Międzyrzeckiej. Prze-
budowa tej ostatniej ulicy jest częścią wspólnego nie-
mal historycznego zadania – modernizacji ulic Między-
rzeckiej i Cieszyńskiej, na które otrzymaliśmy 195 mln 
zł dofinansowania z UE. Bardzo długo przygotowywa-
liśmy tę inwestycję, staraliśmy się pogodzić sprzecz-
ne interesy mieszkańców okolic tej ulicy. Niezadowole-
nie kilkunastu osób mogło przekreślić to przedsięwzię-
cie, ponieważ w sprawie modernizacji ul. Cieszyńskiej 
– w imię swoich partykularnych interesów – odwołali się 
oni do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gli-
wicach, który uchylił decyzję środowiskową dotyczą-
cą tej inwestycji. Złożyliśmy odwołanie od tego wyro-
ku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warsza-
wie. 18 września br. Naczelny Sąd Administracyjny po-
dzielił naszą argumentację, uchylając niekorzystny dla 
nas wyrok pierwszej instancji. Po uzyskaniu ponownej 
decyzji środowiskowej będziemy mogli rozpocząć mo-
dernizację ul. Cieszyńskiej. Prace na ulicy Międzyrzec-
kiej są już bardzo mocno zaawansowane.     oprac. wag

lata rozwoju, inwestycji, sukcesów
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walka o polskośćwalka o polskość

W tym roku świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści Polski. W naszym regionie, z jego wielonarodową i wielowy-
znaniową historią, proces dochodzenia przez Polaków do nie-
podległości był skomplikowany. Powstałe w średniowieczu Biel-
sko i o kilkaset lat młodszą Białą u progu Wielkiej Wojny dzie-
liła rzeka i granica państwowa. Łączyło życie – przepływ ludzi  
i interesów, kultura. Jednak gdy w galicyjskiej Białej w roku 1918 
świętowano powrót do ojczyzny, większość bielszczan mogła 
mówić co najwyżej o zmianie państwowości. Formalne związki 
Bielska z Polską na dobrą sprawę zakończyły się w średniowie-
czu – w 1327 roku miasto weszło w skład królestwa czeskiego,  
a od 1526 roku stanowiło część monarchii habsburskiej. 

Po zjednoczeniu Niemiec także w Bielsku rozwinął się silny 
ruch nacjonalistyczny, wzmacniany przez kontakty gospodarcze 
z pruskim Śląskiem i dużą liczbę protestantów, nieco wyobcowa-
nych w katolickiej monarchii austriackiej. Miasto ciążyło bardziej 
w stronę Berlina niż Wiednia, dominował w nim żywioł niemiecki, 
natomiast okoliczne miejscowości przyjęły postawę propolską.  
Z początkiem XX wieku Bielsko stało się niemiecką wyspą zwal-
czającą wszelkie objawy polskości. 

Kiedy w sąsiedniej Białej w 1898 roku otwarto szkołę pol-
ską, świeżo założony oddział nacjonalistycznego niemieckiego 
towarzystwa Bürgerverein dla miasta Bielska i Białej potępił ten 
fakt, a fabrykant Gülcher, będący jednocześnie prezesem tego 
towarzystwa, oświadczył: Polską szkołę w Białej należy wszel-
kimi środkami zwalczać i nawet bojkotem zagrozić tym, którzy 
do niej dzieci swoje posyłają. (...) Musimy uchwalić, aby wszyst-
kich ojców, którzy dzieci swoje posyłają do tej szkoły, wpisano 
na czarnej desce; żaden chłopiec, wychodzący z tej szkoły, nie 
powinien być przyjęty za ucznia, żaden robotnik, popierający tę 
szkołę, nie śmie być przyjęty do fabryki. 

Jeden z najbogatszych bielskich przedsiębiorców, a zara-
zem nieprzejednany hakatysta (Hakata – potocznie niemiecka 
organizacja nacjonalistyczna Deutscher Ostmarkenverein, któ-
rej celem była germanizacja Polaków) Gustaw Josephy wzywał 
do bojkotu szkoły, który miał odstraszyć chętnych do pobiera-
nia tam nauki: Pozostaniemy twardzi, chociażby Polacy na gwałt 
krzyczeli. Szkołę, mającą na celu walkę, musimy zwalczać środ-
kami gwałtownemi, i zwycięstwo będzie po naszej stronie, jeże-
li pozostaniemy i użyjemy środków, któremi jako mocniejsi roz-
porządzamy. 

Charakteryzując lokalne stosunki, historyk dr Jerzy Polak 
tłumaczył: Opanowana przez niemiecką burżuazję rada miej-
ska konsekwentnie nie zgadzała się na osiedlanie robotników 
w obawie przed wzrostem siły ruchu robotniczego, jak i napły-
wem ludności polskiej, która mogłaby zachwiać przewagę na-
rodowościową Niemców (w 1910 r. Polacy stanowili tylko 15% 
mieszkańców miasta). W rezultacie powiększało ono nieznacz-
nie swą ludność – w 1870 r. liczyło 11 tysięcy mieszkańców,  
w 1914 r. 19 tysięcy. w

Szczególnie ważne dla całej 
społeczności polskiej zamieszku-
jącej nasz region było powstanie 
podtrzymujących narodowego du-
cha instytucji. 

Stowarzyszenie Czytelnia 
Polska ku wzajemnej pomocy i na- 
uce w Białej w swoim statucie za-
pisało: Stowarzyszenie ma na ce-
lu zjednoczenie zamieszkujących 
tu Polaków ku wzajemnej pomocy, 
tak pod względem materialnym, 
jak moralnym i umysłowym i ku pielęgnowa-
niu ojczystej mowy. Członkami stowarzyszenia 
zostali głównie okoliczni rolnicy, rzemieślnicy 
urzędnicy i nieliczna inteligencja, w sumie 170 
osób. Powstała w 1873 r. czytelnia pierwszą 
siedzibę miała w Hotelu Pod Czarnym Orłem. 
Do własnego budynku przeniosła się w 1894 r. 
W jego posiadanie weszła fortelem. Ze wzglę-
du na nieprzychylność niemieckich władz Białej 
wcześniej nie udało się kupić odpowiedniej par-
celi lub budynku, toteż zrobiono to przez pod-
stawioną osobę, która tego samego dnia od-
sprzedała stowarzyszeniu kupioną przez siebie 
kamienicę na tzw. Nowym Rynku. 

W Bielsku stworzony z inicjatywy księdza 
Stanisława Stojałowskiego Dom Polski przy ul. 
Blichowej został otwarty jesienią 1902 r. Uro-
czystość otwarcia zaplanowana na 19 paź-
dziernika 1902 r. przybrała ona jednak niespo-
dziewany obrót. W przeddzień uroczystości na 
pierwszej stronie gazety Bielitz-Bialaer Anzei- 
ger bielscy hakatyści wezwali swoich ziomków 

na zebranie do Hotelu Kaiser-
hof (dziś Hotel President), aby 
siłą zapobiec polsko-katolic-
kiemu najazdowi: (...) Niemiec-
cy rodacy, przyjdźcie masowo, 
aby wznieść płomienny protest 
przeciw niesłychanemu wy-
zwaniu rzuconemu przez na-
szych przeciwników. (...) 

Z wierno-niemieckim po-
zdrowieniem Zwołujący. 

Na łamach gazety po-
jawiło się sprawozdanie z obrad Rady Miasta 
Bielska, której członkowie z oburzeniem przyjęli 
powstanie Domu Polskiego w ich mieście: Prze-
jęliśmy Bielsko od naszych ojców jako niemiec-
kie miasto i mamy także zobowiązanie utrzyma-
nia niemieckiej małej ojczyzny; leży to nie tylko 
w naszym interesie, lecz także w interesie na-
szych dzieci. Musimy dlatego użyć wszystkiego, 
aby także obecny atak odeprzeć.

W czasie, gdy w Domu Polskim przy uli-
cy Blichowej trwały oficjalne uroczystości, na 
ulicach Bielska toczył się prawdziwy bój o pol-
skość. Przybyłych na uroczystości witali ma-
ło życzliwie nacjonaliści niemieccy. Na każ-
dy pociąg przychodzący z Galicyi i z Śląska do 
Bielska czekały przed dworcem tysiące Niem-
ców z rewolwerami, laskami, nożami, kamienia-
mi, flaszkami z bryzgającą farbą i atramentem, 
zgniłemi owocami, błotem itd., i przyjmowały 
przyjezdnych Polaków wyciem nieludzkim oraz 
rzucały się na nich w dzikim zapamiętaniu, tłu-
kąc, bijąc i poniewierając. 

O tym, że polska prasa w swej relacji nie przesa-
dzała, świadczy opis z niemieckojęzycznej Silesii: Dzi-
siaj rano już we wczesnych godzinach rannych na uli-
cach zgromadzili się ludzie. Wyjście z peronu dworca 
kolejowego było już zablokowane przed godziną 6. (...). 
Inni przybyli obcy uczestnicy uroczystości zostali przez 
tłum na dworcu kolejowym zepchnięci i obrzuceni bło-
tem ulicznym, zgniłymi owocami itp.

Z zamieszczonych później relacji prasowych wy-
nika, że najbardziej ucierpiała straż pożarna z Łody-
gowic i Buczkowic, która przyjechała na obchody ze 
swoją kapelą. Starcie ze strażakami odnotowała nie-
miecka lokalna prasa: Wyjście z peronu dworca ko-
lejowego było już zablokowane przed godziną 6. Po-
ciągiem przyjechało jednak niewiele osób. O godzinie 
10.30 przybył pociągiem z Żywca oddział umunduro-
wanych strażaków, których komendant nosił długą sza-
blę. Znaczyło to, że byli to ludzie z Żywca, lecz pan ko-
misarz policji Muta zapewnił nas, że tacy sami przy-
byli z Łodygowic i Buczkowic. Dowódca został przez 
tłum wyszydzony i wyciągnął szablę (...) policja wy-
rwała mu ją i odprowadziła człowieka do aresztu. Na 
wzgórzu strażacy natrafili na zwarty tłum i stracili kie-
runek na Blich, zostali zepchnięci na most na Białce, 

a w końcu przesunięci na główną ulicę Białej. W po- 
bliżu mostu nastąpiła bijatyka, przy czym drugi stra-
żak został aresztowany. Ponieważ oprócz mostu głów-
nego również kładka przy miejskim zakładzie kąpielo-
wym była obsadzona przez Niemców, strażacy nie mo-
gli wyjść z Białej i odjechali pociągiem popołudniowym 
do Żywca. 

Illustrirtes Wiener Extrablatt wspominał, że pod-
czas zamieszek zniszczono polską flagę, a Polacy  
z połamanymi kończynami i pobici zostali odesłani do 
domów, bo Bielsko było, jest i będzie tylko niemieckie. 

Utrzymaną w podobnym tonie relację zamieści-
ła Evangelische Kirchen-Zeitung für Österreich podkre-
ślając, że otwarcie polskiej placówki to prowokacja, któ-
rą należało udaremnić. 

Burdzie ulicznej patronowały władze miasta, co 
oficjalnie potwierdziła niemiecka prasa: Te gwałtow-
ne wybuchy woli ludu przekonują urząd burmistrza, 
aby poza miejskimi służbami bezpieczeństwa użyć 
również umundurowanych urzędników gminnych. Na 
dworcu kolejowym nadzorowali osobiście wicebur-
mistrz Gutwinski, na dolnym placu Blichowym bur-
mistrz Steffan. (...) Wyraża się podziękowanie urzę-
dowi burmistrza i radzie miejskiej za udział i zdecy-

dowanie całego niemieckiego społeczeństwa z Biel-
ska wobec obcych intruzów, którzy w naszym spokoj-
nym mieście chcieli siać nienawiść i niezgodę. Umocni 
to niemieckie społeczeństwo do wspólnych poczynań  
i utrzymania niemieckiego charakteru Bielska, aby  
w Bielsku pozostało to, co istnieje od stuleci: Ostoja 
niemieckiej ludności na wschodnim Śląsku.

W przytoczonym opisie zdarzeń cytowane są nie-
mieckie gazety, aby dobitniej pokazać bezprawie, ja-
kiego dopuścili się niemieccy mieszkańcy Bielska przy 
wsparciu i pełnej aprobacie władz miasta. 

Trzeba pamiętać, że Polacy nie najechali zbrojnie 
na Bielsko, lecz udawali się otwarcie do, jak byśmy to 
dzisiaj powiedzieli, polskiego domu kultury, który nabyli 
zgodnie z prawem. Uzyskali pozwolenie na zorganizo-
wanie uroczystego otwarcia swego obiektu. W świetle 
prawa c.k. Austrii byli takimi samymi obywatelami jak 
Niemcy, mieli te same prawa! Pomimo to za uczynione 
gwałty nikt nigdy nie odpowiedział... 

Dom Polski stał się symbolem walki z germani-
zacją, ale też inspiracją dla okolicznych mieszkańców 
do działania. Od tego momentu iskra patriotyzmu roz-
lała się na cały region i zaowocowała pięknymi inicja-
tywami. w

czytelnIa polska I dom polskI

jak odzyskiwaliśmy niepodległość

Czytelnia Polska – Biała, plac Franciszka (obecnie plac Wolności) Dom Polski przy ulicy Blichowej w Bielsku (obecnie ul. Partyzantów)

Zdominowana przez nacjonalistów niemieckich Rada Miejska  
w Białej w kwietniu 1914 r. zarządziła: Nauka religii ma być udzie-
lana w szkołach miejskich w Białej wyłącznie w języku niemieckim. 
Uchwała ma być w drodze urzędowej zakomunikowana katechetom, 
a wykonanie uchwały poruczone władzom szkolnym. Ta kuriozalna 
uchwała wywołała niesłychane oburzenie polskiej ludności na kre-
sach zachodnich. Niemiecka gazeta Silesia uznała ją za rzecz słusz-
ną, natomiast Przyjaciel Ludu, zamieszczając artykuł o uchwale, za-
tytułował go wymownie: Hydra niemiecka w Galicji. Przeraża, że 
radni tak bez ogródek przyznali się do tego, co wcześniej starali się 
ukrywać – że ich szkoła jest narzędziem germanizacji. Dali tym do-
datkowy argument Polakom, którzy mogli teraz śmiało używać hasła: 
Precz z bialską Wrześnią! 

na kilka miesięcy 
przed wojną 
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Dzień 28 czerwca 1914 roku do światowej hi-
storii przeszedł jako symboliczny początek I woj-
ny światowej. Tego dnia z rąk serbskich nacjonali-
stów zginął następca tronu arcyksiążę Ferdynand. 
Jednak dla mieszkańców naszego regionu inne 
wydarzenie – zwane dzisiaj bitwą nad Białą – było  
w tym czasie równie ważne. 

Na 28 czerwca zaplanowano obchody jubile-
uszu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Do Do-
mu Polskiego w Bielsku wybierało się ponad dwa 
tysiące Polaków ze Śląska Austriackiego i z Gali-
cji. Władze Bielska nie zgodziły się na ich wejście 
do miasta. 

Do Bielska ściągnięto posiłki. Ponieważ poli-
cja miejska z Bielska nie była wystarczająco silna, 
przysłano 15 policjantów z Opawy, tak iż kierownik 
urzędu policji pan Bezdek dysponował drużyną po-
licjantów złożoną z 50 mężczyzn (sic!). Obsadzo-
no nimi wszystkie przyczółki mostowe po stronie 
Bielska.

Polacy, chcąc zachować się zgodnie z pra-
wem, starali się o stosowne pozwolenia. Ostatecz-
nie po długich pertraktacjach inspektor Bezdek 
przyrzekł Sokołom, że około południa gotów jest 
puścić przybyłych do Domu Polskiego, by tam mo-
gli obchodzić swoje święto. Postawił warunki – po-
chód pójdzie nie przez główny most i ulicę główną, 
tylko najkrótszą drogą – kładką nad Białą na plac 
Blichowy, wprost do Domu Polskiego.

Po uformowaniu się pochodu karny tłum pod 
przewodnictwem posła Zamorskiego ruszył ku 
Bielsku. Na czele maszerowali strażacy z Buczko-
wic, Bujakowa, Godziszki, Kóz, Łodygowic, Ryba-
rzowic i Wilkowic, którzy potem dali impuls do za-
mieszania. Gdy pochód Polaków poszedł do wą-
skiej kładki, która wiodła przez Białkę do zakładu 
kąpielowego, bielski brzeg był gęsto obsadzony 
przez Niemców. Na brzegu po stronie Białej było 
widać trzech konnych żandarmów i bielskich poli-
cjantów. Drużyny sokole ustawiono na końcu po-

Germanizacja wkroczyła też do kościoła. W nie-
dzielę wielkanocną 1914 r. w Białej Chrystus musiał 
zmartwychwstać po niemiecku. Okazało się bowiem, 
że kiedy zebrani na procesji rezurekcyjnej Polacy za-
śpiewali po polsku Wesoły nam dzień nastał, Haka-
ta uznała to za zbrodnię i zaskarżyła Polaków do są-
du karnego za zakłócenia nabożeństwa. Działo się 
to wszystko w Białej, która była częścią Galicji, a ję-
zykiem urzędowym był w niej język polski. Gwiazdka 
Cieszyńska podsumowała: Tego jeszcze na ziemi pol-
skiej nie było.

W odpowiedzi na szykany Polacy bardzo staran-
nie przygotowali się do obchodów święta Konstytucji  
3 maja. Cała okolica zjechała świętować do Białej. Jak 
informowała prasa, pogoda dopisała. Z każdą minutą 
nowe fale napływały, to oddziały sokole z Białej, Mię-
dzybrodzia, Bielska, Dziedzic, Janowic, Bestwiny, Kęt, 
Buczkowic, Mikuszowic, Komorowic, Bujakowa, Kóz. 
Razem stanęło w szeregu przeszło 200 umundurowa-
nych, przeważały mundury polowe, następnie przy-
szły straże pożarne, wszystkie polskie szkoły ludowe 

i średnie z Białej, szkoła rolnicza z Kobiernic, stowa-
rzyszenie rękodzielników katolickich z Białej ze sztan-
darem, grupa robotników z Jasienicy ze sztandarem. 
Gromadkami nadchodzili ludzie z okolicznych gmin, 
a najwięcej przybyło z Lipnika, którzy już uszykowa-
ni przyłączyli się do pochodu. Po 10-tej ruszył pochód 
kilkutysięczny do kościoła parafialnego na nabożeń-
stwo, cała ulica Kolejowa wypełniona była pochodem  
i towarzyszącą publicznością. Niemcy i Żydzi patrzyli  
z niemym podziwem, osłupieli na widok tej siły, jaką 
reprezentuje żywioł polski, który na razie jeszcze wię-
cej manifestacyjnie okazuje swą moc, ale który już po-
woli organizuje się i przeciwstawia obcym natrętom, 
który czuje, że trzeba kres położyć wyzyskowi eko-
nomicznemu, jakiemu dzięki dotychczasowemu nie-
uświadomieniu i bierności żywioł ten uległ. 

W wielkim szoku byli polscy wierni zgromadzeni 
w niedzielę 7 czerwca 1914 roku w kościele Opatrzno-
ści Bożej w Białej. Po mszy odczytano tam rozporzą-
dzenie miejscowego proboszcza, zarządzające porzą-
dek nabożeństw polskich i niemieckich na tydzień Bo-

żego Ciała. Zarządzeniem tem wyeliminowano zupeł-
nie pieśni polskie z nabożeństw w tym czasie, prócz 
jednego dnia, w którym można Polakom przy jednym 
ołtarzu chwalić Stwórcę pieśnią w języku polskim. 

Rozgoryczenie było wielkie, bo proboszcz Rychlik  
w uzasadnieniu swej decyzji powoływał się na rozpo-
rządzenie biskupa krakowskiego! Mieszkańcy swoje 
żale natychmiast skierowali do Krakowa. Delegacja  
z Białej pojechała do Krakowa i dowiedziała się, że 
decyzje kurii i bp. Sapiehy były zupełnie inne. Pro-
boszcz Rychlik musiał ustąpić i na czwartkowym na-
bożeństwie oznajmił, że w niedzielę 14. b. m. suma  
i procesya do wszystkich czterech ołtarzy będzie pol-
ska. w

 

Powiedzieć, że tuż przed wojną sytuacja  
w regionie była napięta, to tak jakby nic 
nie powiedzieć. O czym wszyscy dobitnie 
się przekonali 28 czerwca 1914 roku. 

Bitwa nad Białą

chodu. Pośrodku miała iść ludność cywilna.  
Kiedy pochód stanął przed wyznaczoną kład-
ką, zastał na bielskim brzegu około 2 tysięcy 
młodych ludzi z bławatkami w klapach ubrań 
(die deutsche Kornblume), wspartych przez 
policję w pełnym rynsztunku, oraz wicebur-
mistrza Eichlera. Delegacja polska przeszła 
przez most i ruszyła w tłum Niemców, policja 
rozluźniła kordon. Jednak gdy delegaci zna-
leźli się pośród hakatystów, gwarancje bezpie-
czeństwa prysły i tłum zaczął okładać laskami 
przybyłych. 

Wówczas staje na czele Straży pożarnej 
p. redaktor Rysiewicz i p. poseł Dobija i rusza 
naprzód. Żandarmi pochylili ku idącym karabi-
ny i bagnety dotknęły piersi. Tymczasem tłum 
robotników polskich przemocą zdąża na III 
most. (...) Policja tnie na ostro, a równocześnie 
bursze sypią kamieniami. Polacy odpowiedzie-
li, kilkakrotnie ponawiając atak, lecz musieli 
się cofnąć pod szablami i bagnetami. Za chwi-
lę polała się krew. Równocześnie na moście II 
raniono posła Dobiję i kilkudziesięciu uczestni-
ków pochodu. I tu odepchnięto burszów, lecz 
tym przyszła w sukurs policja. 

Silesia tak opisuje te wydarzenia: Nadcią-
gnęła policja i na łeb i na szyję zepchnęła ma-
sę Polaków poza kładkę, która w oka mgnieniu 
była wyczyszczona. Żandarmeria krokiem mar-
szowym weszła i zajęła dojście do kładki. (...) 
Pewna część Polaków tam podążyła i chcia-
ła przejść przez rzekę, aby uderzyć Niemców 
od tyłu. Tutaj rozwinęła się formalna bitwa, aż 
żandarmeria przepędziła Polaków. Dopiero 
gdy nadciągnęła konna żandarmeria, Polacy 
wycofali się całkowicie i zakończyli bombardo-
wanie kamieniami. 

W drużynach sokolich nastrój był bojowy, 
Sokoły chciały przejść siłą. Skierowanie w tym 
momencie zwartych oddziałów w tak zatłoczo-
ne miejsce groziło stratowaniem kobiet i dzieci 
i mogło doprowadzić do masakry, gdyby żan-
darmeria zgodnie z zapowiedziami otworzyła 
ogień. Wobec tego dr Malec wydał uzgodniony 
z posłem Zamorskim rozkaz, by Sokoły się cof-
nęły. Rozważywszy rzecz całą, po godzinnych 
utarczkach, nakazałem odwrót do Białej, bio-
rąc na siebie odium udaremnienia manifestacji 
– wspominał Jan Zamorski. 

Hakatyści triumfowali. Pochód Polaków 
na Bielsko został zatrzymany. 

Dramatyczna bitwa nad Białą znalazła 
mocny oddźwięk w prasie wiedeńskiej. Dzien-
nikarze w tych dniach karmili ludzi tylko infor-
macjami o zamachu w Sarajewie i o konflikcie 
w Bielsku. Oto kilka tytułów: Starcia pomiędzy 
niemieckimi studentami a polskimi sokołami, 
Ekscesy polskich Sokołów, Krwawe święto so-
kole w Galicji, Około 100 rannych.   

Bez żadnych odgórnych zarządzeń usta-
lono, że skoro Polacy mają zakaz wejścia do 
Bielska, to żaden Niemiec nie będzie chodził 
po polskiej ziemi. W ramach rewanżu za biel-
skie wypadki górale na szlakach sprawdzali wi-
zy turystom, każąc im śpiewać Boże coś Pol-
skę, i zdemolowali schronisko na Magurce. 

Głos Ludu Śląskiego zwrócił uwagę na 
dwa aspekt tej sprawy: Gdy rok cały dziesiąt-
ki tysięcy ludu naszego przeciąga przez ulice 
Bielska i czyni tam zakupy, wzbogacając pie-
niędzmi swymi kupców i gospodzkich bielskich, 
to wtedy wszystko w porządku. Gdy chłop pol-
ski z pieniądzami w kabzie wchodzi do miasta, 
to nikt mu nie broni wstępu, choćby wchodzi-
ło nas naraz parę tysięcy. Skoro jednak raz do 
roku dla swej zabawy, dla uczczenia jubileuszu 
istnienia jednej z naszych organizacji, chcemy 
przejść wspólnie przez ulice miasta, wtedy ci 
sami Niemcy bielscy, którzy żyją z nas, przyj-
mują nas kamieniami, a nawet zwracają ku pier-
siom naszym bagnety c.k. straży bezpieczeń-
stwa. Czy dziwić się wobec tego, że gdy ci sami 
Niemcy pojawiają się bezpośrednio po owej nie-
dzieli w Bielsku w naszych polskich miejscowo-
ściach, młodzież nasza odpłaca się im gościn-
nością, wzorowaną na niemieckiej gościnności 
w Bielsku. I na koniec: Zarząd miasta Bielska 
wzbrania Polakom przystępu do miasta, a c.  
i k. Żamdarmerya, będąca organem rządu pań-
stwowego, była wykonawczym organem biel-
skiego burmistrza i kilku fabrykantów, rozpiera-
jących się w tem mieście, na polskiej ziemi, tak 
jak gdyby ono pruskiemu, a nie austryackiemu 
podlegało rządowi. 

Można pokusić się o tezę, że paradoksal-
nie wybuch I wojny światowej przedłużył o kil-
ka lat istnienie c.k. Austro-Węgier, które w in-
nym wypadku i tak by się rozpadły pod napo-
rem dążeń zamieszkujących monarchię naro-
dów. Jednak wybuch wojny zmienił wszystkie 
realia... w

a jednak wojna! 
Po zamachu w Sarajewie Austro-Węgry wypowiedziały 

wojnę Serbii. Rozpoczęła się wojna europejska.
Na skutek mobilizacji wielu młodych ludzi z Podbeskidzia 

trafiło do austriackiego wojska. Aby uniknąć powołania, człon-
kowie Związku Strzeleckiego już 8 sierpnia 1914 r. wyruszy-
li z Żywca i Białej do punktu koncentracji w Zatorze. Oddział 
Strzelca złożony z około 150 młodych ochotników, źle odzia-
nych i źle uzbrojonych, wyruszył pod dowództwem Leonarda 
Rybarskiego do oddziałów Piłsudskiego. Ochotników z Białej 
prowadził Włodzimierz Mężyński. 

Tymczasem członkowie Towarzystwa Gimnastycznego 
Sokół, mając w pamięci lata walki z aparatem wojskowo-poli-
cyjnym Austrii i ostatnie wypadki w Bielsku, zachowywali dale-
ko idący dystans do wojny. Panowało wśród nich przekonanie, 
że nie warto ginąć za cesarza na nie naszej wojnie.

Jednak parcie społeczne do udziału w wojnie było wiel-
kie. Nadzieje, że Austria zawalczy o wolną Polskę, zwyciężały 
nad trzeźwą oceną sytuacji. Austria i jej znienawidzony sojusz-
nik – Cesarstwo Niemieckie – zdawały się być pewnymi zwy-
cięzcami. Patrioci z naszego terenu zajmowali stanowisko wy-
czekujące, kiedy jednak ogłoszono powstanie Naczelnego Ko-
mitetu Narodowego, które nadało ramy prawne tworzeniu Le-
gionów Polskich, również w Białej zaczęto formować ochotni-
cze kompanie. Złożone były głównie z członków drużyn polo-
wych TG Sokół. 

Pożegnanie wychodzących na wojnę Sokołów odbyło się 
na rynku w Białej przed hotelem Czarny Orzeł. Wszyscy by-
li w mundurach polowych, z plecakami, w kapeluszach z ko-
kardą. Miasto było udekorowane flagami w barwach polskich 
i austriackich. Odchodzących żegnał dyrektor gimnazjum To-
warzystwa Szkoły Ludowej prof. Ignacy Stein. Nie obeszło się 
bez zgrzytów polsko-niemieckich. Pamiętam, że tuż przed roz-
poczęciem uroczystości pożegnania przyszedł do mnie jakiś 
przedstawiciel władzy i żądał odegrania po mojem przemówie-
niu hymnu austrjackiego, a nie hymnu polskiego, jak było w pro-
gramie. Odmówiłem, powołując się na program, którego zmie-
nić nie mogę. Ruszył więc nasz oddział przy dźwiękach Jesz-
cze Polska nie zginęła! Hymn austrjacki zabrzmiał, kiedy dru-
żyna była już w drodze ku dworcowi kolejowemu w Białej . Na-
stępnie odbyła się defilada przed sztandarem sokolim i władza-
mi miejskimi. Zaproszeni goście wspólnie z ochotnikami zjedli 
śniadanie w Czytelni Polskiej, gdzie były dalsze przemówienia 
– wspominał Ignacy Stein. 

Antoni Maj: Po śniadaniu kompanja odmaszerowała, przy 
dźwiękach muzyki, do stacji kolejowej. Tłum wznosił okrzyki, 
z okien domów rzucano kwiaty, papierosy, a nawet pieniądze. 
Tak żegnało nas to samo miasto, które niespełna dwa miesią-
ce temu obrzuciło kamieniami i zgniłemi jajami polski pochód. 
Wtedy to niemiecki TurnVerein przy pomocy policji i gawiedzi 
ulicznej nie wpuścił do Bielska idący z Białej pochód Polaków. 
Teraz zaś krzyczą Heil! i Niech żyją! 

I znów Ignacy Stein: Za oddziałem poszliśmy wszyscy na 
dworzec. Było łez, lecz i radości wiele, że oto na tę wielką woj-
nę, której doniosłości nikt wówczas nie przewidywał, idą od-
działy, mające być, według ówczesnych zapewnień, zawiąz-
kiem osobnego wojska polskiego, walczącego przy boku wojsk 
państw centralnych. 

Bielitz-Bialaer Anzeiger, który do tej pory jeżeli pisał  
o Sokołach, to tylko źle, tym razem zdobył się na życzliwą no-
tatkę: Wymarsz bialskich polskich młodych Sokołów na woj-

Gustaw Josephy

Poseł Jan Zamorski

Żandarmi eskortują Sokołów przybyłych z Krakowa

Plakat przypominający bitwę nad Białą

Żandarme-
ria ściągnę-
ła demon-
strantów na 
plac Fran-
ciszka
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Ochotnicy z Podbeskidzia przez Wadowice dotarli do 
Bochni i tam przygotowywali się do przysięgi. Z ich wspomnień 
wynika, że mieli mieszane uczucia. Z jednej strony cieszyli się, 
że złożą polską przysięgę na biało-czerwoną flagę i będą no-
sić polskiego orzełka na czapce. Z drugiej – coraz mocniej 
uświadamiali sobie, że w rosyjskiej armii jest wielu Polaków –  
i że trzeba będzie do nich strzelać. 

Termin przysięgi był wyznaczony na 19 września 1914 r.  
Niespodziewanie okazało się, że nie będzie to przysięga pol-
ska, lecz austriacka. Ochotnicy przyjęli to z dużym zaskocze-
niem. Dzień przed przysięgą dochodziło do bardzo burzliwych 
dyskusji. Chorążowie Majewski, Boryczka i Jänich wspólnie  
z prof. Kilińskim przygotowali memorandum, w którym zakwe-
stionowali słowa przysięgi i ewentualne podporządkowania le-
gjonistów austriackiemu landszturmowi. 

19 września przybył do Bochni pułkownik Zygmunt Zieliń-
ski wraz z delegatem Naczelnego Komitetu Narodowego, aby 
przejąć dowództwo i odebrać przysięgę. Żołnierzy ustawiono 
na podwórzu koszar. Oficerowie kompani sokolich zwrócili się 
z memoriałem do pułkownika Zielińskiego przez swojego do-
wódcę kapitana Fabrycego. Zieliński nie chciał w ogóle oglą-
dać petycji, lecz szorstko powiedział: To sobie możecie w do-
mu schować... potem udał się przed front kompanii i oświad-
czył: Teraz odbędzie się przysięga. A kto nie chce przysięgać 
– tam, pod mur niech odejdzie. Na te słowa w kompaniach so-
kolich padła komenda: Czwórki w prawo zwrot! Pułkownik, sta-
rając się ratować sytuację, nakazał powrót: Tak nie wolno, to 
byłby przymus, każdy na swoją rękę niech odejdzie.... Kom-
panie odeszły z placu, ale już bez komendy. Na placu zostali 
strzelcy w komplecie i kilkunastu Sokołów. Doświadczony we-
teran wojenny Zieliński i w tej krytycznej chwili potrafił zapano-

wać nad przyszłymi legionistami, choć w tym momencie bar-
dziej przypominali wzburzony tłum, niż karnych żołnierzy. Wy-
głoszono słowa przysięgi, pozostali na placu powtórzyli je. Gdy 
ceremoniał został dopełniony, a ciśnienie trochę opadło, Zie-
liński powtórnie przemówił. Tym razem już nie w tonie rozka-
zu, ale spokojnego tłumaczenia. To, czego wy żądacie, to mo-
ja w tem głowa, to wyekwipowanie i uzbrojenie, ale te papiery 
to sobie możecie w domu schować.... I pozbawiając ochotni-
ków resztek złudzeń, dodał: Myślicie, że was do domu pusz-
czą, otóż nie! Tam na stacji wyłapują już i was do armii wcielą. 
Pod jakim sztandarem wolicie służyć?

Gorzkie słowa prawdy uświadomiły ochotnikom z Pod-
beskidzia sytuację, w jakiej się znaleźli. Mieli do wyboru albo 
złożenie tej niechcianej przysięgi i walkę ramię w ramię z ko-
legami i rodakami, albo też odejście – i w konsekwencji wcie-
lenie do armii austriackiej, gdzie nie będzie kolegów, na któ-
rych wsparcie można by liczyć. Po godzinnych rozważaniach 
kompanie ustawiły się ponownie do przysięgi, ale już nie  
w całości. Ok. 60 ochotników postanowiło spróbować szczę-
ścia i wrócić do domu. Tadeusz Jänich tak wspomina ten mo-
ment: Przysięgaliśmy po austrjacku... na wierność na lądzie, 
na morzu i w powietrzu i co najważniejsze, co nas obchodziło, 
to – przeciwko każdemu nieprzyjacielowi, ktokolwiek nim bę-
dzie. I też nie dziwota, że mundur austrjacki ozdobiony odzna-
czeniami zaborczemi, w którem był ubrany pułkownik Zieliński 
Zygmunt, był solą w oku patrjoty górala i niedowierzająco się 
odnosił obawiając podstępu zdradliwego.

Potem już do wszystkich przemówił jeszcze raz płk Zie-
liński: Chłopcy! postanowiłem z wami pójść. Obejmuję nad wa-
mi komendę. Niczego od was nie żądam, tylko posłuszeństwa. 
A odwaga, to już tam – to w polu. 

nę nastąpił dzisiaj o godz. 12 przed południem  
z placu Franciszka. Zebrany tłum oklaskiwał ży-
wo młodych wojaków. Na ulicy Dworcowej kil-
ku Niemców młodym Polakom słało życzenia 
szczęścia, co Polacy odwzajemniali okrzyka-
mi. Przed wymarszem dyrektor polskiego pry-
watnego gimnazjum pan Stein wygłosił do mło-
dych wojaków uroczystą przemowę i zachęcał 
ich, aby dzielnie walczyli za kulturalne państwo 
Austrię, które gwarantuje równouprawnienie 
wszystkim narodom, za dynastię Habsburgów, 
pod berłem której Polakom dobrze się powodzi. 
W pochodzie znajdowała się górująca polska 
flaga z białym (srebrnym) orłem. Licznie zgro-
madzeni Polacy śpiewali z towarzyszeniem mu-
zyki i z odkrytymi głowami pieśń Jeszcze Pol-
ska nie zginęła.

O zmianie nastrojów bielskich Niemców 
najlepiej świadczy fakt, że wraz z tzw. drugim 
zaciągiem 24 września do Polskich Legionów 
zgłosili się Niemcy z Bielska – Jucker i Józef 
Nikiel.  w

Następnie odczytano zaprzysiężo-
nym legionistom artykuły wojenne. 

Nastąpiła kolejna reorganizacja 
kompanii. Ochotnicy, którzy wyszli z te-
renu Podbeskidzia z nadzieją stworze-
nia samodzielnego sojuszniczego woj-
ska polskiego, srogo się zawiedli. Słowa 
przysięgi przepełniły czarę goryczy. Za-
miast radości i nadziei panowało przeko-
nanie, że znaleźli się w potrzasku. 

Ochotnicy, którzy stali się legioni-
stami, do koszar już nie wrócili. Wszy-
scy otrzymali stare karabiny – werndle 
i po czterdzieści naboi, a po późnej ko-
lacji, około północy, odmaszerowali do 
Wiśnicza, gdzie zakwaterowano ich w... 
areszcie. Chorąży Tadeusz Jänich, ko-
mendant wychodzących z Żywca Soko-
łów, podobnie jak Henryk Boryczka pro-
wadzący ochotników z Białej, po kryzy-
sie przysięgowym jako politycznie nie-
pewni zostali zdegradowani. w

kryzys przysięgowy 

legioniści na froncie
Dalsza historia mieszkańców Podbeskidzia, którzy udali się do Legionów, nieodłącznie 
wiąże się z historią II Brygady. 

10 listopada 1914 r., płk Zieliński i kpt. Haller oraz sztab II Brygady na froncie karpackim, Zielona

Naczelna komenda c.k. Armii nie życzyła sobie zbyt 
silnej koncentracji jednolitych narodowo oddziałów polskich  
w jednym miejscu, bo były one ze względu na perturbacje 
przysięgowe uznane za wojsko niepewne. Toteż wysłała od-
działy legionowe z Krakowa na Węgry, na front karpacki. 

Po czterodniowym transporcie do Huszt legioniści zo-
stali wysłani natychmiast, prawie bez przygotowania, na 
pierwszą linię. Serpentyny górskie były dla nich wielką nie-
wiadomą pełną pułapek, za każdym wzniesieniem mogli się 
czaić Kozacy. Kiedy grupa Zielińskiego udawała się na po-
zycje pod Kracs-Falva, niespodziewanie została zaatako-
wana przez Kozaków. Od pierwszej salwy zginęło sześciu 
legionistów, a 15 padło rannych. Niezapomniany to był mo-
ment, kiedy pułk. Zieliński, spostrzegłszy chwilowe zamie-
szanie wśród nieostrzelanego jeszcze żołnierza, stojąc na 
środku mostu na koniu, spokojnym i mocnym jak uderzenie 
młota głosem zmusił żołnierzy do opamiętania się i karnego 
marszu naprzód. Wystarczyło jedno jego zawołanie: Żołnierz 
polski nigdy się nie cofa! Naprzód chłopcy!

Przetrwanie tych pierwszych dwu tygodni w niesprzy-
jających warunkach można przypisać naturalnej zaciekłości 
i dyscyplinie, które od samego początku towarzyszyły legio-
nistom. Nie bez znaczenia był również fakt, że w II Brygadzie 
liczna była grupa Sokołów pochodzących z terenów górskich 
– z Beskidów i Podhala. Dzięki tej szybkiej i skutecznej ak-
cji oddziały legionowe zaskarbiły sobie ponadto wielką sym-
patię i wdzięczność społeczeństwa węgierskiego, które od-
tąd z wielką życzliwością śledziło losy Legionów, doceniając  
w pełni cel, który im przyświecał.

Austriacki gen. Pflanzer-Baltinow, któremu przypadło 
dowodzenie obroną tego odcinka frontu, pozytywnie zasko-
czony postawą przysłanych mu legionistów, postanowił prze-
kroczyć Karpaty i zaatakować Rosjan w Galicji. 

Bitwa pod Mołotkowem
Po kilku dniach nieregularnych walk doszło do wielkie-

go starcia. Rozrzucone oddziały rozpoczęły kolejne przegru-
powanie w nocy z 28 na 29 października. W wyniku niezbyt 
dobrze zrozumianych dyspozycji oraz fatalnego braku środ-
ków łączności rozkazy nie zostały wykonane ściśle. Dodat-

kowo niestabilna sytuacja na sąsiednich arenach walk wy-
magała od poszczególnych oddziałów częstej zmiany po-
zycji. Żołnierze zdobywali wyznaczony teren po to, by póź-
niej go opuszczać, a następnie znowu zdobywać. Legioni-
ści, kręcąc się wkoło, mieli wrażenie nie regularnej bitwy, ale 
chaosu. 

Dzień 29 października trwale zapisał się w pamię-
ci legionistów. Młody żołnierz po raz pierwszy uczestniczył  
w wielkiej bitwie, w której stroną była cała II Brygada. Znalazł 
się pod ostrzałem nowoczesnej broni i artylerii. Całodzien-
ny bój z przeważającym liczebnie przeciwnikiem nie był do 
wygrania, tym bardziej, że obok Rosjanie przerwali front au-
striacki, co groziło okrążeniem. W tym krytycznym położeniu 
uratowało sytuację przeciwuderzenie zorganizowane przez 
legionistów. Zmęczeni i zdziesiątkowani legioniści wycofa-
li się. 

Bój pod Mołotkowem był drugim i ostatecznym egza-
minem żołnierskim II Brygady. Egzamin ten żołnierz legio-
nowy zdał chlubnie, przez cały dzień bowiem wytrzymał na 
sobie napór przeciwnika zarówno silniejszego liczebnie, jak 
lepiej wyćwiczonego, a przede wszystkim znakomicie wy-
posażonego w techniczne środki walki. Mimo poniesionych 
strat, które sięgały kilkuset (ok. 400 zabitych i wielu rannych), 
legioniści nabrali do siebie zaufania, uwierzyli w swe siły,  
a krwawy chrzest ogniowy tylko nielicznych wytrącił z rów-
nowagi i szeregów. 

Razem, a osobno
Po trzech tygodniach wspólnego działania II Brygada 

znowu została podzielona. Mniejsza grupa Hallera broniła 
nieprzyjacielowi dostępu do tzw. Przełęczy Legionów, oko-
pawszy się w Zielonej i Rafajłowej, a większa, prowadzona 
przez Durskiego i Zielińskiego, prowadziła kampanie: hucul-
ską, ökörmeską, bukowińską i wreszcie naddniestrzańską. 

Wigilia 1914 roku, pierwsza z dala od rodziny, w niego-
ścinnych Karpatach, miała wyjątkowy charakter. 

Kiedy zbliżały się święta, a walki wciąż trwały, pułkow-
nik Zieliński zapowiedział, że jeżeli Moskale nie dadzą nam 
we święta spokoju, to my im odpłacimy, ale nie we wigilię, tyl-
ko po niej, gdy już dobrze będą pijani.

Wyjście do legionów, Biała, 26 sierpnia 1914 r.

Płk Zygmunt Zieliński

Henryk Boryczka

Tadeusz Jänich

Pieczęć Towarzystwa Gimnastyczne-
go Sokół
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W wieczór wigilijny major Roja w towarzystwie 
oficerów i żołnierzy zaniósł uroczyście ubrane drzew-
ko na pierwszą linię, a żołnierze zaczęli śpiewać pol-
skie kolędy. Jakież było ich zdziwienie, gdy do śpiewu 
dołączyli się żołnierze w rosyjskich mundurach. Tego 
wieczora ani następnego nie padł ani jeden wystrzał. 
Rosjanie na tym odcinku nie atakowali, a legioniści tyl-
ko pozorowali ostrzał. Żadna ze stron nie chciała bra-
tobójczych walk, bowiem na czele poszczególnych ro-
syjskich baonów stali Polacy – jednym baonem pułku 
283 dowodził Polak, kapitan Taborski, a baonem pułku 
281 również Polak, kapitan Kwieciński. 

Wcześniej zdarzało się, że ...brat oto szedł na 
brata, wróg konający z ręki przeciwnika przerażał tam-
tego polskim okrzykiem w chwili skonu Jezus Marya! 

Przykładem może być historia braci Dembow-
skich. Stanisław i Józef Dembowscy mieszkali w Ga-
licji, jednak ich matka pochodziła z zaboru rosyjskie-
go. Po jej śmierci przypadł im w spadku duży mają-
tek pod Częstochową. Bracia doszli do porozumienia 
i młodszy Józef objął folwark w posiadanie, przyjmu-
jąc jednocześnie obywatelstwo rosyjskie. Gdy wybu-
chła wojna, Stanisław jako porucznik ułanów walczył 
w Karpatach. Pewnego dnia dostał za zadanie zdobyć 
budynek kolejowy, z którego Rosjanie zrobili sobie for-
tecę. Po kilku atakach ułani podeszli blisko. Stanisław 
celnie rzucił dynamit i wysadził w powietrze drzwi. Po 
chwili z prowizorycznego bunkra wyniesiono zabitych 
i rannych. W oficerze rosyjskim Stanisław poznał swo-
jego brata Józefa.... w

Każda wojna tak naprawdę ma dwa fronty. Ten, na 
którym ścierają się armie, głośny i opisywany we wszyst-
kich mediach – i ten drugi, daleki od okopów wojennych, 
który na rzecz tego pierwszego pracuje. Historycy często 
o nim zapominają lub też pomijają go w swoich opracowa-
niach. A przecież nieraz już okazało się, że na zwycięstwa 
i zaskakujące zwroty akcji zasadniczy wpływ miało to, w ja- 
ki sposób walczyło zaplecze. To na zapleczu organizuje 
się oddziały uzupełniające, przygotowuje zaopatrzenie, za-
pewnia logistykę na potrzeby działań wojennych. To zaple-
cze daje żołnierzom wsparcie moralne, poczucie, że wal-
ka ma sens. Długotrwałe konflikty wygrywają te armie, któ-
rych żołnierze walczą w przekonaniu, że to jest ich wojna. 
Najcenniejszy jest żołnierz, który ma świadomość, że wal-
czy o bezpieczeństwo swojej rodziny, w obronie ideałów lub 
wiary, które wyznaje. Jednak nawet najdzielniejszy żołnierz 
słabnie bez zaopatrzenia. 

Dlatego teraz przedstawimy, jak żyło się ludziom na 
Podbeskidziu w trakcie I wojny światowej. Będzie to obraz 
uzyskany głównie dzięki informacjom, jakie pojawiały się  
w gazetach. 

W Białej powstał Powiatowy Komitet Na-
rodowy. Pod koniec września przybył tutaj pod-
pułkownik Władysław Sikorski z misją sformo-
wania 4 pułku piechoty. Rozkazem z 30 wrze-
śnia na rejon formowania wyznaczył Żywiec. 
Jednak zbyt wolny napływ ochotników oraz 
zmieniająca się sytuacja polityczna i militarna 
nie pozwoliły na realizację tego zamysłu. Si-
korski wyjechał tylko z kilkunastoma ochotnika-
mi. Poseł Gustaw Josephy wystąpił przeciwko 
legionistom, którzy przygotowywali się do pój-
ścia na front w ramach tzw. drugiego zaciągu, 
twierdząc, że stanowią oni niebezpieczeństwo 
dla miasta w razie wkroczenia obcych wojsk, 
bo mogliby się nieprzyjaźnie wobec nich za-
chować. Legiony uważał za zagrożenie. Trze-
ba jednak zaznaczyć, że takie myślenie w tam-
tych dniach prezentowała tylko dość nieliczna, 
aczkolwiek bardzo wpływowa grupa mieszkań-
ców Bielska. Krytykowały je nawet Anzeiger  
i Volksblat, niemieckie gazety dalekie od sym-
patii do Polaków. 

W mieście prewencyjnie aresztowano 
ludzi posądzonych o sympatie prorosyjskie. 
Aresztowany przez żandarmerię austriacką  
z Białej został wtedy poseł Jan Zamorski. Ten 
wielki przyjaciel Sokołów z Podbeskidzia, któ-
rego poznaliśmy już jako zwolennika orienta-

Der Humorist nr 34, 1.12.1914, s. 8, 
Helena Miłowska primadonna z Lwowa

Das interessante Blatt 1914 nr 17, 29.04.1915, s. 8, Legiony

Życie na zapleczu

częcie nowego roku szkolnego w Szko-
le Przemysłowej zostało przesunięte na 
16 września. 

Wiener Zeitung informował o po-
wstaniu w regionie 5 szpitali rezerwo-
wych. Pracowały w nich m.in. ewange-
lickie diakonisy, które miały przeszkole-
nie pielęgniarskie. Utworzyły one ośro-
dek rehabilitacji dla oficerów w swoim 
domu w Wapienicy. W siedmiu poko-
jach przygotowano 25 łóżek. 

Pomimo wspólnej walki przeciwko 
Rosjanom, burmistrz Bielska Hoffman 
trzymał się wszechniemieckich zasad 
i wezwanie do stawienia się do wojska 
dla czasowo urlopowanych lanksztur-
mistów publikował tylko w języku nie-
mieckim. Można powiedzieć, że stara 
nienawiść nie rdzewieje. Po niepowo-
dzeniach na froncie do Bielska zaczęli 
zjeżdżać uchodźcy z terenów przyfron-
towych. Zaniepokojony tym faktem rad-
ny miejski Förster, znany ze swych an-
typolskich poglądów, wystąpił z żąda-
niem, aby do miasta wpuszczano tylko 
tych, którzy mają tam rodzinę! Co ozna-
czało, że uciekinierzy, głównie narodo-
wości polskiej, nie mieliby do Bielska 
wstępu. Dyrektor komory arcyksiążę-
cej Payer wykazał się specyficzną mi-
łością bliźniego i wyznaczył 100 litrów 
mleka dla uciekinierów, ale pod warun-
kiem, że nie będą z niego korzystać Po-
lacy i Żydzi. Mährisches Tagblatt dono-
sił, że Bielsko przyjmuje bogatszych 
uciekinierów.

W tym czasie mieszkańcy okala-
jących Bielsko miejscowości życzliwie 
gościli uciekających przed wojną. Ku-
rier Lwowski pisał: Nie brak zbiegów 
prawie że w każdej miejscowości, poło-
żonej przy stacjach koleji Sucha – Ży-
wiec i Żywiec – Wilkowice – Bystra. Ci 
wszyscy czują dobrze to, że życie pę-
dzą zdala od ogniska domowego, lecz 
lepiej tu, niż gdzie indziej. 

znak żałoby flagi na miejskich budyn-
kach będą opuszczone do połowy. Wie-
ner Bilder nazwał Günthera gorliwym  
i wiernym żołnierzem niemieckiej twier-
dzy Bielsko.

W listopadzie przez Bielsko prze-
jechał pierwszy duży transport jeńców 
rosyjskich. Liczba ich sięgała ok. 500. 
Bywały dni, kiedy pociągi przewoziły 
nawet 13.000 jeńców. Dla ich obsługi 
uruchomiono obóz przejściowy w Cze-
chowicach.

Grozę budziły transporty rannych, 
jednym z nich przyjechało na stację 
do Bielska aż 600 rannych z pola wal-
ki pod Dęblinem. Z każdym dniem ran-
nych przybywało, przy koszarach pie-
choty w Bielsku wybudowano dla nich 
baraki mogące pomieścić 2.000 osób. 
Już w listopadzie okazało się to niewy-
starczające. Władze wydały nakaz, aby 
zamknąć szkoły i w nich urządzić szpi-
tale dla 5000 tysięcy żołnierzy. 

Wraz z wojną rozpoczął się wy-
ścig cen. Szczególnie mocno podroża-
ły artykuły spożywcze. Do komisji za-
siłkowej w powiecie bielskim wpłynę-
ło 3.968 podań o zapomogi rządowe, 
3.700 komisja rozpatrzyła przychylnie. 
Kolej Północna zaczęła wydawać karty 

wolnej jazdy lub o zaniżonej cenie oso-
bom w trudnej sytuacji materialnej. Pa-
lacze przeżywali kłopoty z brakiem ty-
toniu. Grudniowa dostawa papierosów 
wartości 18.000 koron nie starczyła na 
długo. 

W grudniu przywrócono pasażer-
ski ruch kolejowy, można było nadawać 
przesyłki ekspresowe na poczcie w ca-
łym regionie. Było to wynikiem zatrzy-
mania rosyjskiej ofensywy. 

Gwiazdka Cieszyńska informowa-
ła czytelników, że Rada Miejska w Bia-
łej przemianowała plac Józefa na plac 
Cesarza Franciszka Józefa. Minister-
stwo wojny obłożyło dodatkowym po-
datkiem miłośników kina. Odtąd każ-
dy widz, idąc do kinematografu, musiał 
kupować dwa bilety – normalny i drugi 
wartości 2 halerzy na cele wojenne. Do 
niewyjaśnionej eksplozji doszło w tzw. 
Pawilonie Lodowym. W wyniku wybu-
chu ucierpiała 21-letnia Matylda Spat-
zel, która wylądowała w szpitalu, a bu-
dynek stracił wszystkie szyby. 

W 1914 roku w Bielsku urodzi-
ło się 83 chłopców i 111 dziewczynek. 
Zmarło 294 osób, a na ślubnym kobier-
cu stanęło 87 par. w

cji antyniemieckiej podczas pamiętnej bitwy 
nad Białą, został osadzony w więzieniu woj-
skowym w Morawskiej Ostrawie.

Z wielu stron płynęły datki na wyekwi-
powanie Sokołów. Datek w wysokości 32 
koron złożyły m.in. pielęgniarki z bielskie-
go szpitala. Na potrzeby wojenne tylko w li-
stopadzie Miejska Kasa Oszczędnościowa 
przekazała 300.000 k, Związek Przemysłow-
ców 100.000 k, Gustaw Josephy 100.000 k, 
firma IG Bathels i synowie 80.000 k. Karol 
Stefan Habsburg na różne formy wspomaga-
nia żołnierzy dał prawie milion koron. 

Tymczasem w Bielsku i w Białej stanęły 
prawie wszystkie fabryki. Tylko nieliczne pra-
cowały na potrzeby wojska.

Zawieszono dotacje dla Teatru Miej-
skiego w Bielsku, scena funkcjonowała tyl-
ko w ograniczonym zakresie. Na 1 listopada 
zapowiedziano co prawda premierę sztuki pt. 
Miłość i intrygi, lecz wkrótce teatr zamknięto. 
Wypadki wojenne przywiodły jednak do mia-
sta wielu artystów ze Lwowa, występowała  
w Bielsku wtedy m.in. primadonna Helena 
Miłowska.

Zawiązała się straż obywatelska w licz-
bie 200 osób, aby strzec porządku w nocy. 
Mährisches Tagblatt informował, że rozpo-

Gazety pełne były anonsów osób 
poszukujących swoich rodzin. Rodzi-
na Gustawa Brubachera informowa-
ła, że wszyscy cali i zdrowi schronili się  
w Bystrej, rodzina Madurkowiczów zna-
lazła się w Zabrzegu.

Bielsko-Bialska Ochotnicza Straż 
Pożarna wzywała młodych ludzi, aby 
wstępowali w jej szeregi, bowiem z po-
wodu powołań do wojska strażaków zo-
stało tylko 41. Pomimo braków kadro-
wych strażacy z Bielska zostali uznani 
za najlepszych w całym okręgu opaw-
skim. 

Pod koniec września przywróco-
no zawieszone wcześniej kursowanie 
pociągów robotniczych na trasie Biel-
sko – Kęty. 

W październiku Biała stała się sie- 
dzibą kilku ważnych urzędów krajo-
wych – Namiestnictwa, Rady Okręgo-
wej Szkolnej, Dyrekcji Skarbu, Prokura-
tury Skarbowej. Pisało o tym wiele ga-
zet, m.in. Fremden-Blatt, Grazer Mit-
tags-Zeitung, Welt Blatt, Wiener Zei- 
tung. Do Białej przeniosła się także Ga-
zeta Lwowska; którą drukowano w dru-
karni Wieńca i Pszczółki (pismo ks. Sta-
nisława Stojałowskiego ze względu na 
swój krytyczny stosunek do zaangażo-
wania Polaków po stronie Austro-Wę-
gier często było cenzurowane i zawie-
szane). Natomiast Dyrekcję Kolei Pań-
stwowych umieszczono w Żywcu. Wie-
ner Zeitung narzekał, że działania wo-
jenne spowodowały bałagan, wielu 
urzędników i emerytów nie otrzymywa-
ło poborów i jeździło na skargę do Bia-
łej i Żywca. 

Dużo zamieszania w Bielsku wy-
wołała wizyta namiestnika Galicji Wi-
tolda Korytowskiego. Namiestnik, zwie-
dzając miasto, wstąpił do synagogi, 
gdzie wysłuchał śpiewu chóru i kan-
tora Fichera. Zaskoczyło go wykorzy-
stanie w świątyni organów, na których 
grał Ignacy Goldman. Udzielając wy-
wiadu Neues Wiener Journal, namiest-
nik stwierdził, że zawsze wiedział, że 
Bielsko i tutejsza synagoga są piękne, 
jednak to, co zobaczył, przerosło jego 
oczekiwania.

W Wiedniu zmarł Otto Günther – 
długoletni poseł naszego regionu do 
parlamentu, honorowy obywatel Biel-
ska i zastępca burmistrza. Z okazji po-
grzebu, który odbył się 25 listopada, 
wysłano z Bielska okolicznościowy te-
legram. Burmistrz Hoffman chwalił wiel-
kie zasługi zmarłego na rzecz narodo-
wych, kulturalnych i gospodarczych in-
teresów regionu. Nazwał go niestrudzo-
nym pionierem wolności i postępu. Ra-
da Miasta Bielska zadecydowała, że na 

Działania wojenne sparaliżowały działalność klubów sportowych. Od 
czasu do czasu rozgrywano mecze piłkarskie, bo w skład stacjonujących  
w Bielsku oddziałów wojskowych wchodzili piłkarze wiedeńskiej ekstraklasy. 
W październiku 1914 roku odbył się pokazowy mecz Bielitz-Bialaer Sportve-
rein  z DFC Sturm. Pretekstem była wizyta w Bielsku wcielonego do wojska 
słynnego wiedeńskiego gracza Fischera. Ubrany na tę okazję w czarno-nie-
bieskie pasy BBSV wiedeńczyk zademonstrował swoje umiejętności, strze-
lając 4 bramki. Mecz zakończył się wynikiem 7:0 dla BBSV. 
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Żołnierze II Brygady, broniąc Węgier przed rosyjską inwazją, 
uważali, że służą polskiej sprawie. Z każdym kilometrem szlaku bo-
jowego rosła ich wola wytrwania i przekonanie, że dopóki istnieją 
Legiony i póki się biją, idea niepodległości żyje. Ten pierwszy, bar-
dzo ciężki okres bojów sprawił, że do Brygady na stałe przylgnęły 
określenia Karpacka i Żelazna. Pułk był wyczerpany. Z całego ba-
onu zdolnych do służby było 45 ludzi. 14 marca 2 batalion godnie re-
prezentował na pozycjach już tylko jeden szeregowiec. Tego dnia za-
chorował nawet żelazny pułkownik Zieliński. 

Po pierwszym sezonie walk wykrwawione oddziały nie miały 
dobrego samopoczucia. Żołnierze czuli się lekceważeni przez so-
juszników i traktowani jak mięso armatnie. W dodatku dowództwa 
II Brygady nie objął ani Haller, ani zżyty z brygadą dziadek Zieliń-
ski, obydwaj zostali właściwie bez przydziałów. Dla legionistów był 
do dotkliwy policzek, liczyli na połączenie się z I Brygadą i polskie 
dowództwo, a tymczasem pojawił się płk Ferdynand Küttner, który 
przyprowadził ze sobą wielu austriackich oficerów. 

Do historii II Brygady przeszła słynna szarża pod Rokitną. Po-
słuszny rozkazowi Küttnera drugi szwadron, sformowany jeszcze  
w Krakowie głównie z Sokołów, pod dowództwem Zbigniewa Duni-
na-Wąsowicza dokonał szarży na potrójne, kryte okopy rosyjskie. 
Polacy zdobyli okopy, niestety po szarży pozostało przy życiu tyl-
ko sześciu kawalerzystów. Takie bezmyślne szafowanie polską krwią 
budziło u legionistów niechęć. 

Jak wynika z szacunków Departamentu Wojskowego NKN do-
konanego w lipcu 1915 roku, ponad 7 tysięcy legionistów poległo, od-
niosło rany, dostało się do niewoli lub zaginęło. 

Wiele budynków na terenie Podbeskidzia zamieniono na szpi-
tale. W samym tylko budynku Szkoły Przemysłowej w Bielsku do 
stycznia przebywało 3.400 rannych.

W rejonie Rokitna – Rarańcza legioniści walczyli do połowy 
października, czyli aż do odwołania na Wołyń, gdzie na jakiś czas 
połączone zostały wszystkie brygady legionowe. W międzyczasie 
5 sierpnia 1915 roku lakoniczny komunikat Warschau gefallen po-
informował wszystkich, że Niemcy zdobyli Warszawę. Dowództwo 
niemieckie ze względów politycznych nie pozwoliło legionistom brać 
udziału w tej operacji. 

Połączone legiony działały w ramach austro-węgierskiej 4 ar-
mii. Pod koniec października długo oczekiwane ostatnie pułki II Bry-
gady dotarły na Wołyń, przetransportowane drogą kolejową do stacji 
Maniewicze. Pomiędzy 20 a 24 października na ziemię poleską przy-
była radośnie powitana karpacka II Brygada. I tutaj kolejny raz po-
wtórzył się los tułaczy, którzy niemal bezpośrednio po wyładowaniu 
z wagonów zostali skierowani na pobliski front, aby ratować oddziały 
austro-węgierskie z XXI brygady, stojące pod Kostiuchnówką. Prze-
ciwko wysyłaniu żołnierzy, którym nie zapewniono wsparcia artylerii, 
na umocnione pozycje wroga, protestował komendant 3 pułku pod-
pułkownik Henryk Minkiewicz. Jednak komenda, zobowiązana przez 
dowództwo austriackie, potwierdziła rozkaz szturmu. Karpatczycy, 
nie znając terenu, ruszyli w stronę nieprzyjaciela, korzystając z mro-
ku i mgły. Kiedy od okopów przeciwnika dzieliło ich zaledwie 150 
metrów, mgła się rozproszyła i tyraliera legionistów na otwartym po-
lu stała się idealnym celem dla Rosjan. Idący na czele por. Łysek po-
derwał ludzi do ataku, a podchor. Lejczak dobył szabli i krzyknął: Na-
przód! Niech psiekrwie wiedzą, że idą polskie oficery! Chwilę później 
on i jego pluton opuścili na zawsze swoich towarzyszy. Żołnierze le-
gionowi zostali w tej bitwie zdziesiątkowani. Jednak ich męstwo, wo-
la walki i wyszkolenie zostały zauważone przez niemieckich towarzy-
szy broni, którzy wzgórze koło Kostiuchnówki nazwali Polską Górą, 
a pobliski lasek – Polskim Laskiem. 

działania frontowe 

Nowości Ilustrowane nr 32, 7.08.1915, cmentarz pod Rokitną

Posypał się też cały deszcz wysokich bojowych od-
znaczeń dla legionistów. Nastąpiła wyraźnie wyczuwal-
na zmiana stosunku wyższych dowództw austro-węgier-
skich i niemieckich do Legionów. W dokumentach i roz-
kazach zaczęto używać powszechnie i – co ważne – od-
dolnie, bez rozkazu, określenia Wojsko Polskie! Szczegól-
nie Niemcy widzieli, jak bardzo na korzyść wyróżniali się 
Polacy na tle wielonarodowej armii C.K. Rozpoczęli więc 
pertraktacje z Austro-Węgrami, dotyczące przekazania 
Legionów pod dowództwo niemieckie.  w

W okopach pod Kostiuchnówką, 
namalował W. Adamczyk

Życie na zapleczu
2 stycznia 1915 roku zmarł w wieku 69 

lat burmistrz Białej Franciszek Wenzelis, któ-
ry 40 lat zasiadał w Radzie Miejskiej, a przez 
30 był też członkiem Rady Powiatowej. W obu 
tych gremiach stał na straży niemieckiego 
charakteru miasta. 

Dziennik Cieszyński pisał, że w regionie 
nie działają szkoły, a dzieci wałęsają się po 
ulicach. Pismo zwracało uwagę na galopują-
ce ceny żywności i żądało kontrolowania nie-
uczciwych handlarzy. 

4 stycznia o piątej rano na stację kole-
jową przyjechał z frontu pociąg z rannymi. 
Przywiózł 610 rannych, w tym 72 konających. 
Załogi kolumny transportowej, brodząc po 
kostki we krwi, udzielały pomocy i rozdziela-
ły rannych do lokalnych szpitali. Mróz, przej-
mujący wiatr i opady śniegu utrudniały zada-
nie. Ostatecznie akcję na dworcu zakończo-
no o 7 rano. 

Pod koniec 1915 roku arcyksiążę Karol Stefan z Żywca 
razem z rodziną gościł w Wiedniu. Dowiedziawszy się, że w All- 
gemeines Krankenhaus przebywają ranni legioniści, udał się 
do nich 28 grudnia. Arcyksiążę przywiózł ze sobą opłatek  
z Żywca i łamał się nim z dzielnym polskim żołnierzem, składa-
jąc mu życzenia szybkiego wyzdrowienia i zwycięstwa, przez 
nas wszystkich tak upragnionego. Obdarzył go również wybor-
nymi piernikami z żywieckiej kuchni pałacowej, a wśród dłuż-
szej rozmowy wypytywał troskliwie o rany i przebieg leczenia. 

O tym, jak ważne jest morale, pamiętano 
w szpitalu polowym, urządzonym w szkole pro-
testanckiej w Bielsku – postawiono tam patrio-
tycznie ubraną choinkę. 

Humory psuły wieści, że w Bielsku po-
jawiła się cholera. Szpitale w Bielsku i Białej 
uchodzące za jedne z najlepszych, otrzyma-
ły duże wsparcie z Niemiec w postaci sprzętu 
medycznego i opatrunków.

Na przełomie stycznia i lutego w całym 
regionie odpoczywali na urlopach legioniści  
z I Brygady. Brygadier Józef Piłsudski był czę-
stym gościem hotelu pod Czarnym Orłem w Bia- 
łej. 2 lutego zorganizowano uroczystość na 
cześć żołnierzy. Dla 150 legionistów i ułanów 
wystąpiła m.in. śpiewaczka Wanda Hendrich. 

Bardzo mocno rozwijał się ruch Czerwo-
nego Krzyża; pierwsze miejsce pod względem 
liczby członków tego stowarzyszenia, zajmo-
wało Bielsko – przystąpiło do niego 2.655 osób 
czyli ponad 14 proc. ludności miasta. 

W regionie przeprowadzono zbiórkę na  
budowę łodzi podwodnej. Gustaw Josephy 
wsparł ją sumą 300 koro.

Wojna sprowadzała na mieszkańców ko-
lejne ograniczenia. Zablokowano możliwość 
swobodnego poruszania się po kraju, trzeba 
było mieć legitymacje podróżne nawet na tra-
sie z Bielska do Żywca. Kolej wycofała wagony 
klasy I i II, bo w obiciach i poduszkach roiło się 
od wszy. Kontroli poddano przekazy pieniężne 
i listy, które musiały być wysyłane w otwartych 
kopertach. Gazety publikowały coraz dłuższe 
listy strat. 

W całym regionie obserwowano dziw-
ne zjawisko na niebie. 3 kwietnia po południu 
słońce co parę minut zmieniało barwę. O go-
dzinie 6 od strony południowej słońca zaczęły 
wychodzić różnokolorowe kule ogniste w stro-
nę południa, które wkrótce znikały. Kule te by-
ły wielkości mniej więcej tarczy słonecznej. Na-
stępnie zdawało się, jakby słońce podskakiwa-
ło w stronę południa. W końcu i od strony pół-
nocnej słońca pojawiły się kule, unoszące się 
u góry nad słońcem; kule te potem przemieniły 
się w wielki słup nad słońcem, który jakby pękł 
i powstał dym nad słońcem. Następnie słońce 
zaszło za chmurę i widowisko, się skończyło. 
Na koniec znów się słońce pokazało, jak mia-
ło zachodzić, ale już nic nie było widać, tylko 
zaszło krwawo – pisała Gwiazdka Cieszyńska. 
Powszechnie uznano to za zły znak. 

W kwietniu dyrekcja poczty i telegrafów 
w Opawie poinformowała, że można już wy-
syłać paczki do Żywca. Na lokalnym podwór-
ku najważniejszą informacją były 60. urodziny 
Gustawa Josephyego. Odnotowano też śmierć 
Idy Sułkowskiej.

6 maja 1915 roku namiestnik Korytkowski 
zarządził świętowanie w całym regionie z po- 
wodu zwycięstw w Galicji Zachodniej. Nie by-
ły to jakieś spektakularne wiktorie, niemniej 
ich efektem był powrót do normalności w za-
kresie podróżowania koleją, która od 17 maja 

wróciła do rozkładu jazdy sprzed wojny. Rów-
nież z tego powodu 19 maja do Białej przeniósł 
się z Wiednia Galicyjski Wydział Krajowy, któ-
ry wyemigrował tam w pierwszych miesiącach 
wojny. Instytucja zadomowiła się w budynkach 
przy ulicy Kolejowej i przy placu Franciszka.  

Wspólnota ewangelicka zorganizowała  
w Bielsku wielkie uroczystości z okazji 100-le-
cia urodzin Bismarcka. Pod koniec czerwca 
całe miasto świętowało wyzwolenie z rąk ro-
syjskich Lwowa. Na rynku w Bielsku zebrali się 
wszyscy odświętnie i z pochodniami. W prze-
mówieniach podkreślano, że było to możliwe 
dzięki żelaznej woli narodu polskiego, który nie 
szczędził krwi swoich ziomków.  

Działacze sportowi BBSV postanowi-
li przywrócić rozgrywki piłkarskie. Ponieważ 
wielu piłkarzy zostało żołnierzami, w pierw-
szym składzie grali głównie 18-latkowie. Pod 
wodzą kapitan Emila Reichela na lokalnym po-
dwórku nie mieli sobie równych. 

W sierpniu prasa donosiła, że przez Biel-
sko i Białą przejeżdżał cesarz niemiecki. Wy-
szło rozporządzenie, że korespondencja ma 
być prowadzona w języku niemieckim, a pierw-
szeństwo w przyjęciu do pracy na kolei mają 
mieć obywatele c.k. narodowości niemieckiej, 
zaś inni muszą obowiązkowo przejść egzamin 
ze znajomości języka niemieckiego. Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych ustaliło ceny mąki 
pszennej na 68 k, kuchennej na 58 k, chlebo-
wej na 42 k, żytniej na 42 k, a otrębów na 17 k. 
To oczywiście były ceny hurtowe, w sklepach 
nigdy w takich cenach nikomu nie udawało się 
kupić mąki. Dochodziło do nadużyć w handlu. 
Trzej spekulanci dostarczyli wojsku 1000 par 
obuwia najgorszego sortu, za cenę najlepsze-
go gatunku. Oficer odbierający nie przyjął bu-
bli, lecz skierował sprawę do sądu. 

Ryszard Wanko, starszy księgowy, ojciec 
czwórki dzieci, popadł w obsesję, że żona go 
zdradza. Pewnego dnia pomiędzy małżonkami 
doszło do szamotaniny, w trakcie której żona 
śmiertelnie raniła męża. 

19 lipca rezygnację ze stanowiska złożył 
namiestnik Włodzimierz Korytkowski. 1 sierp-
nia przybył do Białej nowy namiestnik Hermann 
Colard. Następnego dania w sali miejskiej Kasy 
Oszczędności, gdzie mieściły się biura namiest-
nictwa, został przedstawiony urzędnikom, do 
których, jak relacjonował Dziennik Cieszyński, 
przemówił po polsku: Panowie, jak i ja będziemy 
zawsze mieli na oku, że my wszyscy urzędni-
cy jesteśmy dla ludności, a nie ludność dla nas. 
Najściślejsze przestrzeganie ustaw, największa 
bezstronność wobec wszystkich warstw ludno-
ści i wobec każdego mieszkańca tego kraju bez 
różnicy stanu będą tworzyły jedyną wytyczną 
naszej działalności. 

Jednym z pierwszych zarządzeń Colard 
wprowadził wymóg, aby każdy urzędnik władał 
trzema językami krajowymi. 

Pierwszy poważny sprawdzian dla nowe-
go namiestnika przyszedł bardzo szybko. 3 i 4 

Koło Ligi Kobiet zorganizowało 12 pażdziernika 1915 roku koncert 
na rzecz wojennych wdów i sierot

sierpnia w całym regionie padały obfite deszcze. Stacje obserwacyj-
ne odnotowały aż 154 mm opadu, wylały wszystkie rzeki, nawet po-
tulne potoki zmieniły się w niosący zniszczenie i śmierć żywioł. Na 
ulicach woda sięgała miejscami nawet do metra wysokości – pisała 
Gwiazdka Cieszyńska. 

Kurier Lwowski tak opisuje te wydarzenia: Powódź, jaka nawie-
dziła Białą i Bielsko oraz gminy i wsie okoliczne, wyrządziła ogrom-
ne szkody. Smutny widok przedstawiają położone nad Białką ulice 
miasta Białej. W ulicy św. Jana i na placu Straży pożarnej leżą gru-
be warstwy rzecznego szlamu, mnóstwo połamanych gałęzi, ce-
gły i kamienie. Silny żelazny mostek, łączący przedmieście Białej 
z ogrodem miejskim w Bielsku został wyrzucony pod gmach Kasy 
Oszczędności przy placu straży pożarnej, cały wygięty i połamany. 
Wyrastająca część parku zamkowego, która tworzyła po tamtej stro-
nie Białki rodzaj półwyspu, zupełnie już zniszczona (...). Nie mniejsze 
są szkody w bielskim parku miejskim (...). Powódź dotknęła przede 
wszystkiem najbiedniejszą ludność, mieszkającą w suterenach; 

Znana aktorka Anna Diekens po 
śmierci swojego poległego na froncie 
męża przyjechała do Bielska pracować 
w szpitalu jako pielęgniarka chirurgiczna.  

Łóżek szpitalnych stale brakowało.  
W styczniu oddano do użytku szpital polowy 
w Aleksandrowicach. W drewnianych bara-
kach, zaopatrzonych w bieżącą wodę i świa-
tło elektryczne, mogło jednocześnie przeby-
wać 2.500 pacjentów. 
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Zwiedzanie starego cmentarza ewangelickiego

szkody wielkie mają i inni mieszkańcy, wsku-
tek zalania piwnic, z których straż pożarna 
wypompowuje wodę. W Mikuszowicach, wsi 
pod Białą, woda poczyniła olbrzymie spusto-
szenia w polach, ponad to uszkodziła wiele 
domów i budynków gospodarskich. Tak sa-
mo i w innych wsiach.  

Obszerną relację z działań straży po-
żarnej w czasie powodzi zmieściło branżowe 
czasopismo Österreichische Verbands-Feu-
erwehr-Zeitung. 

Pociąg relacji Bielsko – Żywiec doje-
chał w środę tylko do Wilkowic i został za-
wrócony, bowiem woda na jego trasie za-
brała trzy mosty. Zanim je naprawiono, po-
dróżnych czekały kolejne trudności, bo unie-
ważniono  legitymacje podróżne i teraz trze-
ba było wyrobić nowe, a dodatkowo posiadać 
fotografię potwierdzoną przez władzę policyj-
ną. To rozporządzenie związane było z fak-
tem, że powiaty Biała i Żywiec zostały otwar-
te dla uchodźców.

Organizacja nowego roku szkolnego 
była bardzo trudna, bo w wielu szkolnych 
budynkach umieszczono szpitale. W Szkole 
Przemysłowej w Bielsku do stycznia przeby-
wało 3.400 rannych. Kiedy powrócili ucznio-
wie, również oni zostali włożeni w tryby wo-
jenne i farbowali sukna na potrzeby armii. 

Ze względu na braki kadrowe u straża-
ków wojsko zgodziło się oddelegować kilku 
ludzi do pomocy w tej formacji. 

Bielitz-Bialaer Volksblat poinformo-
wał, że od tego roku w niemieckich szkołach 
średnich w mieście język polski będzie na-
uczany jako przedmiot obowiązkowy, na po-
czątek po dwie godziny od II klasy. Jest to  
o tyle ważne, że do tej pory dla języka pol-
skiego w Bielsku zamknięte były drzwi 
wszystkich placówek oświatowych. Polako-
żercza Silesia w numerze 289 przyjęła tę de-
cyzję na swój sposób pozytywnie: Zapew-

ne nauka ta będzie w ten sposób udzielana, 
iż niemieccy uczniowie rzeczywiście też na-
uczą się po polsku i nie będą musieli w życiu 
publicznym i prywatnym w tyle pozostawać 
za Polakami, którzy zawsze umieją mówić  
i pisać po niemiecku i w ten sposób odsuwa-
ją Niemców, którzy nie władają językiem pol-
skim w ich własnym kraju rodzinnym od bar-
dzo wielu stanowisk. 

Tylko 1/3 fabryk w regionie pracowa-
ła normalnie. Władze zajęły się dystrybucją 
ziemniaków i zaapelowały w prasie o kupo-
wanie obligacji wojennych.  

O ciekawej pomocy z Wiednia, jaką 
otrzymało bialskie namiestnictwo, donosił 
Kurier Lwowski: Centrala zakupu przy c. k. 
ministerstwie spraw wewnętrznych we Wied-
niu zaoferowała c. k. namiestnictwu przed 
kilku dniami telegraficznie do zakupienia 500 
krów holenderskich wysoko cielnych pod 
gwarancją zdrowych, badanych przez wete-
rynarza, w cenie 215 kor. za 100 kg. z ter-
minem dostawy w ciągu miesiąca listopada  
i grudnia. Krowy te sprowadzałoby się koleją 
z Holandji. W razie ocielenia się krowy w wa-
gonie cielę przypadnie na własność nabyw-
cy. Każda krowa daje pod gwarancją po 20 li-
trów mleka dziennie.

Do Białej przybyły delegacje 30 miast, 
aby przedstawić swoje potrzeby namiestni-
kowi Colardowi. Gminy odczuwały brak siły 
roboczej do wykonywania prostych prac; aby 
temu zaradzić, rozpoczęły starania o pomoc 
jeńców. Miasto Bielsko załatwiło sobie uży-
czenie 56 jeńców rosyjskich, którzy byli wy-
korzystywani do prac porządkowych. 

Poseł Jan Zamorski, prezes Stronnic-
twa Chrześcijańsko-Ludowego, do tej pory 
internowany, został wcielony do armii; przy-
dzielono go do pułku obrony kraju w Linzu. 
Gazety poinformowały również o śmierci ar-
chitekta Emanuela Rosta. w

Nowości Ilustrowane nr 28, 10.07.1915, s. 9, szpital wojskowy w Białej

W lutym 1916 roku naczelne dowództwo odwołało komendan-
ta Legionów Polskich generała Karola Trzaskę-Durskiego, a jego 
miejsce zajął generał Stanisław Puchalski. Kwiecień i maj roku 1916 
na froncie wschodnim przeszły właściwie bez walk. Komenda wojsk 
sprzymierzonych nabrała złudnego przekonana, że rozbudowywa-
ne przez zimę i wiosnę umocnienia polowe są nie do zdobycia. Pa-
nowało powszechne przekonanie, że armia rosyjska jest słaba, więc 
znaczną część wojsk niemieckich przeniesiono na zachód. Dlatego 
czerwcowa ofensywa generała Brusiłowa zaskoczyła zarówno żoł-
nierzy państw centralnych, jak i legionistów. II Brygadę ściągnięto  
z Liszniówki i Karasina w rejon Hruziatyna i Hołuzji. W stoczonych 
tam walkach Karpatczycy ponieśli znaczne straty. Dużą rolę w tym 
miały również oddziały czeskie, które – mając dużo sympatii do Ro-
sjan jako Słowian – poddawały się przy lada sposobności lub scho-
dziły z linii frontu w trakcie bitwy, nikogo o tym nie informując. 

Sytuacja na tym odcinku unormowała się na początku lipca. Jó-
zefowi Hallerowi powierzono dowództwo II Brygady. W tym samym 
czasie Piłsudski zażądał utworzenia tymczasowego Rządu Narodo-
wego i natychmiastowego wycofania Legionów z frontu, aby na ich 
bazie budować nowe wojsko polskie, tym razem bez oficerów au-
striackich. Wydaje się mało prawdopodobne, by te rozgrywki poli-
tyczne dochodziły do szerszego ogółu. 

Tymczasem na froncie powstał Polski Korpus Posiłkowy. Do-
wódcą legionowego obozu w Baranowiczach został mianowany bry-
gadier Józef Haller, który miał przeprowadzić zmiany organizacyjne 
tworzące fundamenty polskiego korpusu. Oddziały miały otrzymać 
sztandary z orłem polskim i z wizerunkiem Matki Boskiej, wzorowa-
ne na historycznych sztandarach polskich. 

5 listopada ogłoszony został akt dwóch cesarzy – oficjalna pro-
klamacja stosunku państw centralnych do Polaków, zawierająca za-
powiedź utworzenia na części ziem zaboru rosyjskiego samodziel-
nego królestwa polskiego. Cztery dni później generał-gubernatorzy 
niemiecki i austriacki wezwali mieszkańców tych ziem, aby wstępo-
wali do wojska. 

Był to moment przełomowy w historii sprawy polskiej(...) Od 5 
listopada 1916 roku stało się jasne, że przyszłe państwo polskie – 
choćby terytorialnie najmniejsze, choćby praktycznie z ograniczoną 
suwerennością (...) będzie jednak formalnie udzielne i niepodległe – 
pisze w Polemicznej historii Polski Jerzy Łojek. 

Stanisław Tarnowski na łamach krakowskiego Czasu tak sko-
mentował akt 5 listopada: Ogłoszenie niepodległości Polski! Dziw-
nemi drogami prowadzi Bóg dzieje świata i nas. Niech będzie po-
chwalone święte imię Jego! Austrja i Prusy przywracają Polskę. (...) 
Ktoby był powiedział naszym starszym i nam samym jeszcze, że tę 
wdzięczność będziemy czuli dla Austrji i dla Prus?

W obozie legionowym w Baranowiczach radość była wielka. 
Po mszy świętej odbyła się defilada, wieczorem wszyscy świętowali. 

Te radosne uniesienia uśpiły czujność Polaków, tymczasem 
Niemcy i Austria zawarły tajne uzgodnienia, w których gwarantowa-
ły sobie wzajemnie specjalnym układem, że żadna część dotychcza-
sowych ich ziem polskich nie może przypaść nowemu państwu pol-
skiemu. Oznaczało to, że nowa Polska może powstać tylko z części 
dawnego zaboru rosyjskiego, a Galicja i Poznańskie będą nadal sta-
nowić integralną część państw centralnych. O tych ustaleniach jed-
nak nic nie wiedzieli ani polscy politycy, ani tym bardziej legioniści... 

W połowie listopada 86-letni cesarz Franciszek Józef zmarł na 
zapalenie płuc, a na tron wstąpił Karol I, który nigdy nie był życzli-
wy Polakom. 

W grudniu 1916 r. ostatnie oddziały II Brygady zostały prze-
niesione do zaboru rosyjskiego. W Warszawie odbyła się defilada. w

wojna I polItyka

Karol Stefan Habsburg

Das interessante Blatt nr 45, 9.11.1916, s. 5, alegoria powstania Polski

Mieszkańcy Podbeskidzia we wrześniu 
1916 roku emocjonowali się wizytą cesarza 
Wilhelma II w Żywcu. 20 września w ponie-
działek popołudniu przybył do Żywca cesarz 
niemiecki wraz ze swoją świtą w celu zło-
żenia wizyty arcyksięciu Karolowi Stefano-
wi. Cesarz zabawił około godziny w zamku 
arcyksiążęcym. Gminy Zapłocie, Isep i Ży-
wiec przybrały świąteczny wygląd i udeko-
rowały ulice chorągwiami. Młodzież szkolna 
i rzesze publiczności zgotowały cesarzowi  
w przejeździe gorące owacye – pisał Dzien-
nik Cieszyński. 

Co ciekawe, kilka dni wcześniej w Żyw- 
cu pojawił się naczelny dowódca armii arcy-
książę Fryderyk. Takie nagromadzenie osób 
z pierwszej ligi politycznej u Karola Stefana, 
który nie pełnił żadnych funkcji publicznych, 
musiało intrygować. Kilka tygodni później 
cenzura pruska pozwoliła pisać, że arcy-
książę Karol Stefan może zostać przyszłym 
królem Polski. w

tymczasem w regIonIe
Deputacja posłów wsparta przez lokalnych dzia-

łaczy nacjonalistycznych udała się do namiestni-
ka Colarda z petycją, aby miasta Biała i Żywiec wraz  
z powiatami przyłączyć do Śląska Cieszyńskiego. Na-
miestnik przyjął petycję, lecz uznał ją na razie za nie-
aktualną – informowały Welt Blatt i Deutsche Pres-
se. Komentatorzy Wiener Zeitung i Neue Freis Pres-
se ubolewali nie nad samym pomysłem, tylko nad tym, 
że został on ogłoszony za wcześnie. Breslauer Gene-
ral-Anzeiger posuwał się krok dalej i proponował, aby 
poszerzony o Żywiecczyznę i Białą Śląsk Cieszyński 
włączyć do Prus, dzięki czemu Węgry zyskałyby bez-
pośrednią granicę z Prusami. 

Takie plany musiały budzić trwogę mieszkań-
ców Podbeskidzia i Żywiecczyzny oraz konsternację 
legionistów. Właśnie w odpowiedzi na te zakusy po-
litycy związani z regionem wysunęli kandydaturę Ka-
rola Stefana Habsburga na króla Polski, motywując to 
m.in. tym, że ziemie króla Polski nie mogą znaleźć się 
w Niemczech.

Nowy rok nie zaczął się zbyt szczęśliwie dla 
mieszkańców regiuonu – gazety pełne były informa-
cji o samobójstwach. Można sądzić, że kondycja psy-
chiczna ludności w obliczu wydarzeń wojennych i zi-
mowej aury nie była najlepsza. Najbardziej wstrząsa-
jący był opisany w Dzienniku Cieszyńskim przypadek 
niejakiej Anny Urbanke. Kobieta chciała otruć gazem 
świetlnym dwoje własnych dzieci. Kiedy jej się to nie 
udało, próbowała nożem kuchennym strzaskać czasz-
kę 7-letniemu synkowi. Wiedziona jakimś szalonym 
uporem poprowadziła nad ranem oboje dzieci ku sta-
wu w pobliże baraków i tam wtrąciła do wody najpierw 

chłopca, ciężko okaleczonego, potem 5-letnią dziew-
czynkę, a w końcu sama wskoczyła do stawu. Dzieci 
utonęły, nieszczęsną zaś matkę uratowano i odwiezio-
no do szpitala. 

Największym problemem było bezrobocie, które 
w przemyśle tkackim rosło z dnia na dzień. Aby mu 
zaradzić, utworzono fundusz dla bezrobotnych w kwo-
cie 4 mln k. Nieużywany zakład Frostera w Bielsku zo-
stał zakupiony przez stowarzyszenia katolickie i sio-
stry szkolne za 140.000 k i zamieniony na dom dla sie-
rot. W fabrykach pracowały głównie kobiety, po kilka 
godzin przez dwa, trzy dni w tygodniu. Ich wynagro-
dzenie nie przekraczało 3 koron za tydzień. To nawet 
nie była pensja głodowa. Władze miejskie spotykały 
się ze związkami robotniczymi, aby ustalić stawkę za-
siłku dla bezrobotnych. 

Kwiecień przyniósł dobre wieści – podniesiono 
rację cukru dla mieszkańców z 1 kg na 1¼ kg. 

Także w kwietniu nagłą śmiercią zmarł w swo-
im mieszkaniu namiestnik Colard. Jego pogrzeb zgro-
madził tłumy. Kondukt przeszedł od budynku namiest-
nictwa do kościoła parafialnego, gdzie mszę żałobną 
odprawił bp Adam książę Sapieha. Żołnierze wynie-
śli trumnę z kościoła i położyli na wozie wyścielonym 
choiną. Następnie w majestatycznym orszaku wszy-
scy udali się na dworzec, skąd doczesne szczątki na-
miestnika przetransportowano do Wiener Neustadt – 
donosiły Nowości Ilustrowane. Nowym namiestnikiem 
Galicji został generał-major Eryk baron Diller.

Dziennik Cieszyński relacjonował sytuację szpi-
talną w regionie: Stan chorych w pojedynczych szpita-
lach wojskowych z końcem kwietnia b.r. był następu-

Nowości Ilustrowane nr 17, 22.04.1916, s. 4 
pogrzeb  namiestnika Colarda

jący: w głównym szpitalu rezerwowym: 1 oficer i 280 
żołnierzy, w c.k. szpitalu obserwacyjnym (baraki): 897 
żołnierzy. W szpitalu Franciszka Józefa: 3 oficerów 
i 49 żołnierzy, w powszechnym szpitalu w Białej: 54 
żołnierzy, w szpitalu pomieszczonym w bursie Nord-
marku: 2 oficerowie i 69 żołnierzy, w kat. Domu sie-
rot 43 żołnierzy, w szpitalu w alumnacie: 62 żołnierzy,  
w szpitalu miejskiej szkoły w Białej: 154 żołnierzy,  
w powszechnym szpitalu w Żywcu: 6 żołnierzy, w szpi-
talu oficerskim w Bystrej: 27 oficerów. Razem 33 ofice-
rów i 1614 żołnierzy. Nie obłożonych jest 76 łóżek ofi-
cerskich i 1316 łóżek żołnierskich. 
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Ranni i chorzy legioniści otaczani byli opieką 
miejscowych, zwłaszcza pań z Ligi Kobiet. Nie brakło 
im książek i polepszonego wiktu, urządzano im wigilie 
i święcone. (...) Szpitale w Bielsku i Białej taką miały 
wyrobioną opinię wśród legionistów, że przebywający 
w innych szpitalach pisywali zbiorowe prośby do Ligi 
Kobiet o interwencje, aby ich przenoszono do szpitali 
w Bielsku i Białej – piszą autorzy tekstu zamieszczo-
nego w Jednodniówce dla uczczenia wymarszu mło-
dzieży bialskiej do walki o wolność ojczyzny. 

W wiedeńskim szpitalu troskliwą opiekę nad na-
szymi legionistami rozciągał prof. Józef von Halban, 
dyrektor szpitala, a prywatnie mąż pochodzącej z na- 
szego miasta śpiewaczki Selmy Kurz. Karol Stefan 
Habsburg, będąc w Wiedniu, udał się z wizytą do 
schroniska legionowego. Wielkie zainteresowanie ob-
jawił arcyksiążę legionistami pochodzącymi z okolic 
Żywca, gdzie ma swoje posiadłości. Trzy godziny ba-
wił dostojny gość w gościnie u legionistów, rozmawia-
jąc ze wszystkimi w ich ojczystym języku i zdobywając 
ich serca. Zakończenie zaimprowizowanego święta 
stanowiło zdjęcie fotograficzne arcyksięcia przed ko-
szarami legionów, w otoczeniu oficerów legionowych 
i legionistów – pisał Dziennik Cieszyński. W sierpniu 
legionistów w Wiedniu odwiedził też brygadier Józef 
Piłsudski. 

W czerwcu do Bielska przybył dziedzic Sułkow-
skich książę Aleksander, zamieszkał w zameczku my-
śliwskim w Wapienicy. Seminarium Nauczycielskie 
męskie ogłosiło wpisy na kursy przygotowawcze, na 
które chętni oprócz dokumentów powinni przedłożyć 
gotowe rysunki i wykazać się słuchem muzycznym. 

Powiat Biała ze względu na przepełnienie został 
zamknięty dla uchodźców. Nasiliły się napady ban-
dyckie i rabunkowe – najgłośniejszym był napad na 
dr. Mikulskiego, dyrektora seminarium w Białej. Zna-
kiem czasu jest pojawienie się konduktorek na kolei 
– początkowo były to praktykantki. Prasa donosiła, że  
w obu miastach nad Białą brakowało fryzjerów.

5 lipca w Starym Bielsku doszło do wielkiego 
pożaru od uderzenia pioruna, spłonęło 9 domostw,  
w płomieniach zgięła 2,5-roczna dziewczynka. Burza 
i porywisty wiatr utrudniały akcję gaśniczą. Piętnaście 
rodzin, czyli 66 osób, zostało bez dachu nad głową. 

Cesarz Karol na rynku w Bielsku

Gmina katolicka wezwała bielskie rodziny, aby przenosiły zwło-
ki swoich krewnych z cmentarza przy kościele Trójcy Przenajświęt-
szej. Przykościelny cmentarz – nieużywany od 20 lat – chciano za-
mienić na park.  

Kiedy 5 listopada 1916 władze niemieckie i austro-węgierskie 
wydały proklamację zawierającą obietnicę powstania królestwa pol-
skiego, cały region się cieszył. Znana ze swej wrogości do wszyst-
kiego, co polskie, Silesia tak skomentowała ogłoszenie manifestu: 
Polska będzie znowu samodzielnym królestwem, będzie mogła świe-
żo sama sobą rządzić (o sobie stanowić). Otrzyma własnego panu-
jącego, dziedziczną dynastię, konstytucyjny rząd i własną armię. (...)
Nie zginęła, ale zmartwychwstanie w całym majestacie swojej wol-
ności, z pięknymi tradycjami historycznemi. Wielkie współdecydu-
jące państwo średniowiecza, którego dzielna armia we wszystkich 
państwach ościennych umiała sobie zdobyć znaczenie i szacunek, 
powstaje na nowo. 

Trudno powiedzieć, czy powyższy komentarz wpłynął na fakt, 
że od 1 grudnia 1916 r. pismo zmieniło właściciela... 

W Białej społeczność polska wystawiła po-
mnik czynowi legionowemu. Tzw. tarcza legiono-
wa została ustawiona niedaleko placu Francisz-
ka. Pomnik wykonał artysta rzeźbiarz Józef Jura. 

Sąd ukarał właścicieli hotelu Kaiserhof i kawiarni 
Europa za podnoszenie cen piwa. Prasa informowa-
ła, że poseł Jan Zamorski został wysłany na front wło-
ski, a jego poczta polowa nosi numer 220. Poseł dłu-
go nie powojował, 2 listopada trafił do niewoli włoskiej. 
Znając jego zapatrywania na wojnę i udział w niej Po-
laków, skorzystał z pierwszej okazji, żeby zakończyć 
służbę w znienawidzonym mundurze austriackim. 

W lipcu pod naciskiem robotników fabrykanci 
zgodzili się podnieść zarobek tkacza o 1 koronę, a po-
mocniczych sił rodzaju żeńskiego o 50 halerzy. Wy-
twórcy butów użalali się, że austriaccy obywatele wolą 
obuwie angielskie lub amerykańskie, zamiast być pa-
triotami i chodzić w rodzimym.

W podniosłym duchu prasa rozpisywała się o Ka- 
rolu Stefanie – jako przyszłym królu Polski, zaznacza-
jąc, że arcyksiążę ma 26-letniego syna, który szybko 
po nim przejmie obowiązki. Nastrój zdecydowanie ze-
psuła berlińska gazeta Berliner Morgebpost, która, in-
formując o tych planach, dokonała niewybrednej prze-
róbki Mazurka Dąbrowskiego: 

Jeszcze Polska nie zginęła
Póki my żyjemy,
Jeszcze wódka nie skwaśniała, 
Póki ją pijemy.
Między sierpniem 1914 r. a listopadem 1916 r. 

nastąpił wielki skok cen artyułów spozywczych. Wo-
łowina zdrożała w tym czasie o 338 proc., wieprzo-
wina o 451 proc., tłuszcz wieprzowy o 900 proc., ja-
ja o 350 proc., masło o 426 proc., ziemniaki o 157 
proc., kawa o 233 proc., a herbata o 180 proc. Samo-
rządy zmuszane były do zadłużania się, aby finanso-
wać wojnę. Na koniec grudnia 1916 r. Bielsko przeka-
zało 3.500.000 koron; Bystra, Buczkowice, Łodygowi-
ce – po 200.000 k; Czaniec – 56.000 k; Pisarzowice 
– 48.000 k; Kozy – 30.000 k; Grodziec – 23.000 k; Be-
stwina – 22.850 k; Międzyrzecze – 20.000 k; Kaniów 
– 16.000 k; Stara Wieś – 14.000 k; Dziedzice – 12.000 
k; Kobiernice – 10.500. Do zbierania na wojnę przy-
muszano nawet dzieci szkolne. Niemieckie Stowarzy-
szenie Szkół w Bielsku zebrało kwotę 200 k..

5 grudnia przybył do Bielska cesarz Karol. Na 
jego przyjazd miasto został uroczyście udekorowa-
ne, pozdrawiali go liczni dygnitarze oraz mieszkańcy. 
Po oficjalnych przywitaniu cesarz przeprowadził wiele 
rozmów na temat miasta i jego przemysłu.

Według spisu dokonanego przez urząd parafial-
ny w Bielsku, w 1916 roku w mieście urodziło się 51 
chłopców i 67 dziewcząt, zmarły 133 osoby. Po do-
liczeniu do tej statystyki informacji z gmin, wychodzi 
że w 1916 r. zgonów było o 130 więcej niż narodzin... 

Prasa donosiła, że w grudniu 1916 roku 108. uro-
dziny obchodził Bernard Richter, który przepracował 
32 lata jako nauczyciel, później został kupcem, na 
emeryturę przeszedł w wieku 86 lat. Miał pięciu sy-
nów i trzy córki, 21 wnuków i 11 prawnuków. Z tej oka-
zji zrobiono jubilatowi zdjęcie i przekazano je do mu-
zeum miejskiego. w

Na początku 1917 r. Legiony Pol-
skie przeszły na stan i uzbrojenie wojsk 
niemieckich. Niemcy działali szybko, 
już 5 stycznia przekazali nowym od-
działom 3 tysiące nowoczesnych ka-
rabinów, przysłani instruktorzy szybko 
nawiązali dobry kontakt z doświadczo-
nymi polskimi żołnierzami. Nastąpiły 
kolejne zmiany w Polskim Korpusie Po-
siłkowym. 

Szara rzeczywistość zmniejszała 
entuzjazm wywołany obietnicami aktu 5 
listopada, prawdziwe cele państw cen-
tralnych stopniowo stawały się jasne. 
W parlamencie wiedeńskim niemieckie 
stronnictwa nacjonalistyczne prowadzi-
ły antypolską politykę. Polacy podnie-
śli kwestię, że Galicja ciągle traktowana 
jest jak kolonia, w odpowiedzi posłowie 
niemieccy przytoczyli pojedyncze przy-
padki nielojalności Polaków. Poseł Tade-
usz Reger domagał się, by nie uogólniać 
tych faktów. Na to – jak podaje Gwiazd-
ka Cieszyńska – niemiecki poseł Heine 
dorwał się do mównicy i ogłosił: w Ga-
licji za mało jeszcze powieszono ludzi. 
Konsternacja w sali parlamentarnej by-
ła wielka... 

W tym samym czasie Liga Pań-
stwowości Polskiej i Klub Państwowców 
Polskich oficjalnie wystąpiły z propozy-
cją, aby arcyksiążę Karol Stefan z Żyw-
ca został przyszłym królem Polski. 

Niemieckie podwaliny 
pod państwo polskie

Tymczasowa Rada Stanu, organ 
powołany w Królestwie Polskim zgod-

wojna I polItyka
nie z obietnicami aktu 5 listopada, oka-
zał się słabą namiastką rządu i wkrótce 
została sprowadzona do roli ciała opinio-
dawczego. 

W marcu 1917 r. doszło do pierw-
szego przewrotu w Rosji – powstał Rząd 
Tymczasowy z Aleksandrem Kiereńskim 
na czele. Wydał on odezwę do Polaków, 
w której zapowiadał powstanie niepodle-
głego państwa polskiego, związanego 
wolnym związkiem militarnym z Rosją. 

Miesiąc później do wojny przy-
stąpiły Stany Zjednoczone. Te dwa 
fakty diametralnie zmieniły polityczny 
układ sił. Powołane do walki na froncie 
wschodnim Legiony straciły przeciwni-
ka, ogarnięta rewolucją Rosja wydawa-
ła się całkiem niegroźna. 

Wiedeń traktował powstanie Pol-
skiego Korpusu Posiłkowego jako swo-
ją klęskę polityczną, tym dotkliwszą, że 
pozbywał się doborowych oddziałów. 

Nowości Ilustrowane nr 1, 6.01.1917, s. 1, Orzeł nadziei

Jednak w związku z rewolucją w Rosji 
i narastającymi nieporozumieniami na 
linii Rada Stanu – Piłsudski – Niemcy 
10 kwietnia 1917 r. uzgodniono, że Pol-
ski Korpus Posiłkowy zostanie w cało-
ści przekazany do sformowania gene-
rałowi-gubernatorowi warszawskiemu, 
naczelnemu dowódcy polskich sił zbroj-
nych Hansowi Hartwigowi von Beselero-
wi, ale po 1 lipca obywatele Austro-Wę-
gier powrócą pod rozkazy austriackie. 

Trzeba przypomnieć, że zabor-
cy, konstruując powojenny ład w Euro-
pie, nie widzieli w nim miejsca dla zjed-
noczonej Polski, która byłaby dla nich 
groźna, ale co najwyżej dla niewielkie-
go, całkowicie zależnego od nich pań-
stewka. Dlatego też Austriacy wspiera-
li Ukraińców, a Niemcy Litwinów w ich 
aspiracjach narodowych. Wobec cha-
osu w Rosji tylko polskie dążenia stały  
w sprzeczności z ich planami, toteż bu-
dowanie podwalin państwowości Ukra-
iny i Litwy musiało się opierać na ha-
słach antypolskich. Warto o tym pamię-
tać, aby zrozumieć późniejsze nieporo-

zumienia i silne antagonizmy pomiędzy 
narodami. 

Drugi kryzys przysięgowy
Pod wpływem wydarzeń między-

narodowych J. Piłsudski doszedł do 
wniosku, że z dalszego istnienia Legio-
nów korzyści wyciągną głównie Niem-
cy. Szukał więc pretekstu, aby zerwać 
współpracę z państwami centralnymi: 
Nasza wspólna droga z Niemcami skoń-
czyła się. Rosja – nasz wspólny wróg  
w tej światowej wojnie – skończyła swo-
ją rolę. Wspólny interes przestał istnieć. 
Wszystkie nasze i niemieckie interesy 
układają się przeciw sobie. W interesie 
Niemiec leży przede wszystkim pobicie 
aliantów; w naszym – by alianci pobili 
Niemców (...) Dlatego też wy do tej Ar-
mii Polskiej nie pójdziecie. (...) Mówimy 
Niemcom otwarcie, że nasze drogi się 
rozeszły i że idziemy swoją drogą (cyt. 
za J. Głuchowski, Odmowa przysięgi  
i odmowa buntu. Fragment polityki legio-
nowej z 1917, Niepodległość.

Komenda Legionów wydała roz-
kaz składania przysięgi tylko mieszkań-
com Królestwa Polskiego – wyłączyła 
przez to 60 proc. żołnierzy-poddanych 
austriackich z udziału w tworzeniu ar-
mii polskiej.

II Brygada, a raczej Galicjanie, 
czyli poddani austriaccy, w wyniku no-
wych porozumień niemiecko-austriac-
kich zostali przetransportowani do Gali-
cji, w rejon Przemyśla, ponownie prze-
formowani w Polski Korpus Posiłkowy  
i przekazani pod dowództwo austro-wę-
gierskie. 

Na czele PKP stał teraz pułkow-
nik (wkrótce generał) Zygmunt Zieliński,  
II Brygadą dowodził pułkownik Józef 

Szpital w Białej, widokówka ze zbiorów Piotra Wysockiego Szpital w Bielsku
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Bielskko i Biała – miasta szpitali

W styczniu 1917 r. prasa informo-
wała, że Śląska Izba Adwokacka ma  
w Bielsku 15 członków. Doszło do prze-
jęcia kopalni w Dziedzicach przez wie-
deńskie konsorcjum. Najważniejszą 
jednak informacją dla mieszkańców by-
ło uznanie regionu Bielska i Białej ja-
ko wolnego od zagrożenia wojennego,  
o czym informował Eggenburger Ze-
itung. Za zgodą cesarza mieszkań-
cy Bielska mogli przyjąć odznacze-
nia przyznane im przez obce państwa. 
Wśród odznaczonych znaleźli się: miej-
ski zarządca ekonomiczny Franciszek 
Chlupac i Robert Mänhardt, którzy do-
stali pruski medal Czerwonego Krzyża 
trzeciej klasy. Papieski krzyż Chrystusa 
Pro ecclesia et pontifice otrzymała na-
czelna pielęgniarka w Miejskim Szpitalu 
im. cesarza Franciszka Józefa w Biel-
sku Marie Huczala, pielęgniarki Elż-
bieta Cieslar i Eleonora Nitsch – pruski 
Czerwony Krzyż. 

Kiedy w 1916 r. pojawiły się zaku-
sy, aby Żywiec i Białą włączyć do Ślą-
ska Cieszyńskiego, a później do Prus, 
Polacy protestowali. Teraz podchwy-
cili pomysł połączenia, ale odwrotnie: 
Śląsk Cieszyński miałby być przyłączo-
ny do Ziemi Żywieckiej i Podbeskidzia, 
w ten sposób włączony do Galicji. Po-
mysł oczywiście wywołał żywe prote-
sty bielskich i bialskich Niemców. Pod-
czas sesji rady miasta burmistrz Bielska 
Hoffmann poinformował, że otrzymał list 
wraz z kwotą 500 koron, którego nadaw-
ca chce ufundować pamiątkowy kamień. 
Miasto moje rodzinne miało jedno z pier- 
wszych wśród innych miast szczęście 
i zaszczyt złożenia hołdu Jego Cesar-
skiej Mości naszemu kochanemu ce-
sarzowi, przyczem cesarz wśród zada-

wanych przez siebie pytań w rozmowie  
z zastępcami miasta objawił zaintereso-
wanie swe dla niemieckiego charakte-
ru Bielska i Białej. Te dwa fakta, są tego 
znaczenia w historii naszego miasta, że 
wart upamiętnić je pamiątkowym kamie-
niem, celem utrzymania ich w żywej pa-
mięci dla przyszłych pokoleń – cytował 
treść listu Dziennik Cieszyński.

O tym, jak zmienił się charakter 
regionu, najlepiej świadczą wyniki prze-
glądu poborowych, opublikowane przez 
Bielitz-Bialaer Volksblat: w niemieckiej 
wyspie językowej z 260 poborowych za 
zdatnych do służby w wojsku uznano 
111, z czego 92 było narodowości pol-
skiej, a tylko 19 narodowości niemiec-
kiej... 

W lutym spłonęła doszczętnie 
farbiarnia Leopolda Vogta w Wapieni-
cy. Ogłoszono wykaz maksymalnych 
cen urzędowych: 1 kg kapusty kiszo-
nej kosztował 56 halerzy, marchew 18 
h, czosnek 6 koron 28 halerzy, cebula 
1 k 12 h, sól 36 h. Pozwoliło to w innym 
świetle zobaczyć pracę rolnika, czego 
dowodzi poniższy komentarz Gwiazdki 
Cieszyńskiej: 

zgromadzenia, kreśląc granice przez 
Bielsko, Cieszyn i Frydek. Polacy od-
powiadali: Przeciw takiemu załatwianiu 
podnosimy najuroczystrzy protest, do-
magając się, żeby piękny nasz kraj, pe-
łen bogactwa, piękności natury i powa-
bu nie był przydzielony ani do Prus, ani 
do Węgier, lecz żeby pozostał przy Au-
stryi (Dziennik Cieszyński z 23 marca).

W Bielsku ta dyskusja toczyła się 
przez cały 1917 rok. Eskalacja przypa-
dła na czerwiec i lipiec, kiedy to sta-
nowiska zajęły partie polityczne, sto-
warzyszenia oraz koło parlamentar-
ne w Wiedniu. Parlamentarzyści zwró-
cili baczniejszą uwagę na nasz region, 
gdy prezesem koła polskiego został dr 
Stanisław Łazarski, reprezentujący ten 
okręg wyborczy. Najciekawsze w tym 
temacie, co prawda bardziej z punktu 
socjologicznego, jest stanowisko Ra-
dy Miejskiej w Bielsku: Rada miejska 
z oburzeniem odrzuca niesłychane żą-
dania, aby przyłączyć Śląsk wschodni 
do wyodrębnionej Galicyi. Mieszkańcy 
miasta uważają się za szczęśliwych, że 
mogą podlegać wzorowemu zarządowi 
kraju śląskiego stanowczo sprzeciwiają 
się temu, aby dostać się pod sławetną 

W marcu prasa sporo miejsca po-
święcała sprawie przyszłości regio-
nu wobec zmiany sytuacji międzyna-
rodowej. Gwiazdka Cieszyńsk i Dzien-
nik Cieszyński na bieżąco informowa-
ły o stanowiskach poszczególnych gre-
miów politycznych. Jak łatwo się domy-
ślić, ani Polacy, ani Niemcy nie zmienili 
swoich zapatrywań, zmienił się jednak 
ton wypowiedzi – wszyscy spodziewali 
się rychłego zakończenia wojny, a więc 
ich apele i żądania zrobiły się mocno 
radykalne (oczywiście tylko na papie-
rze). Morgenzeitung w Wiedniu zamie-
ścił odezwę Niemieckiego Związku Na-
rodowego wzywającą rząd do przepro-
wadzenia Białej i okolicy do Śląska Cie-
szyńskiego. Niemieccy posłowie nacjo-
nalistyczni Perko, Wolff czy Pacher re-
gularnie organizowali w Bielsku różne 

Dr Stanisław Łazarski, przewodniczą-
cy Koła Polskiego w parlamencie wie-
deńskim

galicyjską gospodarkę (Gwiazdka Cie-
szyńska z 1 czerwca). 

Cóż, gdy Kali zabrać komuś kro-
wę to dobrze, ale gdy Kalemu zabrać 
krowę, to źle. Ci sami rajcy niejedno-
krotnie krytykowali politykę kraju ślą-
skiego, używając argumentu, że i w Ga-
licji byłoby lepiej, a teraz rząd śląski po-
dali za wzór...

Polacy, aby monitorować działa-
nia niemieckich nacjonalistów, utworzy-
li komitet obywatelski dla obrony kre-
sów zachodnich. Również parlamen-
rane Koło Polskie zdecydowało stanąć 
w opozycji do rządu i nakazało człon-
kom komisji budżetowej głosować prze-
ciwko przyłączeniu naszego regionu do 
wyodrębnionej Galicji. Zażądali też po-
lonizacji urzędów w Galicji. Taka po-
stawa została bardzo dobrze przyjęta 
przez opinię publiczną. Gwiazdka Cie-
szyńska pisała: Szkoda, że Koło Pol-
skie poszło tak późno tą drogą. Gdyby 
było wcześniej się tak stanowcze, to by 
polityka austro-węgierska inna, a może 
nawet Austrya nie zostałaby wciągnięta 
w obecną wojną. W tej sytuacji prezes 
koła Stanisław Łazarski zrezygnował  
z funkcji na znak protestu. 

Do przeglądu poborowego wzy-
wani byli również 55 – i 60-latkowie. Ku-
piec Gross z Bielska został skazany na 
grzywnę 480.000 koron za złożenie fał-
szywego zeznania podatkowego.

22 kwietnia w hotelu Pod Czar-
nym Orłem w Białej wystąpiła skrzy-
paczka prof. Barbara Joska oraz pia-
nista Aleksander Embro, towarzyszy-
ła im orkiestra 31 pułku strzelców pod 

Ostatni akt dramatu legionistów
Po rewolucji bolszewickiej w październiku 

1917 r. bolszewicy natychmiast wezwali Niem-
cy i Austro-Węgry do bezzwłocznego zawarcia 
pokoju. Ukraińcy zwrócili się wówczas o pomoc 
do mocarstw centralnych i układem w Brześciu 
zagwarantowali sobie Ziemię Chełmską i Pod-
lasie. (...) tajny protokół zapewniał Ukrainie wy-
dzielenie w Galicji części wschodniej tego ob-
szaru w osobny kraj koronny Austrii – pisze Je-
rzy Łojek. O Polsce nie było w traktacie żadnej 
wzmianki. 

wojna zmierza ku końcowi

Das Interessante Blatt nr 1, 3.01.1918, s. 3, konferencja w Brześciu

a nad Białą...

kierownictwem Włodzimierza Słobo-
dziana. Dyrygent Słobodzian zasłynął 
z tego, że skomponował utwór muzycz-
ny na cześć arcyksięcia Karola Stefana  
Habsburga z Żywca, utwór nabyć moż-
na było w księgarni Stuksa. 

Aktorka Greta Koch dostała an-
gaż w Teatrze Miejskim. Dotychczaso-
wy dyrektor teatru Karol Rychter zrezy-
gnował z prowadzenia tej placówki. Ślą-
skie kinomatografy zostały pochwalone 
za wprowadzenie dodatkowych opłat 
wojennych do biletów, do wojennego 
budżetu wpłynęło z tego tytułu 19 tysię-
cy koron.

Kłopoty z zaopatrzeniem dawały 
się coraz bardziej we znaki. Braki za-
częli odczuwać pracownicy zakładów 
produkujących bezpośrednio na po-
trzeby wojska – ich strajk mógłby istot-

Haller, 2 pułkiem piechoty podpuł-
kownik Michał Żymierski, 3 pułkiem 
major Józef Zając, 2 pułkiem uła-
nów rotmistrz Jan Dunin-Wąsowicz, 
pułkiem artylerii major Włodzimierz 
Zagórski. Całość razem z oddziała-
mi i instytucjami tyłowymi skupiała 
we wrześniu 1917 roku 347 oficerów 
i około 5.700 podoficerów oraz sze-
regowych (cyt. za: Michał Klimecki  
i Władysław Klimczak, Legiony Pol-
skie).

Austriacy, choć potrzebowali 
legionistów, zaopatrywali ich na sa-
mym końcu i to jeszcze przeważnie 
w kiepską broń. Legiony – pozbawio-
ne uzupełnień i zaplecza, słabo wy-
posażone – nie przedstawiały poza 
doświadczeniem żołnierskim wiel-
kiej wartości bojowej, co stworzyło 
przekonanie, że znalazły się na eta-
cie śmierci i skazane były na wynisz-
czenie. 

Rozwój wypadków w pełni po-
twierdził przypuszczenia legionistów. 
Wbrew ustaleniom, stanowisku po-
lityków galicyjskich i Rady Regen-
cyjnej, austriackie władze wojskowe 
przekazały Polski Korpus Posiłko-
wy 3 armii obsadzającej front od Pru-
tu do Dniestru. Polacy zrozumieli, że 
obietnica rozbudowy korpusu w ce-
lu utworzenia wojska polskiego by-
ła tylko austriackim gadaniem. Na 
przełomie października i listopada 
1917 r. pierwsze oddziały wyruszyły 
na front. Wszyscy wiedzieli, że wojna 
powoli się kończy, dlatego Austriacy 
postanowili maksymalnie wykrwawić 
Legiony, aby po wojnie, gdy przyjdzie 
do realizacji wcześniejszych ustaleń, 
korpus nie przedstawiał żadnej siły 
bojowej, a raczej przypominał mało-
liczny klub inwalidów wojennych. Za-
równo Zieliński, jak i Haller dosko-
nale wyczuli intencje sojuszników  
i podczas operacji frontowych mak-
symalnie oszczędzali swoich ludzi. 
Mogli łatwo wytłumaczyć swoje za-
chowanie brakami sprzętowymi. Wi-
dząc to, Austriacy szybko wycofali le-
gionistów z pierwszej linii. w

nie pogorszyć i tak nie najlepsze za-
opatrzenie na froncie. Rząd nakazał 
więc, aby robotnicy zatrudnieni w stra-
tegicznych fabrykach byli zaopatrywani 
wprost przez urzędowe instytucje. Pol-
skie Koło Parlamentarne w Wiedniu za-
żądało natychmiastowego wstrzymania 
dokonywanych bez upoważnień kontry-
bucji żywności na rzecz wojska, które 
sprawiały, że nad Podbeskidziem po-
jawiło się widmo głodu. Proszono też  
o wzmocnienie straży, m.in. w Czecho-
wicach-Dziedzicach, aby ukróciła ona 
wywóz żywności z tego terenu.

Jedynym niewojennym przedsię-
biorstwem, które zanotowało zwyż-
kę dochodów, była kolejka elektryczna  
z centrum Bielska do Cygańskiego La-
su. W poprzednim roku przewiozła ona 
ponad milion pasażerów, a jej dochód 
sięgnął 203.522 koron 10 halerzy. 5 pro- 
cent czystego zysku przekazano na 
wypłatę dywidendy, co w tamtych cza-
sach należało do rzadkości. 

Czas wojny zaburzył normalny po-
rządek rodzinnego życia. Młodzi żołnie-
rze przyjeżdżający na przepustki czę-
sto deklarowali swoje emocje nie tyl-
ko słownie, ale i fizycznie. Później je-
chali na front, gdzie ślad po nich gi-
nął, a po kilku miesiącach przychodziły 
na świat dzieci, pozbawione wszelkich 
praw. Aby uregulować tę kwestię, ce-
sarz polecił ministrowi sprawiedliwości 
przedkładać mu do najwyższego posta-
nowienia prośby o uznanie za ślubne 
dzieci nieślubnych, pochodzących od 
wojowników, którzy albo padli na polu 
bitwy, albo zginęli wskutek trudów wo-

jennych, jeżeli ojciec dowodnie miał za-
miar matkę dziecka poślubić, albo przy-
najmniej dziecko traktować jako ślubne, 
przyczem mają być w dalekiej mierze 
uwzględnione wszystkie za tem prze-
mawiające okoliczności. Wyjątek sta-
nowią wypadki, w których chodzi o in-
teresy dzieci ślubnych, żądające ochro-
ny, lub gdzie zachodzą skrupuły stano-
wiska obyczajowości publicznej – pisała 
w czerwcu Gwiazdka Cieszyńska.

Policja odniosła sukces w walce  
z nieuczciwymi handlarzami – znalezio-
no olbrzymi skład przeróżnych materia-
łów. W czasie odbywania rewizji policyj-
nej zajechał przed sklep wóz z Żywca, 
w którem również znajdowały się ma-
terye wełniane i skóra. Wszystko za-
rekwirowano, a braci Mückenbrunnów 
aresztowano – pisał Dziennik Cieszyń-
ski.

O zmianie nastrojów i nadziei na 
koniec wojny świadczą coraz częściej 
zamieszczane w prasie artykuły zachę-
cające do turystyki. Pełno w nich infor-
macji o atrakcjach lokalnych, jak choć-
by schronisko na Szyndzielni. 

Pod koniec roku prasa rozpisywa-
ła się o perypetiach księżnej Sułkow-
skiej. Maria, dziedziczka ogromnego 
majątku, została przez swojego męża 
ubezwłasnowolniona i zamknięta w za- 
kładzie dla obłąkanych. Będąc w pełni 
władz umysłowych, została szybko wy-
puszczona na wolność, ale majątku nie 
odzyskała. Pozbawiona majątku księżna 
zamieszkała na przedmieściach Berlina 
i utrzymywała się z szycia. w

Wojna okazała, że rolnik nie jest zbytecznym niewolnikiem, bez które-
go się mieszczanie i robotnicy fabryczni obejdą; pokazała, że rolnik jest ży-
wicielem państwa, jego podstawą – że mu więc należy odpowiednie uzna-
nie i szacunek. Inaczej było przed wojną. Ile razy się zdarzało, że w Bielsku 
wyśmiewano kobiety, przynoszące na targ masło, owoce, przewracano wozy  
z ziemniakami, jeżeli się nie podobały; ile to razy już w czasie wojny zakazy-
wano sprzedawać i nakładano kary wieśniaczkom, które domagały się spra-
wiedliwej, choć wyższej ceny za przyniesione rzeczy. Dziś się to zmieniło. 
Wieśniaczki mało chodzą do miasta, bo same panie przychodzą grzeczne pod 
ich strzechy: Downij chłop śmierdzioł, dzisio wonio – mówią słusznie chłopy. 
Samo miasto Bielsko rozesłało do okolicznych gmin prośbę, aby rolnicy zgła-
szali choć mniejsze zapasy ziemniaków. Zapasy miasta są na wyczerpaniu. 

Bielskie tramwaje

12 lutego 1918 r. wieść o ustaleniach brzeskich między Ukrainą a pań-
stwami centralnymi dotarła do korpusu polskiego. Zrobiła na legionistach pio-
runujące wrażenie. Major Włodzimierz Mężyński z Bielska dowiedziawszy 
się o warunkach traktatu, zmarł na atak serca. Jego dowódca gen. Zygmunt 
Zieliński tak o nim napisał: (...) Sam żołnierz, rozumiał żołnierza i był mu do-
wódcą z ducha i serca, a u schyłku dni swoich odszedł, jak strudzony pracą 
żniwiarz zasłużony. Żegnam w nim jednego z Tych, którym dane było pod-
nieść szeregi Legionów ponad normę przeciętnego wojska, wykształcić ten 
szczególny duch w naszych szeregach, który był i będzie naszą sławą, dumą 
i pięknem. (...) Cześć!

Mjr Włodzimierz 
Mężyński
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Początek 1918 r. przyniósł obyczajowy skan-
dal – w bielskim teatrze wystawiono spektakl pod 
wymownym tytułem Diablica. Na scenie dochodzi-
ło do nakłaniania do miłostek niemoralnych i nad-
wyrężenia związku małżeńskiego – relacjonowa-
ła Gwiazdka Cieszyńska. W powszechnej ocenie 
przedstawienie epatowało naturalizmem i eroty-
zmem. Wcześniej sztuka Schönherra wywołała bu-
rzę w Wiedniu, w Monachium policja zakazała jej 
wystawiania. 

W marcu na deskach teatru miejskiego wy-
stępowali Otto Waldner z Wiednia i Anna Pohler 
ze Stuttgartu. Z powodzeniem bawiła publiczność 
piosenkarka operetkowa panna Blanca Lorm, któ-
ra przeniosła się do Bielska z Morawskiej Ostra-
wy. 27 lipca dla żołnierzy z 55 pułku piechoty, któ-
ry stacjonował w mieście nad Białą, wystąpiła  
z koncertem pieśni patriotycznych Lilli Drustein.

Prasa odnotowała śmierć Szymo-
na Tobiasa, którzy 23 lata wcześniej za-
łożył gazetę Bielitz-Biala Anzeiger. 

Magazyny stacyjne w Bielsku by-
ły pełne – zamawiający nie odbierali do-
starczanych towarów, podniesiono więc 
karne opłaty za przechowywanie zalega-
jących w magazynach przesyłek. W po- 
łowie stycznia w biały dzień doszło do 
aż trzech wypadków na kolei. Najpierw 
pracownik kolei B. Rombek, wsiadając 
do ruszającego pociągu, poślizgnął się  
i noga wpadła mu pod koło. Kilka dni 
później, gdy wiał huraganowy wiatr, od-
kryto zwłoki mężczyzny potrąconego 
przez pociąg na trasie z Bielska do Dzie-
dzic. Podobna sytuacja zdarzyła się po-
między Wilkowicami a Łodygowicami – 
idącą obok toru kobietę nagły podmuch 
wiatru rzucił na tory pod nadjeżdżają-
cy pociąg. Poturbowaną zawieziono do 
szpitala w Bielsku. 

W kwietniu ulica żywo dyskutowa-
ła o napadzie na tutejszy bank. Rabusie 
zabrali 17 tys. koron; za ich schwytanie 
oferowano nagrodę w wysokości tysią-
ca koron. Głosnym echem odbiło się za-
bójstwo dyrektora elektrowni Edwarda 
Weissa. Kiedy dyrektor o godz. 5.00 wy-
szedł ze swojego domu, aby udać się na 
wyjazd służbowy koleją, drogę zastą-
pił mu były pracownik Procner, uprzed-
nio portier, który został zwolniony, po-
nieważ domagał się podwyżki. Proc-
ner – pozbawiony środków do życia oj-
ciec czworga dzieci – oddał 5 strzałów  
z rewolweru; dwa okazały się celne. Dy-
rektora przewieziono do szpitala, gdzie 
zmarł, Procner trafił do więzienia. 

Doszło do zuchwałej kradzieży  
z magazynów fabrycznych, łupem zło-
dziei padły tkaniny warte ok. 60.000 ko-
ron.

Podczas zgromadzenia w domu 
robotniczym niemieckie kobiety doma-
gały się ochrony dla siebie i dzieci, gdy 
ich mężowie są na wojnie lub na niej 
zginęli. Takie same rezolucje przyjęto 
na spotkaniu, na które przyszło 169 pol-
skich robotnic.

Przeglądając gazety wojenne, co 
rusz natrafiamy na białe plamy, ślady po 
interwencji cenzorskiej. Realia wojen-
ne i geopolityka wskazywały wyraźnie 
na to, że nieuniknione będzie powstanie 
samodzielnych państw – Polski i Czech. 
Chociaż nie było jeszcze konkretnych 
ustaleń, to zamieszkujący Austro-Wę-
gry Niemcy coraz bardziej zaczęli się 
z tym faktem liczyć. Na swoich spotka-
niach zaczęli kreślić coraz to nowe pla-
ny powojennego ładu, który miał pole-
gać na tym, aby jak najmniej się zmie-

Na wiadomość, że Wiedeń trakta-
tem pokojowym w Brześciu oddał Ukra-
inie Chełmszczyznę nastąpiły w całej 
Galicji ostre antyaustriackie manifestacje. 

Wielka manifestacja odbyła się na 
żywieckim rynku.

Demostrowano też w Białej, gdzie 
pozamykano fabryki i sklepy. Wszyscy 
zgromadzili się w kościele. Podczas ka-
zania ks. Mączyński w podniosłych sło-
wach skierował skargę przed tron Naj-
wyższego. Mszę za ojczyznę odprawił 
ks. kanonik Rychlik. Po odśpiewaniu pie-
śni patriotycznych pochód ruszył ulicami 
miasta. Porządek utrzymywała straż oby-
watelska. Za serce porywał ten orszak 
okazały. Człowiek czuł się jakby odrodzo-
nym, widząc, jak wszystko razem stanę-
ło, chłop obok urzędnika, robotnik obok 
księdza, jak wszyscy zgodnie bez wzglę-

du na przynależność partyjną, wyruszy-
li i podążali ulicami z pieśnią na ustach, 
głosząc miastu i światu wspólną krzywdę 
– relacjonowała 1 marca Gwiazdka Cie-
szyńska. 

Tłum okrążył oba rynki i przyjął 
wzniosłą rezolucję, zaś wszyscy Pola-
cy, którzy do tej pory mieli dzieci w szko-
łach niemieckich zadeklarowali, że na-
tychmiast przeniosą je do szkół polskich. 
Uchwalono bojkot kina i teatru w Bielsku 
i w Białej, bowiem uznano je za instytu-
cje wrogie narodowi polskiemu. Wezwa-
no, by Polki na znak żałoby w najbliższym 
czasie ubierały się skromnie, bez piór  
i atłasów. Zburzono też pomnik tarczy le-
gionowej, który stał w Białej od 1916 r.,  
a żołnierze i legioniści w proteście odsy-
łali swoje odznaczenia do Wiednia.

tymczasem w regIonIe

Das Interessante Blatt, nr 29, 
18.07.1918, s. 4, Lilli Drustein

niło. Działając w tym duchu nacjonaliści 
regularnie spotykali się w Bielsku i agi-
towali – już nie tylko za tym, żeby po-
szerzony Śląsk Cieszyński włączyć do 
Prus. Teraz chcieli oddać całą Austrię 
pod rządy Hohenzollernów. Zwolennik 
tej koncepcji dr Riehl na spotkaniach  
w regionie przekonywał, że tylko po-
łączenie gospodarcze, wojskowe i po-
lityczne z Niemcami zapewni Austrii 
przyszłość. Po wcieleniu do Rzeszy 
Niemcy austriaccy gotowi są pozostawić 
na tronie wiedeńskim, ale – jak mówca 
wyraźnie zaznaczył – w ten sam sposób 
jako. N. P. rodzinna Wittelsbachów pa-
nuje w Bawaryi pod zwierzchnictwem 
Hohenzollernów – relacjnował jego po-
glądy Dziennik Cieszyński w numerze  
z maja 1918 r. 

W tym czasie Polacy postanowi-
li założyć w Domu Katolickim w Bia-
łej bursę przemysłową dla uczącej się 
młodzieży. Myliłby się jednak ten, kto 
by skupił się tylko na edukacyjnym i kul- 
turalnym wątku tych wydarzeń – tak na-
prawdę gra toczyła się o zupełnie in-
ną stawkę. Gdyby nastąpiło upaństwo-
wienie polskiego gimnazjum w Białej, 
nie tylko wzrósłby jego prestiż i zmieni-
ło się finansowanie, ale – co ważne – 
zmieniłby się również status uczących 
tam nauczycieli. Jako pracownicy pań-
stwowi zyskaliby oni prawo wyborcze  
w pierwszym ciele wyborczem gmin-
nem, przez co większość w Radzie 
gminnej przeszłaby w ręce polskie – wy-
jaśniała Gwiazdka Cieszyńska 16 sierp-
nia. Aby zaradzić temu niebezpieczeń-
stwu, Rada Gminy Biała w trybie eks-
presowym zaczęła przyznawać hono-
rowe obywatelstwo Niemcom, bo tylko 
tym sposobem większość niemiecka 
mogła zostać zachowana. Ostatecznie 
27 sierpnia przyszła informacja, że gim-
nazjum zostało upaństwowione. 

Wobec takiego obrotu sprawy nie-
miecka Silesia z 1 września gwałtownie 
zaatakowała Polaków. 

Gwiazdka Cieszyńska odpowie-
działa jej równie obcesowo: Żreć ga-
licyjskie zboże, mięso, ziemniaki po-
trafią, lecz dać ludności polskiej w pol-
skiem, choć chwilowo i na pewien prze-
ciąg czasu przez Niemców opanowa-
nem mieście Białej choć szczyptę praw, 
twarde, wszechniemieckie pały pojąć 
nie mogą. Czy Wszechniemcy szcze-
kają, czy nie, czy się wściekają, czy nie 
– upaństwowienie prywatnych polskich 
zakładów średnich w Białej i na Śląsku 
nastąpi, bo musi.

Ten soczysty język najlepiej odda-
je temperaturę stosunków polsko-nie-

Widok na pocztę i teatr, obok bławatek – symbol niemieckich nacjonalistów

mieckich w naszym regionie u schyłku 
Wielkiej Wojny. 

Przechodząc od wielkiej polityki 
do kłopotów dnia codziennego, należy 
wspomnieć o tym, że w sierpniu, po in-
tensywnych opadach, deszcz zalał plo-
ny rolnikom. Sprawy dodatkowo kompli-
kowało zarządzenie, wedle którego nie 
można było samemu mielić mąki na żar-
nach lub przy użyciu młynów konnych. 
Rolnicy otrzymywali specjalne karty 
upoważniające do mielenia tylko mini-
malnych ilości ziarna. Tymczasem ka-
pryśna przyroda jakoś nie chciała do-
stosowywać się do urzędniczych roz-
porządzeń. 

Deszcze podtopiły okolice, a rze-
ki stały się groźne. 10 sierpnia w Białej 
utonęła sześcioletnia dziewczynka. Pa-
robek, który konno ruszył na ratunek to-
nącej, o mało sam nie utonął. Więcej 
szczęścia miał 14-latek z Kamienicy – J. 
Smok zbierał na wysepce rzecznej tra-
wę, nagle przyszła fala, która zalała wy-
sepkę, a chłopaka porwała. Tylko szyb-
ka interwencja wachmistrza żandarme-
rii oraz dwóch jego kolegów, którzy nie 
zważając na niebezpieczeństwo, wje-
chali na koniach do rzeki, uratowała 
chłopcu życie. 

Rygory wojny nadal obowiązywa-
ły i nawet z okazji wesela trzeba się było 
z nimi liczyć, o czym przekonał się rol-
nik Żur, który na wesele córki zabił ja-
łówkę i świnię bez specjalnych kartek. 
Komisarz żywnościowy z Bielska skon-
fiskował całe mięso. 17 września po-
licja zatrzymała samochód, w którym 
znaleziono dużą ilość słoniny. Ciekawe, 
że prowadzący samochód ubrani byli  
w wojskowe uniformy.

17 września podczas obrad Rady 
Miasta Bielska Gustaw Josephy znów 
ciskał gromy na Polaków i wzywał do 
ostrej pracy germanizacyjnej, przestrze-
gając, że z czasem zatrze się zupełnie 
niemiecki charakter miasta Białej i są-
siednich gmin niemieckich. 

Żywioł niemiecki istotnie był w od-
wrocie, czego najlepszym sygnałem by-
ły wyniki wyborów w kościele ewange-
lickim. Oto pewny kandydat w wybo-
rach na morawsko-śląskiego super-
intendenta dr Artur Schmidt – o skraj-
nie niemieckonarodowych poglądach – 
przegrał z Martinem Haase (synem po-
lityka i pastora z Bielska Teodora Haa- 
sego), który reprezentował bardziej 
umiarkowną opcję. Ewangelicy też nie 
chcieli dominacji niemieckiej w kościele. 

Sytuacja na wojennym zapleczu 
z każdym dniem stawała się coraz bar-
dziej napięta. Pojawiające się informa-
cje o tym, że całe jednostki wojskowe 
porzucają garnizony i udają się do do-
mów, uzmysławiały dobitnie bielskim 
Niemcom, że ich niemiecka wyspa ję-
zykowa jest bardzo zagrożona. Reago-
wali na nie jednak różnie. O ile w Białej 
Niemcy na gwałt zaczęli się uczyć języ-
ka polskiego i wprowadzili go do wszyst-
kich swoich szkół, o tyle w Bielsku pró-
bowano udawać, że to, co dzieje się do-
okoła, nie przejdzie przez bramy miasta. 

Szczególnie mocno widać to było 
20 października 1918 r., kiedy to w Bia-
łej odbył się duży zjazd Polaków z całe-
go regionu i śląska. Nacjonaliści bielscy 
na mostach łączących miasta postawi-
li... karabiny maszynowe. Była to swo-
ista demonstracja siły i ostatecznej de-
terminacji. Jednak gdy wojsko nakazało 
oddanie karabinów, natychmiast zostały 
schowane. w

Legioniści, którzy do tej pory, pomimo gierek państw central-
nych, trwali honorowo na swoich pozycjach, poczuli się kolejny raz 
oszukani i zdradzeni. Przecież oni nie po to przez ponad trzy lata 
przelewali krew, aby teraz z dawnych ziem Rzeczypospolitej powsta-
ło państwo ukraińskie. Cesarz Karol – w przeciwieństwie do swoje-
go ojca Franciszka Józefa – nie lubił Polaków. Jeszcze przed woj-
ną Wiedeń grał kartą ukraińską z Polakami i antagonizował obie na-
cje. Liczono na to, że powstanie państwa ukraińskiego w ramach Au-
tro-Węgier skutecznie zneutralizuje i osłabi dobrze zorganizowanych 
Polaków. 

13 lutego 1918 r. oficerowie 2 pułku piechoty wspólnie z bryga-
dierem Józefem Hallerem uznali, że poprzez układ brzeski Austria 
zdradziła ich i zerwała współpracę, co oznacza, że złożone przysię-
gi i braterstwo broni już nie obowiązują. Ustalono, że w tej bezna-
dziejnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie przejście na dru-
gą stronę frontu i połączenie się z organizującymi się tam oddziałami 
polskimi. Sprawa nie była prosta, bowiem mieli do pokonania ok. 30 
kilometrów do linii frontu; w dodatku musieli do swojej akcji przeko-
nać generała Zygmunta Zielińskiego – który znany był ze swej suro-
wości, umiłowania munduru i honoru – dlatego aresztowali swojego 
dowódcę i zabrali go ze sobą. 

Przed samą północą legioniści rozbili dwa bataliony austriac-
kiego 53 pułku piechoty. Nad ranem 100 oficerów z Józefem Halle-
rem na czele oraz około 1.500 żołnierzy otworzyło sobie przejście 
bagnetami. W marcu 1918 r. połączyli się oni w Sorokach nad Dnie-
strem z II Korpusem Polskim.

Niestety, większości legionistów II Brygady podobna sztuka 
się nie udała. Z około 5.500 ludzi połowa po przesłuchaniach zosta-
ła wcielona do wojsk austro-węgierskich i wysłana na front włoski, 
resztę internowano w obozach w Hust, Marmaros-Sziget, Busty-ha-
za, Dulfalva i Szeklencze. 

W tym samym czasie, żołnierze Hallera połączeni z II Korpu-
sem Polskim prowadzili nierówną walkę przeciw swoim niedawnym 
sojusznikom. 11 maja Polacy ruszyli w stronę Kaniowa, tam jednak  
w nocy z 11 na 12 maja zostali znienacka zaatakowani. Ostatecznie 
II Korpus Polski dowodzony przez generała Hallera po kilkugodzin-
nej zaciętej bitwie stoczonej 12 maja pod Kaniowem przestał istnieć.  
Z 7 tysięcy żołnierzy korpusu Niemcy ujęli 250 oficerów i niespełna 
3.000 szeregowych. Reszta z Hallerem przez tereny Rosji dotarła do 
Murmańska, a stamtąd drogą morską do Francji i tam uformowała 
się jako błękitna armia (od koloru mundurów). 

Do pełnego obrazu dziejów ochotników z Podbeskidzia służą-
cych w legionach brakuje jeszcze dodania epizodu włoskiego. Wy-
słani na front włoski legioniści nie mieli motywacji do walki, dlate-
go też przy pierwszej nadarzającej się okazji oddawali się do niewoli  
i wkrótce obozy włoskie zaroiły się od Polaków. Dzięki niezmożonej 
energii prof. Macieja Lorenta oraz posła Jana Zamorskiego udało się 
uzyskać zezwolenie na formowanie oddzielnych polskich obozów je-
nieckich, w których zaczęto tworzyć nowe oddziały.  

Poszli walczyć o wolną Polskę
Legioniści z Podbeskidzia wciąż pamiętali, żę poszli na wojnę, 

żeby walczyć o wolną Polskę. Stąd ich problemy ze złożeniem przy-
sięgi, w której nie było o Polsce ani słowa. Zaufali politykom, że wal-
cząc wspólnie z Austriakami, wywalczą wolną Polskę. Kiedy cesarz 
w akcie 5 listopada zapowiedział wolną Polskę, nie bawili się w ma-
nifestacje polityczne i bez szemrania złożyli kolejną przysięgę. Para-
doksalnie ich udział w buncie po traktacie brzeskim i przejście pod 
Rarańczą wynikał z tej samej przyczyny. 

Dziwnym zrządzeniem losu ochotnicy, którzy wyszli z Podbe-
skidzia, w czasie wojny walczyli z wszystkimi trzema państwami za-
borczymi. Wszystko po to, aby Polska była wolna i niepodległa. w
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Pod koniec października 1918 r. 
ukonstytuowała się Rada Narodowa dla 
Śląska Cieszyńskiego i ogłosiła włą-
czenie terenów Śląska Cieszyńskie-
go oraz terenów przyległych do wolnej 
i niepodległej Polski. Od tego momen-
tu rozpoczął się żywiołowy proces for-
mowania się państwowości na tych te-
renach. W Dzienniku Cieszyńskim poja-
wia się apel do członków Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół, aby jak najlicz-
niej zgłaszali się do tworzonej milicji na-
rodowej. 

Ze względu na strukturę naro-
dowościową Bielsko przed wojną by-
ło zwane małym Berlinem. Gdy tworzy-
ło się odrodzone państwo polskie, Biel-
sko długi czas wzbraniało się przed 
wejściem w skład jego terytorium. Nie-
miecka Rada Ludowa oraz magistrat 
miasta podjęły decyzję o połączeniu  
z niemiecką Austrią. Twór ten miał się 
składać się z pięciu części, przy czym 
okręg Bielsko-Biała miał być, wg planów 
rządu wiedeńskiego, międzypaństwo-
wym obszarem administracyjnym. 

Z Żywca pospieszyła na pomoc 
bielskim Polakom kompania ochotnicza 
kierowana przez prof. Antoniego Bału-
ta, naczelnika Sokoła. Sokoły ochra-
niały magazyny i dworce, broniły wstę-
pu milicji niemieckiej z Bielska na teren 
Białej. Wojsko polskie obsadziło linię 
kolejową Żywiec – Dziedzice. 

W Białej powstał Związek Stowa-
rzyszeń Polskich, do którego wstąpi-
ło również Towarzystwo Gimnastycz-
ne Sokół. Z tego związku wyłoniony zo-
stał Komitet Narodowy, weszli do niego 
przedstawiciele wszystkich liczących 
się poslkich sił politycznych – prócz 
przedstawicieli Polskiej Partii Socjali-
stycznej, którzy chcieli budować ludo-
wą Polskę. 

Pierwszym usiłowaniem Komite-
tu było dążenie do uspokojenia rozwy-
drzonych burszów niemieckich w Bia-
łej i w Bielsku. Połączenie telefoniczne 
z koszarami i por. Kańskim wystarczy-
ło, by por. Wisińskiego z małym oddzia-
łem i karabinem maszynowym sprowa-
dzić do centrum Bielska. Usadowił się 
on ze swoją kompanijką i ze swą ma-
szynką na Wzgórzu, tuż naprzeciw ka-
wiarni i momentalnie ochłodził zapały 
wszechniemieckie – pisze Antoni Mikul-
ski we Wspomnieniach z listopadowych 
dni 1918 roku w Białej.  

Pracę komitetu opisują protokoły 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej.

niemieckiej siły zbrojnej w mieście (do-
chodziły słuchy, że syn Gustawa Jose-
phy’ego tworzy regularne oddziały z mi-
licji). Dr Seidler zapewnił zgromadzo-
nych Niemców, że zamiarem Polaków 
nie jest – kogokolwiek uciskać i choć 
nie jest upoważniony może oświad-
czyć, że miasto Bielsko może zacho-
wać swoją autonomię i stwarzać sobie 
swoją straż obywatelską na obręb swe-
go miasta. Polacy nie myślą drażnić 
niemieckiej narodowości, ani stosować 
do nich tych metod, których sami cięż-
ko od Niemców doświadczali (Protokoły 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Białej. 
Protokół nr 3 z 1.11.1918).

Ostatecznie uchwalono utwo-
rzenie wspólnego komitetu narodowe-
go, do którego weszli ze strony pol-
skiej dr Seidl i dr Stein. Komitet ten uło-
żył wspólną odezwę w języku polskim 
i niemieckim. Odezwę podpisał komitet 
wykonawczy w Białej i Rada Narodowa 
Niemiecka Magistratu Miasta Bielska. 

1 listopada 1918 r. o godz. 10.00  
w sali konferencyjnej Gimnazjum Pol-
skiego Towarzystwa Szkoły Ludowej  
w Białej odbyło się posiedzenia Komite-
tu Wykonawczego Zjednoczonych Sto-
warzyszeń Polskich. O godzinnie 10 ½ 
prezes Komitetu dr Mikulski zagaił zgro-
madzenie podnosząc ważność dziejo-
wej chwili, w której Polska nie tylko sło-
wem, ale i czynem otwiera sobie wrota 
wolności. W chwili tej należy nam się na 
miejscu zorganizować, aby Polski Ko-
mitet Likwidacyjny znalazł w nas wła-
dzę wykonawczą, któraż z tego ramienia  
i w jego imieniu wzięła w rękę ster spraw 
narodowych w mieście i powiecie. Za-
znaczając po raz drugi ważność chwili  
i konieczność organizacji, z drugiej stro-
ny niemożliwość wezwania wszystkich 
przedstawicieli polskich stowarzyszeń 
i życia narodowego w całym powiecie, 
uważał za wskazane, abyśmy pomimo 
tych braków stworzyli tymczasowy Ko-
mitet Wykonawczy, który objął przed-
stawicieli wszystkich czynników naro-
dowych, tak ażeby żadne stronnictwo  
i żadna wielka organizacja powiatowa 
nie pozostała poza obrębem tego Komi-
tetu. Tego zespolenia się wszystkich sił 
narodu dla jedności działania wymaga 
dobro spraw. W myśl tych zasad przed-
łożył Zgromadzeniu przyjęty skład Po-
wiatowego Komitetu Wykonawczego 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Białej. 
W myśl tego projektu mieliby stworzyć 
ten komitet: dr Bernard Gross, dr Anto-
ni Mikulski, prof. Karol Rybarski, dr Wa-
cław Seidl i dr Ignacy Stein (Protokoły 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Białej. 
Protokół nr 1 z 1.11.1918).

Na posiedzeniu zajęto się sprawą 
uspokojenie ludności i wydania odezwy 
w języku polskim i niemieckim. Poleco-
no też oficerom czuwanie nad obiek-
tami wojskowymi, stanowiącymi odtąd 
własność państwa polskiego. W tym 
czasie na terenie Bielska stacjonował 
55 pułk piechoty, którego kadra oficer-
ska złożona była głównie z Polaków. 15 
oficerów złożyło przysięgę na wierność 
Polsce. Rozpuścili do domów podwład-
nych narodowości ruskiej, a Polaków 
zaprzysięgli na wierność Rzeczypo-
spolitej. 

Jeszcze tego samego dnia Polacy 
spotkali się z niemiecką radą miejską. 
Wspólnie ustalono, że sprawą pierw-
szorzędną jest aprowizacja. Strona nie-
miecka przyjęła do wiadomości, że Po-
lacy nie życzą sobie tworzenia żadnej 

Bielsko i Biała w rzeczypospolitej 

Następnie wybrano jeszcze wspólną 
komisję porozumiewawczą.

Powiatowemu Komitetowi Wyko-
nawczemu Polskiej Komisji Likwidacyj-
nej w Białej i nowo tworzonemu pań-
stwu polskiemu najszybciej i z ochotą 
oddał się do dyspozycji starosta bialski 
Kazimierz Chłapowski. 2 listopada zdję-
to z budynku starostwa herby austriac-
kie i zawieszono biało-czerwoną flagę 
– o godz. 13.00 naczelny urząd powia-
towy w Białej jako pierwszy urząd na 
tym terenie stał się urzędem polskim.

2 listopada do magistratu w Bia-
łej przybyła polska delegacja. O godzi-
nie 5. po południu udali się tam dr Mi-
kulski i dr Stein. Dyr. Mikulski w języ-
ku polskim przedstawił P. Burmistrzo-
wi Schmei obecne położenie gminy 
wobec państwa Polskiego i wezwał P. 
Burmistrza do oświadczenia, czy gmi-
na miasta Białej jest gotowa uznać się 
za podległą Państwu Polskiemu i urzę-
dować odtąd w imieniu tego państwa. 

Rynek w Białej, obecnie plac Wojska Polskiego

Bialski ratusz, widok od strony rzeki Białej

Burmistrz oświadczył w języku niemiec-
kim, że wezwanie to przyjmuje do wia-
domości, ale nie może sam decydować 
w tak zasadniczej sprawie i musi odwo-
łać się do Magistratu. Zapytał też, kie-
dy ma udzielić odpowiedzi. Dr Mikul-
ski prosił o odpowiedź wieczór, w razie 
zgody o telefoniczną, w razie odmowy 
pisemną. Na zapytanie P. Schmei, czy 
konsekwencją tego wezwania PKW i je-
go stanowiska jest konieczność złoże-
nia urzędowania, odezwał się Dr Mikul-
ski, że o tem wcale PKW nie myśli. Żą-
dają tylko, aby Magistrat w razie zgo-
dy na wezwanie PKW wywiesił polską 
chorągiew państwową, obok której mo-
że wywiesić chorągiew o barwach mia-
sta Białej. (Protokoły Polskiej Komi-
sji Likwidacyjnej w Białej. Protokół nr 6  
z 2.11.1918).

Jak się jednak okazało, odpowie-
dzi nie był ani tego wieczora, ani przez 
kilka następnych dni. Magistrat i radni 
czekali na rozwój wypadków, w między-
czasie czyniąc starania, aby do Biel-
ska został sprowadzony 100 pułk pie-
choty, którego oficerowie i żołnierze by-
li Niemcami – nie chcieli w mieście pol-
skich legionistów. Magistrat miał nie la-
da dylemat, jak drogą prawną doprowa-
dzić do usunięcia z publicznych budyn-
ków godła i herbów państwa austriac-
kiego – w tym czasie cesarstwo prze-
stało istnieć, a republika była w powi-
jakach. 

W miejsce Bürgerwehry (niemiec-
kiej milicji obywatelskiej) rotmistrz Jose-
phy tworzył regularne wojsko z uzbrojo-
nych żołnierzy. Pojawiły się plany roz-
brajania Polaków. Wystosowano ode-
zwę do bielskich Niemców, aby utwo-
rzyli Radę Narodową Niemiecką. Jose-
py miał oświadczyć, że poświęci mają-
tek na cel obrony Niemców.

Atmosfera w mieście była napię-
ta. W nocy z 4 na 5 listopada doszło na-
wet do regularnej wymiany ognia po-
między polskimi legionistami i Sokoła-
mi a niemiecką milicją bielską złożoną 
z uzbrojonych młodych ludzi. 5 listopa-
da w Białej i Bielsku zjawił się dowód-
ca polskich sił zbrojnych na Śląsku ge-
nerał Franciszek Aleksandrowicz, który 
bielskim Niemcom podyktował bardzo 
twarde warunki.

Ustalono, że dla uniknięcia starć 

straże z Białej dochodzić będą do uli-
cy Seeligera (obecnie jest to ulica Łuko-
wa), a straż z Bielska – do ulicy Syna-
gogi (dziś ul. Cechowej). 

Lokalna Polska Komisja Likwida-
cyjna z dnia na dzień lepiej wywiązy-
wała się problemów dnia codziennego. 
Sprowadziła 400 wagonów z ziemnia-
kami, zboże, naftę i inne produkty żyw-
nościowe. Z wielkimi problemami za-
pewniała wypłacanie pensji, rent i eme-
rytur oraz zasiłków. Organizowała buty 
i odzież dla powracających z frontu żoł-
nierzy. 

Stabilizowanie się sytuacji i rosną-
ca sprawność nowych władz, a równo-
cześnie brak jakichkolwiek, poza wer-
balnymi, sygnałów z Wiednia – spra-
wiły, że rajcy z Białej postanowili pogo-
dzić się z nieuchronnym. 13 listopada 
1918 r. o godziie 20.00 Polska Komisja 
Likwidacyjna otrzymała pismo bialskie-
go magistratu zawiadamiające o przy-
jęciu warunków przedłożonych przez 
Powiatowy Komitet Wykonawczy Pol-
skiej Komisji Likwidacyjnej. Postano-
wienie ogłoszono w dziennikach, m.in. 
w Dzienniku Cieszyńskim:

Rada miejska w Białej, spełnia-
jąc żądania miejscowego komitetu wy-
konawczego PKL, po dwóch swoich po-
siedzeniach 13 listopada uznała się za 
podległą państwu polskiemu i uchwali-
ła:

1. Wywiesić z ratusza chorągiew 
polską państwową.

2. Zaprowadzić dla stron polskich 
ustne i pisemne urzędowanie w języku 
polskim.

3. Przeprowadzić korespondencje 
z władzami i publicznymi instytucjami 
polskimi w języku polskim.

4. Sporządzić tablice orientacyj-
ne na ulicach miasta i biurach w języku 
polskim i niemieckim. 

5. Wydawać ogłoszenia w języ-
ku polskim i niemieckim z podpisami  
w obu językach.

Dużo trudniejsza sytuacja była  
w Bielsku, tutaj proces podporządko-
wywania się powstającej polskiej ad-
ministracji trwał dłużej, zwłaszcza, że 
wciąż pojawiały się propozycje po-
wołania międzyrządowej administra-

cji trzech państw dla obszarów i miast 
spornych. Neues Wiener Tagblatt, 
uznając polskie racje, przekonywał, że 
roszczenia do tego terenu mogą mieć 
również Niemcy i Czesi. Atmosferę ca-
ły czas podgrzewał Josephy, który gro-
ził staroście bielskiemu Podczarskie-
mu, że gdyby złożył ślubowanie rządo-
wi polskiemu, zostanie internowany lub 
usunięty z miasta.

Wkroczenie do Bielska 17 listopa-
da dużych oddziałów wojska polskiego 
wyklarowało sytuację. Przed hotelem 
Europa odbyła się skromna defilada, 
którą odebrał porucznik Kański. Żoł-
nierze obsadzili dworzec i przejęli od 
Bürgerwehry magazyny, których do tej 
pory pilnowała milicja niemiecka. Wte-
dy też nad dworcem zawisła pierwsza 
biało-czerwona flaga. Zbiegło się to  
z objęciem przez Polaków zarządu ko-
lei północnej; liniami Dziedzice – Ży-
wiec, Gnojnik – Bielsko i Bielsko – Kal-
waria zaczęła zarządzać dyrekcja pol-
ska w Krakowie. Metodą faktów doko-
nanych Bielsko stało się częścią Polski.

Większość członków niemieckiej 
rady miasta w Bielsku szukała porozu-
mienia i współpracy, zdając sobie spra-
wę, że bez dostaw z zewnątrz niemiec-
ka wyspa językowa jest skazana na za-
gładę. Z początkiem listopada zaopa-
trzenie w Bielsku było dużo lepsze. 
Jednak zgromadzone zapasy topniały 
z każdym dniem. Rajcy bielscy regular-
nie wysyłali prośby do PKL o przepusz-
czenie wagonów z węglem czy o wy-
jazd zamówionych wyrobów stalowych 

do Austrii. Przemysłowcy potrzebowali 
surowców i możliwości wysyłania swo-
ich towarów, stąd ich pragmatyzm i du-
ży nacisk na radnych, aby się dogadać 
z Polakami. 

Nie obeszło się bez incydentów 
– 26 listopada ktoś zerwał orła pol-
skiego z gmachu poczty, a trzymająca 
tam straż Bürgerwehra nie zareagowa-
ła. Podpułkownik Krakówka zażądał od 
magistratu Bielska umieszczenia nowe-
go orła z należytymi honorami, magi-
strat zgodził się na to, ale nic nie uczy-
nił w tym względzie. Generał Aleksan-
drowicz wobec tego podyktował ciężkie 
warunki zadośćuczynienia. Zarządził, 
że 3 grudnia o godzinie 11.00 magistrat 
ma z należytymi honorami godło do-
starczyć i zawiesić na budynku, następ-
nie przedstawiciel rady miejskiej ma 
wyrazić ubolewania z powodu zaistnia-
łego incydentu i zapewnić, że podobne 
wypadki się już nie powtórzą. Wojsko 
polskie i milicja niemiecka oddały hono-
ry, defilując pod białym orłem, który za-
wisł na budynku poczty. 

Wobec zdecydowanych wystąpień 
wojska polskiego milicja niemiecka ska-
pitulowała – 7 grudnia 1918 r. władze 
Bielska ślubowały wierność Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 13 grudnia garnizon 
bielski złożył po mszy uroczystą przy-
sięgę na ręce majora Bobkowskiego. w

Widok na Bielsko, na pierwszym planie dzisiejsza ulica Krasińskiego
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krzyŻówka

krzyŻówka  
niepodległościowa
PIONOWO: 
2 – Józef, marszałek Polski, patron ulicy 
w Bielsku-Białej,
3 – Ignacy, polityk, premier rządu lubel-
skiego, poseł na sejm, marszałek sej-
mu, 
4 – jadalny skorupiak morski, 
5 – wysokogatunkowa tkanina wełniana,
6 – wschodnia sztuka walki, 
7 – okup, 
8 – wojska ochotnicze tworzone dla  
odzyskania niepodległości Polski, 
9 – trójporozumienie państw w czasie  
I wojny światowej, 
17 – annały, 
19 – na nodze sarenki, 
20 – toczyła się nad Białą w 1914 r., 
21 – osłona lampy, 
23 – prezent, upominek, 
24 – narzędzie grawerskie, 
25 – wyrabiane w kierzni, 
26 – na nodze Stefana Huli, 
27 – pełzak wodny, 
32 – przeprowadzony na terenach  
spornych między Polską a Niemcami  
na Górnym Śląsku w 1921 r., 
33 – cechy osobowości, 
35 – detonator, 
36 – wśród oceanów, 
38 – w tytule piosenki legionistów, 
39 – słowo występujące w nazwach 
dawnych polskich stowarzyszeń  
oświatowych, 
41 – nieogolony owoc, 
42 – krój płaszcza. 

POZIOMO:
1 – podstawka pod szklankę, 
7 – Józef, polityk, generał i dowódca 
Błękitnej Armii, 
10 – do kupienia u ogrodnika, 
11 – surowiec na smyczki, 
12 – wyścigi jachtów, 
13 – imię Szymborskiej, poetki  
i noblistki, 
14 – kraina historyczna między Odrą  
i Łabą, 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 28 utworzą rozwiązanie.                                        

krzyżówkę opracował 
/miecz/

15 – gałązka drzewa iglastego, 
16 – baletnik, 
18 – noworodek, 
19 – wędkarz, 
22 – wygląd zewnętrzny, prezencja, 
25 – farba antykorozyjna, 
28 – puls krążenia krwi, 
29 – odtwarzanie kształtu w rzeźbie, 
30 – interesuje kardiologa, 

31 – ziomek Winnetou, 
34 – Henryk, profesor, legionista,  
naczelnik Towarzystwa Gimnastyczne-
go Sokół w Bielsku, 
37 – Barack, były prezydent USA, 
40 – żywy taniec rosyjski, 
41 – wzgórze w centrum Aten, 
43 – ... Pokoju, była amatorska impre-
za kolarska, 

44 – strefa głębinowa oceanów i mórz, 
45 – wieś nad Wartą z pałacem  
Raczyńskich, 
46 – osobiste drobiazgi, 
47 – dawniej tapczan, 
48 – tworzą smog, 
49 – sposób tynkowania, 
50 – gruba podeszwa.

Dla pierwszych 12 osób, które w terminie do końca października przyślą pocztą prawidłowe rozwiązanie, mamy nagrody w postaci 
książek i płyt wydanych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Adres: Redakcja Magazynu Samorządowego, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 
43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 1. Decyduje data stempla pocztowego.                                 


