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7 LISTOPADA, tu¿ przed 11.
W koñcu, 7 listopada 1918 r., powsta³
pierwszy ogólnopolski
organ administracji pañstwowej - Tymczasowy
Rz¹d Ludowy. Na jego
czele stan¹³ socjalista
Ignacy Daszyñski,
cz³onek Komisji Likwidacyjnej, umiarkowany
polityk galicyjski, wczeœniejszy wspó³pracownik Józefa Pi³sudskiego.
Cz³onkowie rz¹du w
przewa¿aj¹cej mierze
nale¿eli do stronnictw
lewicowych i ludowych:
Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii
Socjalno-Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rz¹d
wzywa³ do natychmiastowego rozwi¹zania Rady Regencyjnej.
Jednoczeœnie zosta³ og³oszony Manifest, sygnowany "LublinKraków" w którym czytamy: "Pañstwo polskie, obejmuj¹ce
sob¹ wszystkie ziemie, zamieszka³e przez lud polski, z w³asnym wybrze¿em morskim, stanowiæ ma po wszystkie czasy
Polsk¹ Republikê Ludow¹".
Manifest wprowadza³ równouprawnienie wszystkich obywateli i obywatelek bez ró¿nicy narodowoœci, wyznania oraz
przyznawa³ wolnoœæ s³owa, zgromadzeñ, zrzeszeñ i prawo do
strajku. Jako jeden z pierwszych rz¹dów na œwiecie Tymczasowy Rz¹d Ludowy potwierdza³ i gwarantowa³ prawa wyborcze
kobiet, wyprzedzaj¹c tym samym wiêkszoœæ pañstw europejskich, a tak¿e USA. Manifest ustala³ 8-godzinny dzieñ pracy w
przemyœle, rzemioœle i handlu. Rz¹d deklarowa³ natychmiastowe przyst¹pienie do reorganizacji organów samorz¹du terytorialnego i utworzenie milicji ludowej. Zobowi¹zywa³ siê wnieœæ
do Sejmu Ustawodawczego projekty reform dotycz¹cych: przeprowadzenia reformy rolnej; upañstwowienia niektórych dzia³ów przemys³u i komunikacji; udzia³u robotników w administrowaniu prywatnymi przedsiêbiorstwami; wprowadzenia
prawa o ubezpieczeniach i ochronie pracy; powszechnego,
œwieckiego i bezp³atnego nauczania w szko³ach. Wyra¿a³ wolê
rozwi¹zania wszystkich sporów terytorialnych z s¹siadami na
zasadzie wspólnych negocjacji.
U zarania swej niepodleg³oœci Polska by³a zatem zaprojektowana jako pañstwo nowoczesne, postêpowe i egalitarne (równoœæ miêdzy lud¿mi).

A w Cieszynie!
Noc z 31 paŸdziernika na 1 listopada 1918 r. by³a w Cieszynie, nawet
jak na tê porê roku, wyj¹tkowo nieprzyjemna - zimna i d¿d¿ysta. Poza
tym jednak, nic nie wyró¿nia³o jej
od wielu podobnych. A jednak! Mia³a
ona przynieœæ mieszkañcom miasta
i ca³ego Œl¹ska Cieszyñskiego prawdziw¹ rewolucjê. Wraz ze zmierzchem
31 X 1918 r., nasta³ koniec pewnej
epoki. Jak spostrze¿ono o œwicie dnia
nastêpnego, na tzw. Wie¿y Piastowskiej, nie powiewa³ ju¿ dumnie ¿ó³toczarny sztandar austriackich cesarzy,
lecz bia³o-amarantowa chor¹giew.
Trzepocz¹c na wietrze, zwiastowa³a
ona wszem i wobec, i¿ oto zgas³a w
Cieszynie gwiazda Habsburgów, a
Œl¹sk Cieszyñski, po szeœciu wiekach
roz³¹ki, wraca do Polski!
Co takiego wydarzy³o siê w noc z
31 paŸdziernika na 1 listopada 1918
r. w Cieszynie? Wtedy to polscy spiskowcy - oficerowie i szeregowcy
armii cesarskiej, dokonali buntu przeciw pañstwu austro-wêgierskiemu.
Tu¿ po 21.00 opanowali oni koszary, magazyny z broni¹ oraz wszystkie kluczowe obiekty w mieœcie,
przejmuj¹c nad nim kontrolê. Austriackie w³adze wojskowe by³y bezsilne - skapitulowa³y. Zamach siê
powiód³. Odt¹d w³adza na Œl¹sku Cieszyñskim nale¿a³a do Polaków, w
imieniu których rz¹dy sprawowa³a
Rada Narodowa Ksiêstwa Cieszyñskiego. Dziêki odwadze, jak¹ wykazali siê cieszyñscy Polacy, Cieszyn
by³ trzecim miastem na ziemiach
polskich (zaraz po Tarnowie i Krakowie), które wyzwoli³o siê spod obcego panowania. W ten sposób ziemie Ksiêstwa Cieszyñskiego sta³y siê
jednym z zal¹¿ków tworz¹cej siê Niepodleg³ej Polski.
z:: Wojciech Grajewski http://gazetacodzienna.pl
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Prawdziwa krytyka cnoty siê nie boi !
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Przystanek
niepodleg³oœæ
Pismo Zespo³u Szkó³ Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
w Bielsku-Bia³ej. Ukazuje siê nieprzerwanie od 1990 roku.

100 LAT TEMU,
KIEDY PRYS£Y
KORDONY.
„Niepodobna oddaæ tego upojenia,
tego sza³u radoœci,
jaki ludnoœæ polsk¹ w
tym
momencie
ogarn¹³. Po 120 latach prys³y kordony,
nie ma "ich" ! Wolnoœæ! Niepodleg³oœæ!
Zjednoczenie! W³asne pañstwo! Na zawsze! Chaos? To nic.
Bêdzie
dobrze.
Wszystko bêdzie, bo
jesteœmy wolni od pijawek, z³odziei, rabusiów, od czapek z b¹czkiem, bêdziemy sami
sob¹ rz¹dzili..." - pisa³ Jêdrzej Moraczewski, wkrótce premier, uczestnik ówczesnych
wydarzeñ.
Jesieñ 1918 r. przynios³a pewnoœæ, ¿e klêska pañstw centralnych (Niemiec i AustroWêgier) jest kwesti¹ najbli¿szego czasu. Na
ziemiach polskich nie funkcjonowa³y ju¿ rz¹-

dy zaborcze. Tworzy³y siê natomiast polskie
oœrodki, które przygotowywa³y objêcie w³adzy. Niepodleg³oœæ przestawa³a byæ marzeniem, stawa³a siê faktem.
10 listopada do Warszawy przyjecha³ wypuszczony z magdeburskiego wiêzienia Józef Pi³sudski. 11 listopada, utrzymuj¹ca ¿e ma w³adzê,
Rada Regencyjna
przekaza³a Pi³sudskiemu w³adzê nad
wojskiem, a dzia³aj¹cy od 7 listopada
rz¹d lubelski odda³
siê do jego dyspozycji. Tego samego
dnia podpisano zawieszenie broni z
Niemcami, zakoñczy³a siê I wojna
œwiatowa.
Listopad 1918 r.
otwiera³ now¹, niezapisan¹ jeszcze kartê w historii Polski,
która znowu znalaz³a siê na mapie Europy.
Trzeba by³o jednak wyjaœniæ pewne niewiadome. Wœród nich na czo³o wysuwa³y siê
dwa zasadnicze problemy - kszta³tu terytorialnego i ustrojowego pañstwa. A z ich rozwi¹zaniem, po ostudzeniu listopadowej euforii by³o ju¿, jak wiadomo, ró¿nie.
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Bielsko i Bia³a w II Rzeczypospolitej
- trudne pocz¹tki
wej, pod warunkiem jednak¿e
poszanowania autonomii miasta
i kulturowych praw ludnoœci
niemieckiej.
W s¹siedniej Bia³ej rada miejska jeszcze 13 listopada uznawa³a zwierzchnictwo Komisji
Likwidacyjnej, której lokalny
komitet utworzyli nauczyciele
bialskich szkó³ wy¿szych, z Antonim Mikulskim na czele.
Rada dzia³a³a wówczas poszerzona o przedstawicieli socjali17 listopada 1918 r. gen. Franciszek Aleksandrowicz, na
stów i ludnoœci polskiej. Uk³ad
czele oddzia³ów wojsk polskich, wkracza do Bielska
ten odzwierciedla³ sam podzia³
najwy¿szych stanowisk - z burmistrzem Maxem Schmej¹ i jego zastêpcami Jeœliby szukaæ znamiennych faktów, które
socjalist¹ dr. Danielem B. Grossem oraz norzucaj¹ œwiat³o na sytuacjê Bielska i Bia³ej
tariuszem Kazimierzem Karpiñskim, reprew latach miêdzywojennych, nale¿a³oby przyzentuj¹cym Klub Polski. O trwa³oœci tego
wo³aæ wydarzenia z jednego dnia - 1 listopada
wspó³dzia³ania œwiadczyæ mo¿e fakt, i¿ sk³ad
1918 roku. W obu miastach, oddzielonych
ten przetrwa³ a¿ do kwietnia 1925 roku, co
rzek¹, dzieñ ten wygl¹da³ zgo³a odmiennie, bo
zwa¿ywszy na burzliwoœæ ówczesnej sytuacji
kiedy w Bia³ej powstawa³ komitet Komisji Lipolitycznej, by³o ewenementem.
kwidacyjnej, proklamuj¹cej zjednoczenie z
Polsk¹, przejmuj¹cej kontrolê nad miastem i
Kwestie przynale¿noœci pañstwowej ureokolic¹, w tym samym czasie na Rynku w Bielgulowa³ dopiero traktat pokojowy z Saint Gersku trwa³ protest tutejszej ludnoœci niemiecmain-en-Laye, zawarty 10 wrzeœnia 1919 roku,
kiej przeciw po³¹czeniu z Rzeczpospolit¹, dozak³adaj¹cy przejêcie zachodniej Galicji wraz
magaj¹cej siê przynale¿noœci do Niemieckiej
z Bia³¹ przez Polskê. Dla Œl¹ska CieszyñskieAustrii. Burmistrz Eduard Eichler powo³a³
go sprzymierzeñcy zarz¹dzili plebiscyt pomiênawet si³y zbrojne, tzw. stra¿ obywatelsk¹,
dzy Czechos³owacj¹ a Polsk¹, który jednak¿e
która jednak nie podjê³a skutecznych dzia³añ
nie doszed³ do skutku z powodu zamieszek i
obronnych, kiedy to 17 listopada do miasta
obustronnej dzia³alnoœci bojówek. 28 lipca
wkroczy³y wojska polskie.
1920 r. Konferencja Ambasadorów zarz¹dzi³a wiêc podzia³ dawnej prowincji wzd³u¿ rzeki
Dla protestuj¹cych wówczas bielszczan
Olzy, w wyniku czego Cieszyn zosta³ rozdziepewne nadzieje stwarza³a nierozstrzygniêta
lony granic¹, a Bielsko znalaz³o siê po strokwestia przynale¿noœci pañstwowej Œl¹ska
nie polskiej. Wraz z polskim Górnym Œl¹skiem
Cieszyñskiego, gdy¿ pretensje do tej prowini wschodni¹ czêœci¹ Œl¹ska Cieszyñskiego w
cji zg³asza³a tak¿e i Czechos³owacja, w grani1922 roku miasto wesz³o w sk³ad utworzonecach której mieszka³o ju¿ 3,5 miliona Niemców.
go wówczas województwa œl¹skiego, z sieOpcjê t¹ traktowano jednak jako mniejsze z³o.
dzib¹ w Katowicach. Bia³a natomiast, po przyObok tych postaw silne by³y równie¿ g³osy
³¹czeniu doñ Lipnika w 1925 roku, sta³a siê
przychylniejsze Polsce, wychodz¹ce ze œromiastem powiatowym województwa krakowdowiska bielskich fabrykantów, dla których
skiego. St¹d te¿ i nazwa Bia³a Krakowska,
ewentualna konkurencja handlowa z przemyjaka zaczê³a obowi¹zywaæ od 1928 roku.
s³em £odzi wydawa³a siê byæ mniej groŸna ni¿
z jakimkolwiek czesko-morawskim okrêgiem
z Ewa Janoszek, Wojciech Kominiak, Bielsko-Bia³a i okolice na
przemys³owym. Dopiero 7 grudnia bielski madawnej pocztówce w czasach II Rzeczypospolitej, Bielsko-Bia³a 2008
gistrat podporz¹dkowa³ siê Radzie Narodo-

OJCOWIE NIEPODLEG£OŒCI
IGNACY DASZYÑSKI (1866-1936) „MARSZA£EK DEMOKRACJI",
dzia³acz socjalistyczny i niepodleg³oœciowy, polityk. Cz³onek Polskiej Partii
Socjalno-Demokratycznej Galicji i Œl¹ska Cieszyñskiego (PPSD) i Polskiej
Partii Socjalistycznej (PPS). Wieloletni przewodnicz¹cy Rady Naczelnej i
cz³onek Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS.
W 1897 wybrany do parlamentu wiedeñskiego z ramienia PPSD, gdzie domaga³ siê m.in. powszechnego prawa wyborczego do parlamentu i rad narodowych wszystkich szczebli. Zwolennik odbudowy pañstwowoœci polskiej. W
okresie I wojny œwiatowej pozostawa³ na stanowisku wiceprzewodnicz¹cego
Naczelnego Komitetu Narodowego. Bliski wspó³pracownik J. Pi³sudskiego.
Ju¿ 15 paŸdziernika 1918 r. Daszyñski podpisa³ dokument, w którym cz³onkowie izby austriackiego
parlamentu z³o¿yli deklaracjê, ¿e uwa¿aj¹ siê od tej pory za obywateli polskich. Po I wojnie œwiatowej sta³ na czele Tymczasowego Rz¹du Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie (7-18 listopada
1918). Gabinet Daszyñskiego wyda³ Manifest, w którym zapowiada³ przeprowadzenie szerokich
reform gospodarczo-spo³ecznych. Daszyñski podporz¹dkowa³ swój rz¹d J. Pi³sudskiemu, po jego
powrocie do kraju. Wobec zagro¿enia ze strony bolszewików Daszyñski obj¹³ stanowisko wicepremiera w Rz¹dzie Obrony Narodowej z W. Witosem na czele, utworzonym w lipcu 1920. Od 1922
wicemarsza³ek, a od 1928 marsza³ek sejmu. Od 1928 pozostawa³ w opozycji do J. Pi³sudskiego.W
1930 wycofa³ siê z ¿ycia politycznego, z powodu z³ego stanu zdrowia Zmar³ w 1936 roku w Bystrej
Œl¹skiej (ko³o Bielska-Bia³ej).
JÓZEF PI£SUDSKI (1867-1935) wywodzi³ siê z wileñszczyzny, ze zubo¿a³ej rodziny szlacheckiej. W latach 1887-92 za dzia³alnoœæ rewolucyjn¹ zosta³ zes³any na Sybir. Po wst¹pieniu do PPS sta³ siê wkrótce jednym z czo³owych przywódców. By³ inicjatorem i kierownikiem powo³anej w 1904 r.
Orgamnizacji Bojowej PPS. Podczas I woiny œwiatowej stan¹³ na czele Legionów Polskich. W wyniku kryzysu przysiêgowego w lipcu 1917 r. zosta³
aresztowany i osadzony w Magdeburgu. Po zwolniemu z wiêzienia 11 listopada 1918 r. przej¹³ w³adzê naczeln¹ nad wojskiem a 14 listopada najwy¿sz¹
w³adzê w pañstwie. 22 listopada 1918 r. Pi³sudski zosta³ mianowany Tymczasowym Naczelmkiem Pañstwa. Wykorzystuj¹c panuj¹ce niezadowolenie
na czele wiernych sobie oddzia³ów 12 maja 1926 r., dokona³ przewrotu. Obj¹³
funkcjê Generalnego Inspektora Si³ Zbrojnych. Dysponowa³ faktyczn¹ w³adz¹
dyktatorsk¹. Zmar³ 12 maja 1935 r.
JEDRZEJ MORACZEWSKI (1870-1944), polski polityk socjalistyczny i
niepodleg³oœciowy. Dzia³a³ m.in. w Polskiej Partii Socjaldemokratycznej Galicji i Œl¹ska Cieszyñskiego, Zwi¹zku Zwi¹zków Zawodowych, wspó³organizowa³ Uniwersytet Ludowy we Lwowie.W latach 1907-1918 by³ pos³em do
parlamentu austriackiego. W czasie I wojny œwiatowej walczy³ w Legionach
Polskich.
W 1918 Józef Pi³sudski powierzy³ mu misjê utworzenia rz¹du odrodzonego
pañstwa polskiego. Moraczewski pozosta³ na stanowisku premiera do 1919.
By³ pos³em do Sejmu Ustawodawczego (z ramienia PPS) i jego wicemarsza³kiem, bior¹c aktywny udzia³ w pracach nad konstytucj¹ marcow¹. Po przewrocie majowym 1926 zosta³ usuniêty z PPS za popieranie Pi³sudskiego, ale w zamian otrzyma³
stanowisko ministra robót publicznych, które sprawowa³ w latach 1926-1929.

