
się tam ponadto doskonała i jedna z naj-
nowocześniejszych w Europie huta żelaza 
– w Trzyńcu. Drugim motywem była chęć 
przejęcia linii kolejowej łączącej Czechy ze 
Słowacją.

Mordy 
i wypędzenia
Atak nastąpił 23 stycznia 1919 r. Był to 

korzystny moment do przeprowadzenia 
agresji. Polska była w tym czasie zaanga-
żowana w walki o Lwów i Wielkopolskę. 
Na początku stycznia doszło również 
w Wilnie do pierwszych starć z posuwają-
cymi się na Zachód bolszewikami. Polska 
była więc zajęta na innych frontach. Kor-
pus czeski atakujący Śląsk liczył około  
16 tys. ludzi dowodzonych przez ppłk. Jo-
sefa Šnejdárka. Polacy mogli mu przeciw-

stawić zaledwie 5 tys. żołnierzy i ochotni-
ków z tzw. milicji robotniczych złożonych 
z górników i hutników. Nad całością 
komendę objął płk Franciszek Latinik.

 Jednostki czeskie miały za zadanie 
opanować całość ziem byłego Księstwa 
Cieszyńskiego – aż do Bielska. Ich błyska-
wicznie rozwijająca się ofensywa dopro-
wadziła do zajęcia w ciągu pierwszych dni 
całego Zagłębia Karwińskiego. Następnie 
oddziały wroga poszły za cofającymi się 
Polakami do linii Wisły, gdzie w wyniku 
bitwy pod Skoczowem (w dniach 28–30 
stycznia 1919 r.) natarcie czeskie zostało 
zatrzymane. Doszło do zawieszenia broni.

Żołnierze czescy dopuścili się w trakcie 
działań wojennych wielu okrutnych mor-
dów bezbronnych jeńców polskich i cywili. 
Jedna z najbardziej bestialskich zbrodni 
miała miejsce w Stonawie. 26 stycznia 
1919 r. czescy legioniści zamordowali tam 
wziętych do niewoli kilkunastu żołnierzy 

WP. Ofiary zostały w większości zakłute 
bagnetami i ograbione. 

W Zebrzydowicach dobito rannego 
ppor. Henryka Taubego – Polaka pocho-
dzenia żydowskiego. Okoliczności jego 
śmierci są znane dzięki relacji plutonowe-
go Stefana Bychawskiego: „Obsadziłem 
budynek stacyjny, gdzie broniliśmy się 
granatami ręcznemi, aż nas nieprzyja-
ciel otoczył ze wszech stron. Zostaliśmy 
pokonani, było nas w budynku około 30 
walczących, prócz rannych. Ppor. Taube 
wpadł ranny do pokoju i tam go Czesi 
zakłuli bagnetami. Z moich ludzi 7 żywych 
dostało się do niewoli po znieważeniu 
i biciu ich kolbami po twarzy. Chor. Kuma-
niewskiego, sekcyjnego Kwiatkowskiego 
i mnie bili oficerowie i żołnierze czescy 
bez powodu”. 

Z kolei pastor Jan Unucka, który pod-
czas bitwy pod Skoczowem znajdował  
się w szpitalu polowym, zapamiętał:  
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