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Kolarze wjeżdżający na most „Przyjaźni” w Cieszynie podczas IX Wyścigu Przyjaźni 
Posko-Czechosłowackiej z Gliwic do Frydku-Mistku, 11 czerwca 1966 roku
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WstępKrzysztof 
NowaK

Przekazywany w ręce czytelników kolejny, siódmy już 
tom monografii Śląska Cieszyńskiego, jest poświęco-
ny dziejom regionu od zakończenia II wojny światowej 
w maju 1945 roku po czasy współczesne. 

Prezentowany tom dotyczy więc wydarzeń, w których 
uczestniczyliśmy także my sami. Podobnie jak przy oma-
wianiu lat międzywojennych 1920–1938–1939, przy opi-
sie dziejów drugiej połowy XX i początków XXI wieku 
koniecznym stało się prowadzenie narracji w odniesie-
niu nie do jednej, lecz do dwóch państwowości – pol-
skiej i czechosłowackiej/czeskiej, w granicach których po 
1945 roku znalazł się nasz region w wyniku kolejnego 
podziału po zakończeniu II wojny światowej. 

Zawartość siódmego tomu obejmuje więc przede 
wszystkim problematykę dotyczącą funkcjonowania re-
gionu w komunistycznym Bloku Wschodnim jak i zarys 
pierwszych lat odrodzenia demokracji obywatelskiej 
po 1989 roku. Ponownie więc istotne dla losów regio-
nu przedziały czasowe wymagały niekiedy krótkiego 
wprowadzenia w omawianą tematykę historyczną, po-
dzieloną tradycyjnie głównie na problematykę politycz-
ną, społeczną i gospodarczą oraz wybrane zagadnienia 
z dziejów kultury, szkolnictwa, religii sportu, turystyki 
i ochrony zdrowia w powojennej Polsce i Czechosłowacji 
(od 1993 roku w Republice Czeskiej). Szerzej problema-
tyka kulturalna, sztuka oraz architektura regionu będzie 
zaprezentowana w ostatnim, ósmym tomie Dziejów Ślą-
ska Cieszyńskiego.

Podobnie jak w poprzednim tomie, w przypadku 
dziejów zachodniej części regionu większy nacisk został 
położony na interesującą z wielu względów problematy-
kę zaolziańską. 

Także tom siódmy wyszedł spod ręki grupy autorów 
polskich i czeskich. Musieli oni dodatkowo uwzględnić 
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dokonujące się na przestrzeni ostatniego półwiecza procesy, które pro-
wadziły nie tylko do swoistego rozmywania się w społecznym odbiorze 
historyczno-geograficznego i kulturowego rozumienia pojęcia „Śląsk Cie-
szyński”, ale również uniemożliwiały trzymanie się ściśle historycznych 
granic regionu cieszyńskiego przy rekonstrukcji jego współczesnych dzie-
jów.



W Polsce
(1945–1989)



Jeszcze w 1947 roku w Polsce ukazała się mapa prezentująca Zaolzie 
jako obszar sporny, co spowodowało interwencję czechosłowackiej dyplomacji, 

 AMZV 
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Krzysztof 
NowaK

Przemiany administracyjno-prawne 
i demograficzne

Po zakończeniu II wojny światowej nowe polskie wła-
dze od razu przywróciły przedwojenny podział admini-
stracyjny i w konsekwencji rzeka Biała ponownie stała 
się granicą administracyjną oddzielającą dwa miasta, 
dwa powiaty miejskie i dwa powiaty ziemskie położone 
w różnych województwach. Rozporządzeniem wojewody 
śląskiego (śląsko-dąbrowskiego) z 27 listopada 1945 roku 
wprowadzony został podział na gminy zbiorowe, które 
zastąpiły gminy wiejskie, i w których skład wchodzi-
ło od kilku do kilkunastu gromad. Miasto Bielsko zy-
skało rangę powiatu miejskiego (grodzkiego). Ustawa 
z 28 czerwca 1950 roku zmieniła podział administra-
cyjny Polski. Zniesiono województwo śląskie, utworzo-
no katowickie. Wkrótce nastąpiły dalsze istotne zmiany. 
1 stycznia 1951 roku (na podstawie ustawy z 30 grudnia 
1950) powiat miejski bielski połączono z powiatem miej-
skim bialskim w jedno miasto Bielsko-Biała, które utrzy-
mało status miasta wydzielonego, łącząc już na stałe 
to, co faktycznie było ze sobą pod wieloma względami 
połączone od lat. W tym samym dniu do powiatu biel-
skiego przyłączono także gminy Bestwina – Wilkowice 
i Szczyrk, a resztę dawnego małopolskiego powiatu Biała 
podzielono między powiat żywiecki i nowopowstały po-
wiat oświęcimski. Poza tym z powiatu bielskiego wyłą-
czono gminy Strumień – miasto i gminę Strumień oraz 
Chybie i przyłączono do powiatu cieszyńskiego, a prawa 
miejskie (na podstawie rozporządzenia z 14 grudnia 
1950 roku) zyskała gmina Czechowice, do której przy-
łączono zniesioną wówczas gminę Dziedzice. Dokonano 
również korekt na pograniczu Czechowic z gminą Ligo-
ta. 14 czerwca 1951 roku na obszarze miasta Cieszyna 
utworzono powiat miejski cieszyński. 
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9 marca 1953 roku wprowadzano nazwę województwo stalinogrodzkie, 
którą zniesiono 10 grudnia 1956 roku. W 1954 roku, w związku z przygoto-
waniami do budowy zbiornika goczałkowickiego, część obszaru gromady 
Zabrzeg i gminy Ligota przyłączono do powiatu pszczyńskiego, a powiat 
cieszyński pomniejszono o część obszaru Strumień – Wieś, część gromad 
Zabłocie, Frelichów, Zarzecze i Chybie.

W 1954 roku w wyniku reformy administracji państwowej gminy i gminy 
zbiorowe przekształcano w gromady. Ustawa z 25 września 1954 roku two-
rzyła osiedla, wyłączając z obszaru gromad tereny o zwartej zabudowie 
z ponad 1 000 mieszkańców, dzięki czemu w listopadzie tego roku po-
wstało osiedle Ustroń, we wrześniu 1955 roku osiedle Wisła Uzdrowisko, 
w styczniu 1958 roku osiedle Mikuszowice Śląskie. Prawa miejskie 31 grud-
nia 1956 roku zyskał Ustroń, a 1 lipca 1962 roku Wisła. We wrześniu 
1959 roku gminę Janowice włączono do Bestwiny. Po licznych protestach 
mieszkańców dawnych Dziedzic, 13 listopada 1958 roku nazwę Czechowi-
ce zmieniono na Czechowice-Dziedzice. 

Na przestrzeni lat 1950–1965 powierzchnia powiatu ziemskiego bielskie-
go wzrosła z 339 do 428 km2 a cieszyńskiego z 655 do 717 km2. W pierw-
szym oprócz miast były 2 osiedla i 24 gromady, w drugim 26 gromad, bez 
osiedli. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 grudnia 1968 roku do mia-
sta Bielsko-Biała przyłączono osiedle Mikuszowice Śląskie, gromady Ka-
mienica i Mikuszowice Krakowskie, część gromad: Hałcnów, Stare Bielsko, 
Komorowice, a część Aleksandrowic włączono do Wapienicy. Powierzchnia 
miasta wzrosła z 31,5 do 50,2 km21. 

W latach siedemdziesiątych nastąpiły kolejne zmiany w administracji 
terenowej. 29 listopada 1972 roku uległy likwidacji gromady, powrócono 
do podziału na gminy. Po uchwale WRN w Katowicach z dniem 1 stycznia 
1973 roku do Bielska-Białej włączono małopolską Straconkę, a do Cieszy-
na Boguszowice, Mnisztwo, Kalembice, Krasną, Pastwiska. W 1977 roku 
w granicach Bielska znalazło się Stare Bielsko, Wapienica, część Jaworza, 
reszta Komorowic i Hałcnowa, a w granicach Cieszyna Marklowice. 

Największa reforma administracyjna od 1950 roku miała miejsce 
w PRL w 1975 roku, kiedy to z dniem 1 czerwca likwidacji uległy powia-
ty i zaczęło funkcjonować 49 województw w miejsce dotychczasowych 17. 
Wśród nich było województwo bielskie o powierzchni 3 703 km2 z 18 mia-
stami i 52 gminami. Śląskocieszyńskie Czechowice-Dziedzice oraz gmina 
Zebrzydowice znalazły się w, pomniejszonym, województwie katowickim. 

1 Przemiany podziału polityczno-administracyjnego na obszarze dzisiejszego województwa 
katowickiego. Pod red. J. CHlebowCzyKa  „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” 1970, t. X, 
s. 354, 356, 357, 363, 365, 370, 371, 377, 378; J. wilK : Przeobrażenia powiatu i miasta 
jako jednostek administracyjnych. W: Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu. Oprac. 
H. reCHowiCz . Katowice 1971, s.309–316.
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Mimo, iż województwo bielskie objęło wiele obszarów historycznie i kul-
turowo odmiennie przez wieki kształtowanych, powstały warunki admini-
stracyjne i gospodarcze dla procesów integracyjnych, które szybko stały się 
fundamentem wyodrębniania się nowego regionu Podbeskidzia. Nie objęły 
one jednak tradycyjnie ciążącemu ku Górnemu Śląskowi terenu dawnego 
powiatu cieszyńskiego, którego mieszkańcy w większości z ulgą i satysfak-
cją powitali likwidację województwa bielskiego i administracyjny powrót 
Śląska Cieszyńskiego pod władzę Katowic w 1999 roku. 

Przez prawie pięć lat od zakończenia wojny na czele powiatów nadal 
stali starostowie jako reprezentanci władzy państwowej. W powiecie biel-
skim byli to Zenon Chmielewski, potem Bolesław Czechowicz, w powiecie 
cieszyńkim: Józef Łysogórski, Paweł Targosz, Edmund Grzeganek. 

20 marca 1950 roku Sejm w Warszawie przyjął ustawę o terenowych or-
ganach jednolitej władzy państwowej. Zlikwidowane zostały urzędy wo-
jewódzkie, starostwa powiatowe, zarządy miejskie i gminne, w zamian 
zaś utworzono rady narodowe z uprawnieniami terenowych władz admi-
nistracyjnych. Przestał istnieć podział na organa władzy ogólnej czyli sta-
rostwa oraz organa wykonawcze samorządu – wydziały i zarządy. Całość 
władzy terenowej przejmowały rady jako organ nadrzędny wobec prezy-
dium, a przewodniczący prezydium pełnił odtąd funkcje administracyjne. 
Kontrolę nad radami narodowymi, czyli komunistyczną namiastką samo-
rządowości, pełniła Rada Państwa, ale wytyczne przekazywała Rada Mini-
strów. Kandydatów do rad narodowych mogły zgłaszać tylko organizacje 
polityczne i zawodowe – reprezentowane w ramach tzw. Frontu Narodowe-
go, po 1956 roku Frontu Jedności Narodu, jedynie za zgodą PZPR. Pierw-
sze wybory do rad narodowych odbyły się jednak dopiero w 1954 roku, 
a później co cztery lata. Po przełomie październikowym 1956 roku ustawą 
z 25 stycznia 1958 roku rozszerzono nieco uprawnienia rad narodowych, 
co miało być zapowiedzią decentralizacji systemu władzy. Wzmocniła się 
pozycja wybieranego przez radnych prezydium, przywrócono wybieralny 
urząd sołtysa. Dzięki ustawie z 28 czerwca 1963 roku uchwały i opinie ko-
misji rady były wiążące dla prezydium jako organu wykonawczego. Kro-
kiem wstecz była jednak ustawa z 29 listopada 1972 roku, która, oprócz 
likwidacji gromad, likwidowała także prezydium jako organ wykonaw-
czy i wprowadzała mianowanych naczelników miast i gmin, a w miastach 
powyżej 100 000 mieszkańców prezydentów. Kolejna ustawa, z 22 listo-
pada 1973 roku, pozbawiła już prezydia uprawnień administracyjnych, 
a przewodniczącymi rad mieli być odtąd I sekretarze PZPR odpowiednie-
go szczebla, co oddawało resztki władzy samorządowej w ręce totalitar-
nej nomenklatury. Jednoosobowym organem administracji miasta i gminy 
zostawał naczelnik (w Bielsku prezydent), mianowany przez prezesa Rady 
Ministrów na wniosek właściwej rady narodowej, podlegający urzędowi 
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Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Środowiska. Ustawa o sys-
temie rad narodowych z 20 lipca 1983 roku nie zmieniła, wbrew zapowie-
dziom, dotychczas panującego systemu2. 

Kolejnymi przewodniczącymi PRN w Bielsku-Białej byli: Tadeusz Ra-
czyński (1951–1956), Edward Kornasiewicz (1956–1963), Oskar Mędrzak 
(1963–1968), Bronisław Orkisz (1968–1972); a w Cieszynie: Wacław Hyra 
(1951–1953), Wincenty Zając (1953–1956), Henryk Gorgosz (1957–1972). 

Po zakończeniu II wojny światowej największe przeobrażenia demogra-
ficzne na Śląsku Cieszyńskim nastąpiły w Bielsku, gdzie pozostało jedy-
nie 20% rdzennych mieszkańców, w większości Polaków. Uciekli, zostali 
ewakuowani, wyjechali lub zostali wysiedleni Niemcy, na ich miejsce dość 
szybko sprowadzili się tzw. repatrianci oraz przesiedleńcy i reemigran-
ci. Według spisu ludności z lutego 1946 roku w Bielsku zamieszkiwało 
25 700, w Białej 19 600 osób, czyli w sumie 45 300, a więc o 27% mniej niż 
w 1938 roku. W 1946 roku w gminach powiatu bielskiego zamieszkiwało 
89 700 osób, czyli wraz z obu miastami 135 000 osób. W przeciągu prawie 
dwudziestu lat, do 1965 roku liczba mieszkańców Bielska-Białej wzrosła 
do 83 200, a gmin powiatu bielsko-bialskiego (od 1951 roku) do 121 000, 
czyli do 204 200, a więc o kilka procent więcej niż w całym województwie 
katowickim i o ponad 20% więcej niż w całym kraju. Świadczy to o dynami-
ce rozwoju miasta, oczywiście głównie w sferze ekonomicznej, które przo-
duje też zdecydowanie na tle całego powiatu, także Czechowic-Dziedzic, 
gdzie liczba mieszkańców wzrosła z 17 500 w 1950 do 24 100 w 1965 roku. 
W 1946 roku w Cieszynie zamieszkiwało około 16 500 osób, w innych mia-
stach i gminach powiatu cieszyńskiego około 66 500, czyli razem około 
83 000. W 1965 roku było to w sumie około 98 400, co przy większej po-
wierzchni powiatu cieszyńskiego podkreśla, znane już wcześniej i niezmie-
nione także w okresie PRL, różnice sytuacji gospodarczej na mapie polskiej 
części Śląska Cieszyńskiego i zachodnich obrzeży Małopolski. Podkreśla 
to także gęstość zaludnienia w powiecie bielsko-bialskim, przykładowo 
w 1968 roku – 291 mieszkańców na 1 km2, czyli 2,8 raza więcej niż prze-
ciętna krajowa, co stawiało go w gronie 10 najgęściej zaludnionych po-
wiatów oraz gęstość zaludnienia w samym Bielsku-Białej – w 1960 roku 2 
401 mieszkańców na 1 km2, przy przeciętnej w kraju dla miast wojewódz-
kich i powiatowych 1 760 osób na 1 km2, na co tylko nieznaczny wpływ 
miały w tym okresie zmiany granic miasta3. 

2 W. witKowSKi : Historia administracji w Polsce 1764–1989. Warszawa 2007, s. 426–431.
3 E. Brożek : Rozwój ludności i jej struktura po drugiej wojnie światowej. W: Bielsko-Biała..., 

s.316–328; J. zabawSKi : Rozwój ludności miejskiej. W: Cieszyn. Zarys rozwoju miasta 
i powiatu. Red. J. CHlebowCzyK . Katowice 1973, s. 484–486; J. Herma : Zagadnienia 
przemian demograficzno-społecznych Cieszyna w latach 1955–1975. „Rocznik Cieszyński” 
1983, t. IV/V, s. 23–34.
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Uchwycenie zmian ludnościowych na Śląsku Cieszyńskim w okresie 
funkcjonowania województwa bielskiego jest utrudnione ze względu na 
konstrukcję publikowanych wówczas danych statystycznych, które, rzecz 
jasna, nie uwzględniały granic historycznych regionów, ani tym bardziej 
podziału samej stolicy województwa. W poniższej tabeli starano się jednak 
takie kryterium uwzględnić, biorąc za punkt wyjścia wcześniejszy podział 
na powiaty (bez uwzględniania gmin przyłączonych do województwa ka-
towickiego, bez wydzielania części śląskich Bielska-Białej oraz z gmin po-
łożonych po obu stronach granicznej rzeki Białej)4:

Miasta, powiaty 1975 1980 1990

Bielsko-Biała 120 900 163 741 181 278

Cały dawny pow. bielski 166 900 185 300 204 403

Cieszyn 30 800 33 864 37 044

Cały dawny pow. cieszyński 129 100 140 016 148 561

Razem powiaty 296 000 325 316 352 964

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nadal więc następował 
szybki wzrost liczby mieszkańców Bielska-Białej, co było spowodowane 
zwiększeniem inwestycji w przemyśle, zwłaszcza motoryzacyjnym, głów-
nie w drugiej połowie okresu „gierkowskiego”, jak i przyłączeniem kilku 
sąsiednich gmin. Rozbudowa przemysłu oraz powstawanie nowych osiedli 
mieszkaniowych wpłynęło wówczas również na wzrost liczby mieszkań-
ców niektórych miejscowości dawnego powiatu cieszyńskiego (Skoczów, 
Ustroń), który był wyższy niż w całej następnej dekadzie. 

Konkluzje 

W ciągu 45 lat obszar między Cieszynem a Bielskiem dzielił losy samorzą-
dowych absurdów razem z resztą miast i gmin PRL. Kilka rozwiniętych 
już wcześniej gmin uzyskało prawa miejskie. Poza tym, geograficzno-hi-
storyczny obszar polskiej części Śląska Cieszyńskiego, na który składał się 
powiat bielski i cieszyński został administracyjnie rozczłonkowany, choć 
w przypadku Bielska, utrwalił on jedynie zarysowujące się już od okresu 
wcześniejszego ciążenie tego miasta w kierunku większej autonomii, co 
wynikało z jego specyfiki narodowościowej, a ekonomicznie w kierunku 
Małopolski, gdzie mogło odgrywać ważną rolę jako wciąż rozbudowujący 

4 Źródło: Rocznik statystyczny województwa bielskiego 1976, 1981, 1991. (dane z roku 
1975 z rocznika 1976 i z rocznika 1981 są nieco rozbieżne, stąd przyjęto za podstawę dane 
z 1976).
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się ośrodek przemysłowy. Oczekiwane także przez polskich mieszkań-
ców połączenie Bielska z Białą w 1951 roku pod wieloma względami było 
w zasadzie już tylko administracyjną formalnością, a z chwilą powstania 
województwa bielskiego podkreśleniem ich aspiracji, niezależnie od kultu-
rowych korzeni. Dla większości mieszkańców Bielska-Białej emocjonalnie 
bliższym stało się operowanie pojęciem Podbeskidzie, które rzadko było 
akceptowane w zachodniej części województwa, gdzie nadal chętniej ope-
rowano określeniem Śląsk Cieszyński, zepchniętym w stolicy wojewódz-
twa oraz w Czechowicach-Dziedzicach prawie na margines. 
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Życie polityczne i społeczne
Krzysztof 
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W wyniku II wojny światowej między Łabą a Bugiem za-
czął tworzyć się blok komunistycznych satelitów Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). W Polsce 
w okresie przejściowym 1945–1948 władzę na wszyst-
kich szczeblach życia publicznego coraz szybciej przej-
mowała Polska Partia Robotnicza (PPR), wspomagana 
przez Sowietów. Po 1948 roku zapanował monopolistycz-
ny system rządów jej następczyni Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (PZPR), a kolejne ich etapy wyznacza-
ją daty przełomowych konfliktów władzy ze społeczeń-
stwem. 

Pierwsze lata „władzy ludowej” 1945–1948

W pierwszych miesiącach 1945 roku Śląsk Cieszyński był 
w dość specyficznym położeniu. Między Bielskiem a Sko-
czowem tworzyła się „władza ludowa” PPR, odradzało się 
życie społeczne, na którego margines trafili teraz Niem-
cy, podczas gdy za Wisłą nadal istniała III Rzesza. Słaba 
w czasie wojny PPR na Śląsku Cieszyńskim, w lutym 
1945 roku miała już jednak za sojusznika, okrzepłe pod 
skrzydłami wymiatającej na swojej drodze legalne struk-
tury polskiego państwa podziemnego Armii Czerwonej, 
jej wojskowych komendantur i policji politycznej NKWD, 
władze tzw. Rządu Tymczasowego oraz komunistyczny 
aparat represji na czele z Ministerstwem Bezpieczeństwa 
Publicznego (MBP) i Milicją Obywatelską (MO). Wokół 
siebie władze te nie miały zaś widocznego przeciwnika, 
gdyż plan „Burza” został na tym odcinku odwołany, poza 
tym podziemie niepodległościowe było rozbite. 

Podstawę do przejmowania przez komunistów wła-
dzy oraz – co podkreślano – zabezpieczania zakładów 
pracy na oswobodzonych od Niemców terenach, miały 
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tworzyć kompletowane już latem 1944 roku zakonspirowane tzw. rady na-
rodowe, czyli komunistyczna namiastka samorządów, na szczeblu woje-
wództw, powiatów, miast i gmin. Powiatowa Rada Narodowa próbowała 
tworzyć się również w Bielsku z jej przewodniczącym, Szczepanem Ju-
rzakiem (1900–1970), lecz w chwili wkroczenia Armii Czerwonej nie była 
w stanie przejąć inicjatywy. W podziemiu istniały także komitety fabrycz-
ne, które czekały na moment ewakuacji Niemców, aby potem zabezpieczać 
fabryki1. W tym czasie Rada Narodowa powstała w Ustroniu, ale była efek-
tem porozumienia lokalnych przedstawicieli konspiracji, głównie z Pol-
skiej Partii Socjalistycznej –Wolność Równość Niepodległość (PPS-WRN)2. 
Faktycznie jednak nową administrację miały tworzyć wysyłane z obszaru 
Polski „lubelskiej” tzw. Grupy Operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów, kierowane w terenie przez PPR. Od końca stycznia 1945 roku 
ich sztab dla całego Śląska znajdował się w Katowicach pod dowództwem 
pełnomocnika „Rządu Tymczasowego” gen. Aleksandra Zawadzkiego, 
a w ich skład, oprócz członków PPR i PPS, mieli wchodzić także, przynaj-
mniej w założeniach, różni fachowcy i urzędnicy. Działający jawnie socja-
liści nie reprezentowali jednak oficjalnie PPS – WRN, na której legalizację 
PPR się nie zgodziła, ale tzw. odrodzoną PPS, czyli tę część podziemnej 
PPS, która opowiedziała się za skrzydłem reprezentowanym przez Józefa 
Cyrankiewicza, choć w wielu przypadkach, jak choćby na Śląsku Cieszyń-
skim, tworzyli ją ci sami ludzie. 

Pierwsze takie tymczasowe władze na Śląsku Cieszyńskim, kontrolowa-
ne, jak się okazało, wyłącznie przez PPR lub wstępujące w jej szeregi osoby, 
także członkowie byłej KPP, powstały 11 lutego na terenie Czechowic na 
czele z Józefem Porębskim jako przewodniczącym Tymczasowej Gminnej 
Rady Narodowej. Dwa dni później do Białej dotarła od strony Krakowa 
grupa operacyjna pod dowództwem mjr Armii Ludowej w Miechowskiem 
Bogusława Hojnackiego, który objął funkcję starosty bialskiego, a szefa po-
licji politycznej komunistów polskich, czyli Urzędu Bezpieczeństwa (UB) 
Włodzimierz Jóźwiak. Sekretarzem powiatowym w PPR w Białej został 
Marian Bednarz. Z kolei w Bielsku, ze względu na przywrócenie przed-
wojennego podziału administracyjnego, „władze ludowe” organizowała 
ekipa z Katowic, która przybyła tam 15 lutego pod przewodnictwem po-
chodzącej z Bielska Gertrudy Pawlak-Finderowej, członkini KC PPR. Sta-
rostą w Bielsku został Zenon Chmielewski, szefem Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz Świderski, komendantem powiato-
wym MO por. Jaworski, sekretarzem powiatowym PPR Stefan Lenczewski, 

1 B. HojnaCKi : Beskidzkie echa wolności. Bielsko-Biała 1987, s. 57. 
2 J. PilCH : Ustroń 1939–1945. Przyczynek do dziejów ludności miasta w czasie wojny i okupacji. 

Ustroń 1978, s. 37–41. 
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prezydentem miasta Szczepan Jurzak, przewodniczącym Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej (PRN) znany przedwojenny członek PPS Jan 
Wiesner3. Od 7 czerwca 1945 roku starostą bielskim był Stefan Lenczewski, 
wicestarostą Dobrosław Kubala, przewodniczącym Miejskiej Rady Narodo-
wej (MRN) Wiesner, zastępcą Franciszek Niedziółka, prezydentem miasta 
Szczepan Jurzak, wiceprezydentem Jan Grzbiela. W skład MRN wchodziło 
5 członków z PPR, 5 z PPS, 2 ze Stronnictwa Demokratycznego (SD), 2 repre-
zentantów organizacji młodzieżowej, 1 reprezentant nauczycieli, 1 lekarz, 
1 wojskowy, 1 reprezentant miejscowej parafii4. Skład MRN i PRN ulegał 
częstym zmianom. Faktycznie jednak w tym czasie rządziły radzieckie ko-
mendantury wojskowe. 

Nieco inaczej sprawy potoczyły się na terenach przyfrontowych, gdzie 
z racji swojej nieobecności, w tworzeniu zalążków polskiej władzy człon-
kowie PPR początkowo nie uczestniczyli. Niekiedy z inicjatywą powołania 
lokalnych władz występowali dowódcy radzieccy. W Strumieniu władze 
takie powstały 26 lutego na czele z członkiem PPS Józefem Barcikiem. Rady 
gminne utworzono też w Chybiu, Zabłociu, Ligocie, Zabrzegu. Powoływa-
no także posterunki milicji, których członkowie nie traktowali wówczas 
swej służby jako narzędzia w rękach nieznanej sobie jeszcze bliżej PPR ale 
jako organ do ochrony mieszkańców. Niewiele mogli jednak zdziałać, gdyż 
głównym zagrożeniem byli żołnierze Armii Czerwonej, wobec których po-
czynań także władze polskie w Bielsku były bezsilne. 

Podobnie jak na Górnym Śląsku, życie w sąsiedztwie frontu i kwate-
rujących żołnierzy nie było łatwe. Dawne dostatnie mieszczańskie i prze-
mysłowe Bielsko było plądrowane przez wojsko, ludzie bali się wychodzić 
z domów. Najgorzej znosili to, rzecz jasna, pozostali jeszcze w mieście 
Niemcy, z których część umieszczano w obozach przejściowych, skąd wy-
jeżdżali w transportach do Związku Radzieckiego, traktowani wraz z rabo-
wanym mieniem w kategorii zdobyczy wojennej. Dochodziło do gwałtów na 
kobietach, wśród Niemców dochodziło do samobójstw. Brakowało środków 
na wypłaty wynagrodzeń i żywności dla mieszkańców oraz dla napływa-
jących do miasta osób wysiedlanych przez Rosjan z niektórych przyfron-
towych wsi. W Czechowicach odbudowaną przez kopalnię „Silesia” linię 

3 J. KantyKa : Początki władzy ludowej. W: Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu. 
Oprac. H. reCHowiCz . Katowice 1971, s. 268–273; E. BuŁawa : Pierwsze lata. W: Cieszyn. 
Zarys rozwoju miasta i powiatu. Red. J. CHlebowCzyK . Katowice 1973, s. 319; B. HojnaCKi : 
Beskidzkie echa..., s. 56-60; W. kieŁkowski : Sytuacja na Śląsku Cieszyńskim w ostatnim 
okresie okupacji hitlerowskiej (styczeń-maj 1945). Mps pracy magisterskiej. Uniwersytet 
Śląski. Katowice 2002, s. 115–121; R. KaCzmareK : Życie polityczne. W: Bielsko-Biała. Mono-
grafia miasta (red. I. Panic),  t. 4: Bielsko-Biała w latach 1918–2009. Red. R. KaCzmareK . 
Bielsko-Biała 2010, s. 415–420; S. PoręBsk i : Walka o władzę na Śląsku Cieszyńskim w latach 
1945–1947. Mps pracy doktorskiej, Uniwersytet Śląski. Katowice 2013, s. 48–49.

4 S. PoręBsk i : Walka o władzę na Śląsku Cieszyńskim..., s. 50–51.
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wysokiego napięcia radzieccy żołnierze zrabowali. W Dziedzicach i Sta-
rym Bielsku doszło do starć rabujących żołnierzy z MO. Trudna sytuacja 
panowała również w Strumieniu i okolicach, gdzie na skutek ciężkich walk 
prawie połowa gospodarstw, większość mostów i dróg była zniszczona. 
Wiele miejsc było otoczonych zasiekami lub zaminowanych, wszędzie le-
żały trupy zabitych żołnierzy obu stron, w lasach i domach ukrywali się, 
chronieni często przez miejscową ludność, ranni niemieccy żołnierze lub 
dezerterzy. Zabite były zwierzęta domowe, nie działał handel. Głównym 
pożywieniem stały się ziemniaki, których pilnowano w nocy przed ra-
bunkiem. Strumień zniszczony był w 87%, w Chybiu w 80% zniszczona 
została cukrownia. Ludzie byli siłą zaganiani przez wojsko do chowania 
poległych i prac przy umocnieniach. Niszczone było wyposażenie kościo-
łów, odprawianie nabożeństw było zakazane. Także w tych okolicach do-
chodziło do grabieży, zabójstw i gwałtów i dopiero nadejście jednostek 
NKWD, które rozstrzeliwały wskazanych sprawców bez sądu uspokoiło 
nieco sytuację. Głównym zadaniem tych służb było jednak wychwytywa-
nie członków podziemia niepodległościowego. Kilkunastu mieszkańców, 
często przypadkowych osób, zostało wywiezionych do ZSRR. W tych sa-
mych gminach były jednak także przypadki odmienne – pomocy wojska 
dla zranionych ostrzałem mieszkańców, czy umożliwianie korzystania 
z kuchni polowych, stąd opisanych zjawisk nie można uogólniać5. Poza 
tym, niezależnie od problemów pierwszych, powojennych tygodni ludność 
polska na Śląsku Cieszyńskim cieszyła się z zakończonego koszmaru oku-
pacji hitlerowskiej. Dla wielu pragnienie ułożenia sobie nowego życia było 
ważniejsze, niż uznawana za na razie dość mglistą, perspektywa komuni-
stycznego zniewolenia czy też powrotu z emigracji legalnych władz Polski. 

Do końca lutego 1945 roku w powiecie bielskim otwarto 23 szkoły po-
wszechne, w których 1 211 dzieci uczyło 106 nauczycieli. W końcu marca 
pracowało już 25 zakładów i 15 000 robotników, choć wielu z nich miało 
ogromne problemy z docieraniem do pracy. W miarę przesuwania się fron-
tu w kierunku Wisły, w kolejnych gminach tworzyły się nowe władze. Do 
połowy kwietnia 1945 roku powstały one w Mnichu, Drogomyślu, Pruch-
nej, Brennej na czele z wójtem Józefem Gielatą; w Górkach Wielkich na 
czele z Karolem Błaszczykiem, w Zaborzu z wójtem Pawłem Strządałą. 
Od razu powoływano też posterunki MO, które obejmowali także party-
zanci związani z AK. Tak było choćby w Brennej, gdzie służbę milicyjną 
pełnili m.in. dawni żołnierze oddziału „Wędrowiec” czy w Czechowicach, 
gdzie posterunkiem kierował Henryk Flame (1918–1947) ze swoimi ludź-
mi. Tworzyły się także koła kontrolowanego przez PPR Związku Walki 

5 W. kieŁkowski : Sytuacja na Śląsku Cieszyńskim..., s. 123–136, 158–163, 178–181; 
R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 414–415; S. PoręBsk i : Walka o władzę na Śląsku Cie-
szyńskim..., s. 22–23.
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Młodych (ZWM), uaktywniały się struktury Związku Harcerstwa Polskie-
go (ZHP), Polskiego Związku Zachodniego (PZZ) i Polskiego Czerwonego 
Krzyża (PCK). W połowie marca 1945 roku w Bielsku i powiecie bielskim 
do PPR należało około 800 osób, w samych Czechowicach i Dziedzicach 
282. Chociaż aktywnie działał Jan Wiesner, inni chętni do współdziałania 
z PPR socjaliści na razie nie przejawiali szerszej działalności. W końcu 
marca powstały w Bielsku pierwsze struktury Stronnictwa Demokratycz-
nego. Jeszcze w kwietniu władze PPR przystąpiły w powiecie bielskim 
do realizacji, prowadzonej przy głośnej propagandzie, reformy rolnej, 
według obowiązującego dekretu PKWN z 6 września 1944 roku, dzieląc 
do początku lipca 1945 roku ziemię 1 052 majątków poniemieckich o po-
wierzchni 5 785 ha. Łącznie na parcelację przeznaczono 5 930 ha użytków 
rolnych, z czego 512 rodzin robotników rolnych i bezrolnych otrzymało 
2  756 ha, a 314 rodzin repatriantów 1 322 ha. Resztę ziemi przeznaczono 
na działki robotnicze, upełnorolnienie, dla stołówek fabrycznych i szkół 
rolniczych6. 

Gdy na przełomie kwietnia i maja 1945 roku Niemcy zaczęli wycofywać 
się w kierunku Cieszyna, w opuszczonych przez nich miejscowościach 
zaczęły powstawać kolejne władze gminne. W Skoczowie w ich organi-
zacji, obok przybyłych pepeerowców, pomogli członkowie tzw. Harcer-
skiej Grupy Operacyjnej „Cieszyn” pod kierownictwem Stanisława Klusa 
ps. Dymny, Zapora. Złożona z pochodzących z powiatu cieszyńskiego mło-
dych uchodźców wojennych sformowała się w Krakowie po wkroczeniu 
Armii Czerwonej i posuwała się za frontem na rowerach przez Bielsko 
i Strumień z pełnomocnictwami władz radzieckich do organizowania ad-
ministracji. Z ich inicjatywy 2 maja powstała w Skoczowie Tymczasowa 
Milicja Obywatelska na czele z Janem Krehutem. Burmistrzem został przy-
były z Bielska Cyryl Popiołek. Dzień wcześniej powstały władze gminne 
w Istebnej na czele z wójtem Józefem Marekwicą, w sąsiedniej Jaworzyn-
ce z wójtem Jerzym Marekwicą. Do zgrzytu doszło natomiast w Ustroniu, 
gdzie, wbrew ustaleniom z kwietnia 1944 roku burmistrzem nie został 
wyznaczony na to stanowisko działacz Związku Zawodowego Metalow-
ców w miejscowej kuźni Józef Cieślar, członek PPS, ale rządy w ratuszu 
objął przedwojenny lider tej partii w gminie, członek ruchu oporu Fran-
ciszek Zawada. Posterunek MO objął Józef Glajc. W Goleszowie na czele 
gminy stanął Paweł Berek z PPS. W Cisownicy powstał Tymczasowy Komi-
tet Obywatelski pod kierownictwem Romana Sikory. W Hażlachu wójtem 

6 R. KaCzmareK : Życie polityczne ..., s. 422; J. KantyKa : Początki władzy ludowej..., s. 273, 
278–282; . Według dekretu PKWN o reformie rolnej z 6 września 1944 roku i dalszych roz-
porządzeń majątki powyżej 100 ha w województwach zachodnich przechodziły na Skarb 
Państwa. Wywłaszczeniu ulegało także wyposażenie majątków, o ile miało wartość np. 
muzealną. 
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został Franciszek Powada. Do 
południa 3 maja w Cieszy-
nie, zaraz po ewakuacji Niem-
ców, wywieszono na wieży 
piastowskiej biało-czerwoną 
flagę i utworzono samorzut-
nie milicję. Rosjanie wjecha-
li około godziny 15.00 już na 
udekorowany rynek. Z inicja-
tywy grupy Klusa powstała 
Polska Milicja Obywatelska, 
której komendantem został na-
uczyciel Jan Stonawski (1897–
1951), a zastępcą Karol Prax. 
W ratuszu usadowiło się 
NKWD. Komendantem miasta 
został mjr Krasnikow. Admini-
strację polską tworzyła jednak 
dopiero przybyła dwa dni póź-
niej z Katowic grupa operacyj-
na Gertrudy Pawlak, złożona 
m.in. z wyznaczonego na ko-
misarycznego starostę Józefa 
Łysogórskiego z PPS i wyzna-
czonego na komisarycznego 

prezydenta miasta Jana Smotryckiego (1881–1952), członka Stronnictwa 
Demokratycznego (przed wojną redaktora korfantowskiej „Polonii”). Na-
stępnego dnia grupa zapoznawała się z powiatem, a Pawlak przystąpiła 
do organizowania okręgów i komórek PPR. Miała również pełnomocnic-
twa do tworzenia polskiej administracji, MO i struktur PPR na Zaolziu, 
czego jednak nie udało się zrealizować. Po jej wyjeździe sekretarzem KP 
PPR został Jerzy Berek (1914–1994), przewodniczącym PRN Karol Jurecki 
z PPR, zastępcą Marian Dylski z PPS, z kolei we władzach MRN było odwrot-
nie, gdyż przewodniczył jej od końca lipca Jan Lewiński z PPS, a zastępcą 
był Stanisław Kubiczek z PPR. Wicestarostami byli początkowo Władysław 
Ziółkowski i Mieczysław Cieślik, wiceprezydentem miasta Cieszyna Wła-
dysław Matuszewski z PPR. Od 24 czerwca 1945 roku starostą cieszyńskim 
był Paweł Targosz (1903–1972) z PPR. W listopadzie 1945 roku na czele 
MRN stanął Józef Ślizankiewi z PPS. Organy bezpieczeństwa i sił porząd-
kowych tworzyły kadry przybyłe z Zagłębia Dąbrowskiego i Zawiercia7. 

7 AAN, Grupy Operacyjne KER i Ministerstwa Przemysłu, Cieszyn, sygn.147–150; J. KoziK : 
Rozwój organizacyjny Polskiej Partii Robotniczej w Cieszynie i powiecie cieszyńskim w latach 

Jan Smotrycki 1881–1952 
(w środku)  MŚC
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Podobnie jak w powiecie bielskim, także w Cieszyńskiem od razu 
przystąpiono do parcelacji majątków poniemieckich, których powierzch-
nia wynosiła 745 ha. Część tego areału przydzielono bezrolnym (100 ha), 
robotnikom rolnym (110 ha w działkach 2–5 ha); część przydzielono rol-
nikom posiadającym już gospodarstwa, w działkach poniżej 2 ha. Mają-
tek ziemski hrabiny Gabrieli Thun und Hohenstein (1872–1957) z Kończyc 
Wielkich przypadł w większości PWSGW w Cieszynie8. 

Po zakończeniu wojny przebudowa życia politycznego i społeczne-
go przyspieszyła. PPR starała się umacniać swoją pozycję. Powojenny 
chaos, problemy bytowe oraz pierwsze, raczej negatywne wrażenia miesz-
kańców z kontaktów z nowymi władzami, a zwłaszcza z ich radzieckimi 
sojusznikami, nie ułatwiały zadania komunistom, którzy byli dodatko-
wo uwikłani w spory wewnętrzne między grupami rodzimymi a kadrą 
przybyłą z zewnątrz. Jednak dzięki masowemu naborowi, także spośród 
niezrehabilitowanych jeszcze posiadaczy DVL, liczba członków PPR wzra-
stała. W powiecie bielskim wzrosła w sierpniu 1945 roku do 1 311, a w po-
wiecie cieszyńskim z 234 w lipcu do 893 w październiku 1945 roku9. Parasol 
ochronny Armii Czerwonej, MO i UB pozwalał komunistom zachowywać 
odpowiednie wpływy w administracji i samorządach. Także w powiecie 
cieszyńskim działał ZWM, którego pierwsze koło powstało już 15 kwietnia 
1945 roku w Górkach Wielkich.

Kłopoty aprowizacyjne i logistyczne na odcinku administracyjnym 
działały na niekorzyść młodej „władzy ludowej”, tym bardziej, że zbliża-
ła się zima. W powiecie cieszyńskim PPR próbowała nadrabiać spadające 
poparcie propagandą w sprawie Zaolzia, ale brak skuteczności dyploma-
cji polskiej w stosunkach z Pragą również przysparzał jej kolejnych nieza-
dowolonych mieszkańców. Oprócz opozycji niepodległościowej korzystała 
na tym także legalna PPS, która zaczęła coraz aktywniej budować swoją 
pozycję w społeczeństwie, także wobec PPR. W powiecie bielskim PPS 
zaczęła się odbudowywać w marcu 1945 roku, tworzyć również swoje ko-
mórki zakładowe. W sierpniu 1945 roku powiatowe struktury PPS skupiały 
670 członków, a więc więcej niż w PPR. Przewodniczącym Powiatowe-
go Komitetu PPS był wówczas Gocal, a Grodzkiego (Miejskiego) Komitetu 

1945–1948. „Pamiętnik Cieszyński” 1972, t. 2, s. 11–15; E. BuŁawa : Pierwsze lata... 
s. 319–321; J. PilCH : Ustroń 1939–1945..., s. 37–40; B. mierzejewSKa , S. orSzul iK , 
L. zaraś : Kształtowanie się i rozwój władzy ludowej w powiecie cieszyńskim w latach 
1945–1947. Bielsko-Biała 1984, s. 5–14; G. Ika: Pierwsza cieszyńska władza. „Kalendarz Cie-
szyński 1993”. Cieszyn 1992, s. 53–55; W. kieŁkowski : Sytuacja na Śląsku Cieszyńskim..., 
s. 181–185.

8 E. BuŁawa : Pierwsze lata..., s. 319; I. nowaK : „Dobra Pani” z Kończyc Wielkich. Życie i dzia-
łalność hrabiny Gabrieli von Thun und Hohenstein na Śląsku Cieszyńskim w I poł. XX wieku. 
Mps pracy doktorskiej, Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 2012, s. 169–171.

9 J. KantyKa : Początki władzy ludowej..., s. 281, 283; J. KoziK : Rozwój organizacyjny..., s. 21.
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w Bielsku Jan Wiesner. Na czele Powiatowego Komitetu PPS w Cieszynie 
stał Władysław Dudka, Grodzkiego, czyli Miejskiego – Jan Lewiński. GK 
PPS podlegały koła w miejscowych zakładach pracy i instytucjach. W poło-
wie lipca 1945 roku GK PPS zrzeszał 100 członków, a więc, więcej niż KM 
PPR. Tradycje miejscowej PPS przypominały ich członkinie: Michalina Re-
gerowa żona Tadeusza Regera i Jadwiga Kunicka. 

W odróżnieniu od PPR socjaliści w swoim programie nie widzieli 
związków zawodowych w roli organizatorów produkcji w zakładach, opo-
wiadali się za pozostawieniem w rękach prywatnych handlu detalicznego, 
nie popierali przyjmowania do PPR niezrehabiltowanych volksdeutschów. 
PPS obstawała też przy silnej roli związków zawodowych i samorzą-
dów robotniczych oraz spółdzielczości. Silniejsza i bardziej widoczna 
PPS była w powiecie cieszyńskim, skupiająca tam w połowie 1946 około 
1 700 a w grudniu 1946 roku 2 568 członków. PPS miała większe wpły-
wy w związkach i zrzeszeniach zawodowych, radach zakładowych, wśród 
właścicieli i pracowników placówek handlowych i usługowych, wśród ko-
lejarzy a także inteligencji, o którą PPR na razie nie zabiegała. Budując czę-
sto od zera swoje pozycje w terenie, PPR udało się jednak zdobyć ważne 
pozycje w zdominowanym dawniej przez PPS, robotniczym środowisku 
Ustronia, gdzie do komunistów niespodziewanie przystał wójt i przedwo-
jenny socjalista Franciszek Zawada oraz w Goleszowie, gdzie uczynił to 
znany tam członek PPS i wójt Paweł Berek. Młodzieżową przybudówką 
PPS była Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego 
(OMTUR), zrzeszająca w powiecie cieszyńskim 18 kół, podczas gdy w po-
wiecie bielskim nie przejawiała większej aktywności.

Nieco później kształtowały się współpracujące z PPR struktury legal-
nego Stronnictwa Ludowego (SL), które PPR chciała widzieć jako platfor-
mę odciągającą chłopów od popierania ruchu ludowego, reprezentowanego 
przez byłego premiera rządu RP Stanisława Mikołajczyka, który w ran-
dze wicepremiera wszedł do powstałego 28 czerwca 1945 roku Tymcza-
sowego Rządu Jedności Narodowej. Struktury SL opierały się początkowo 
na działaczach SL-Roch z czasów wojny. W powiecie cieszyńskim działa-
ły także prężnie, starające się dystansować od sporów politycznych, koła 
Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”, których 
liczba wzrosła z 20 w lipcu do 24 w grudniu 1945 roku. W powiecie biel-
skim SL organizował Józef Bębenek, w powiecie cieszyńskim, gdzie liczba 
członków w grudniu 1945 roku wynosiła zaledwie 50, znany przedwojen-
ny ludowiec z Ustronia Jan Błaszczyk (1893–1969). Jednak, gdy Mikołaj-
czyk przybył do kraju i stworzył Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), latem 
1945 roku koła SL w obu powiatach w większości przeszły pod jego skrzy-
dła, wraz ze sporą częścią „wiciowców”. W powiecie bielskim na czele 
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zarządu powiatowego PSL stanął Władysław Drozd, a w 11 kołach stron-
nictwa działało w 1945 roku około 450 członków. W powiecie cieszyńskim 
PSL liczyło około 2 000 członków w ponad 20 kołach, kierowanych przez 
Jana Toczewca (prezes), Karola Farzegę (sekretarz), Gabriela Ogrodzkiego 
(skarbnik), a od grudnia 1945 roku przez Stanisława Waszkowskiego (pre-
zes) oraz członków zarządu Antoniego Sikorę, Szczepana Grudniewskiego, 
Karola Praxa, Leona Kołodziejczyka, Alojzego Węglarza10.

Mniejsze znaczenie w obu powiatach miało legalnie działające SD, choć 
w Białej członkiem ten partii był prezydent miasta Franciszek Hrapkowicz, 
a w Cieszynie prezydent Jan Smotrycki. Natomiast struktury zalegalizowa-
nego Stronnictwa Pracy, któremu w Bielsku przewodził Lucjan Strzelczyk, 
w powiecie cieszyńskim nigdy nie powstały11.

Spadek wpływów PPR w społeczeństwie w drugiej połowie 1945 roku 
był zjawiskiem ogólnopolskim. Aby temu przeciwdziałać komuniści zaczę-
li montować blok stronnictw lewicowych, w którym główną rolę odgrywał 
sojusz PPR z PPS. Choć PPR traktowała Blok Demokratyczny jako wybieg 
taktyczny, PPS przystąpiła faktycznie do rywalizacji w walce o wpływy, 
mimo istnienia wspólnych komisji porozumiewawczych z PPR. PPS miała 
także przewagę w radach zakładowych, gdyż na początku 1946 roku PPR 
przegrała wybory do tych przedstawicielstw12. 

Od 1 sierpnia 1946 roku działała w Bielsku Poddelgatura katowickiej 
Delegatury powołanej dekretem Krajowej Rady Narodowej w dniu 16 li-
stopada 1945 roku Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkod-
nictwem Gospodarczym, obejmująca swoim zasięgiem także powiat 
cieszyński. Choć miała być skierowana do walki z rozkradaniem mienia, 
spekulacją, korupcją i sabotażem, część swojej energii poświęcała zwal-
czaniu prywatnego handlu i przedsiębiorczości, co było zapowiedzią pla-
nowanych przez komunistów przekształceń w gospodarce. Uznani przez 
Komisję za winnych byli karani grzywną, a nawet skierowaniem do obozu 
pracy. Do marca 1947 roku bielska Poddelegatura skontrolowała 833 punk-
ty, do sądów skierowano sprawy 13 osób, do prokuratury 86, do innych 
władz 480, do obozów skierowano 143 osoby13. Wiele stwierdzonych pod-
czas kontroli nadużyć wynikało z wywołanych powojennym zamiesza-
niem trudności i rodzących się patologii gospodarczych. 

10 E. BuŁawa : Pierwsze lata..., s.321, 329; K. miroSzewSKi : „Obóz rządowy”. W: Wojewódz-
two śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych. Pod red. A. dziuroKa  i R. KaCzmarKa . 
Katowice 2007, s. 157–158, 311; R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 430, 432.

11 R. KaCzmareK : Życie polityczne ..., s. 432. 
12 Tamże, s. 433.
13 S. PoręBsk i : Walka o władzę na Śląsku Cieszyńskim..., s. 261–264.
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Sprawy narodowościowe 

Tym, co, niezależnie od poglądów politycznych, łączyło polskie społe-
czeństwo powojenne, był negatywny stosunek do pozostałych w kraju, 
województwie, powiatach, miastach czy wsiach, Niemców. Ogrom zbrod-
ni niemieckich powodował, że większość Polaków domagała się ich cał-
kowitego wysiedlenia z Polski. Z tych nastrojów korzystała PPR, która 
szukając punktów oparcia w społeczeństwie, budowała na nich, mający 
zwiększyć jej popularność w kraju, program budowy narodowego państwa. 
Oczywista dla mieszkańców województw centralnych sprawa niemiec-
ka, w warunkach śląskich, ze względu na kwestię volkslisty była bardziej 
skomplikowana, a głównym problemem okazały się kryteria, według któ-
rych tę niemieckość klasyfikowano. Poza tym Bielsko było znane z silnych 
wpływów niemieckich przed wojną, a powiat cieszyński z tradycji separa-
tystycznego ruchu kożdoniowskiego, co dodatkowo motywowało wielu Po-
laków do dokonania radykalnych zmian, ale z drugiej strony zaciemniało 
obraz miejscowych stosunków narodowościowych.

Chociaż w przypadku samego miasta Bielska sytuacja do pewnego stop-
nia rozwiązała się sama, gdyż większość rdzennych Niemców opuściła je 
przed nadejściem Armii Czerwonej, pewna ich grupa jeszcze jednak po-
została. Pojawił się także problem Polaków z DVL III lub IV. W Bielsku na 
dzień 20 czerwca 1945 roku przebywało: 7 osób z DVL I, 4  271 osób z DVL 
II, 3 973 z DVL III i 144 z DVL IV. Z kolei na pozostałym obszarze powia-
tu przebywało wtedy 7 osób z DVL I, 4 014 z DVL II, 26 519 z DVL III, 416 
z DVL IV14. Według danych z lipca 1945 roku, w Cieszynie przebywało 1 186 
posiadaczy DVL II, a 1 lutego 1946 roku na około 81 000 mieszkańców po-
wiatu cieszyńskiego 76 osób posiadało DVL I, 3 130 – DVL II, a 60 306 
osób DVL III i IV15. Podobnie jak w innych rejonach kraju, także na Ślą-
sku Cieszyńskim władze przystąpiły do tzw. akcji rehabilitacyjnej, stosując 
obowiązujące w tym względzie prawodawstwo Krajowej Rady Narodowej. 
Jego podstawą było zwłaszcza zarządzenie W sprawie rejestracji osób na-
rodowości niemieckiej z 9 lutego 1945 roku, ustawa z 6 czerwca O wyłącze-
niu z społeczeństwa polskiego wrogich elementów, dekret KRN z 24 sierpnia 
1945 roku nadający osobom wpisanym na DVL III i IV, ale zachowującym 
podczas wojny polską odrębność, pełnię praw obywatelskich po złożeniu 
deklaracji lojalności. O osobach z DVL II decydował sąd grodzki na rozpra-
wach z udziałem sędziego i dwóch ławników wyznaczonych przez władze 
miejskie lub gminne. Wniosek o rehabilitację zgłaszali sami „dwójkarze”, 

14 APB, StB, sygn.130: Stan ludności w powiecie bielskim z dnia 20 czerwca 1945, k.17. 
15 A. PylyPenKo-CzePCzor : Stosunki narodowościowe na Śląsku Cieszyńskim w latach 1945–

1950. Mps pracy doktorskiej. Uniwersytet Śląski. Katowice 2013, s. 95–96.
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ponosząc także koszty jej przeprowadzenia. Brak rehabilitowania groził im 
przepadkiem mienia, umieszczeniem w obozie pracy, wysiedleniem. Osoby 
z „jedynką” rehabilitacji nie podlegały i miały być wysiedlone. Poza tym 
obowiązywały zarządzenia władz wojewódzkich, a więc obwieszczenie 
wojewody Aleksandra Zawadzkiego z 3 lipca 1945 roku uznające przedwo-
jenne województwo śląskie za obszar, gdzie wpis na DVL był przymusowy 
oraz wydany dzień wcześniej przez wojewodę, mający obowiązywać od 
24 lipca, zakaz zamieszkiwania przez ludność niemiecką obszaru przed-
wojennego województwa. Do 18 lipca Niemcy, za których uważano, oprócz 
osób z DVL I, także „dwójkarzy”, mieli zgłaszać się do rejestracji, w prze-
ciwnym razie grożono im wysłaniem do obozu wysiedleńczego. Niezależ-
nie od tego, popierano indywidualne wyjazdy. Wyjeżdżający mogli zabrać 
20 kg bagażu na jedną osobę. Jako ostatni mieli wyjechać tzw. fachowcy. 
O wysiedleniu Niemcy mieli być informowani 24 godziny wcześniej, gdyż 
dłuższy czas na przygotowanie mógł spowodować ich krycie się lub uciecz-
kę. Skład komisji rehabilitacyjnej był dość jednorodny, najczęściej byli to 
nauczyciele i członkowie Polskiego Związku Zachodniego.

W Bielsku przyjmowanie deklaracji wierności, czyli akcja rehabilitacyj-
na osób z DVL III i IV, miało się odbywać według porządku alfabetycznego 
od 23 lipca do końca sierpnia, w powiecie bielskim do 21 sierpnia 1945 roku. 
Osoby, które nie złożyłyby deklaracji do 31 sierpnia 1945 roku, miały być 
traktowane jak „dwójkarze”16. Według informacji starostwa z 10 września 
1945 roku, deklaracje złożyło 21 405 osób. Przyjmowanie kolejnych dekla-
racji nadal było jednak akceptowane, gdyż sporo osób powracało dopiero 
do swych domów z wojennej tułaczki17. 

Także w powiecie cieszyńskim spora grupa Niemców – Reichsdeut-
schów, osób z DVL I i II opuściła ten obszar przed 3 maja 1945 roku. Akcję 
rehabilitacyjną posiadaczy DVL III i IV rozpoczęto 10 sierpnia 1945 roku, 
a termin składania deklaracji wierności upływał z końcem tego miesiąca, 
choć później był kilkakrotnie przedłużany. Do 1 lutego 1946 roku złożono 
45 123 deklaracje wierności18.

Z kolei wielu spośród pozostających jeszcze na Śląsku Cieszyńskim 
rdzennych Niemców i ludności etnicznie polskiej wpisanej do II grupy DVL, 
którzy nie chcieli zostać wysiedleni do Niemiec, starało się ukryć swoje 
pochodzenie lub urzędowe zakwalifikowanie z czasów okupacji, w czym 
czasami pomagało zniszczenie dokumentów gminnych podczas działań 

16 APB, StB, sygn.133: Obwieszczenie, Bielsko-Biała, dnia 20 lipca 1945; k. 64; Wykaz okręgów, 
k.71; Z. ŁemPińsk i : Przesiedlenie ludności niemieckiej z powiatu bielskiego w latach 1945–
1950. „Watra. Rocznik Bielski” 1980, s. 38–39.

17 APB, StB, sygn.131: Dane statystyczne starosty bielskiego dla WUPB w Katowicach 
z 10 września 1945; k. 30. 

18 A. PylyPenKo-CzePCzor : Stosunki narodowościowe... s. 94-95. 
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wojennych. Do początku września 1945 roku Sąd Grodzki w Bielsku przyjął 
5 750 wniosków o rehabilitację, obejmujących 6 150 osób. 1 200 z nich znaj-
dowało się w obozach pracy w Jaworznie, Mysłowicach, Oświęcimiu i Wado-
wicach. Do tego czasu sąd ten nie przeprowadził jednak ani jednej rozprawy 
rehabilitacyjnej, zaś do końca 1945 roku rozpatrzono zaledwie 268 takich 
spraw, z czego 220 pozytywnie19. Na dzień 31 października 1949 roku w po-
wiecie bielskim przebywało 340 byłych posiadaczy DVL pozbawionych oby-
watelstwa polskiego i 350 osób niezrehabilitowanych, łącznie z dziećmi20. 

Według danych ze stycznia 1946 roku, w powiecie cieszyńskim 
do sądów grodzkich w Cieszynie i Skoczowie wpłynęło ponad 3 000 wnio-
sków o rehabilitację. Rozpatrzono przeszło 500 spraw, z czego około 20% 
negatywnie, a w 12 sprawach prokurator Sądu Specjalnego wniósł sprze-
ciw do wydanych orzeczeń. Sposób rozwiązywania kwestii volkslisty 
budził jednak sporo emocji. Osoby, które złożyły deklaracje wierności, 
skarżyły się, że nadal są nierówno traktowane, z kolei mieszkańcy, którzy 
w czasie wojny funkcjonowali jako Polacy, mieli pretensje do władz o zbyt 
łagodne – ich zdaniem – podejście do „trójek”. Były sytuacje, gdy w trak-
cie toczącego się procesu rehabilitacyjnego niektórzy „dwójkarze” przeby-
wali w obozach pracy dla Niemców, w obozach przesiedleńczych, lub byli 
wysiedlani, albo ich majątek był zajmowany przez osadników ze Wscho-
du, o którego odzyskanie musieli się potem dodatkowo domagać. Z drugiej 
strony, Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR) skarżył się, że rehabilituje 
się osoby, które na to nie zasługują i zwraca się im majątek po to, aby nie 
został zasiedlony przez przybyszy, choć decyzje o sprowadzaniu nowych 
gospodarzy były niekiedy podejmowane zbyt pochopnie. Niektórzy przed-
stawiciele władz wskazywali, że rehabilituje się rdzennych Niemców lub 
osoby na to nie zasługujące. Z kolei przeciwnicy PPR twierdzili, że reha-
bilitowanie części „dwójkarzy” jest propagandowym zabiegiem na rzecz 
pozyskiwania sobie zwolenników. Opinie, rozterki, rozgoryczenia zależa-
ły od subiektywnych przeżyć, obserwacji i postaw w czasie wojny. Wiele 
miejscowych osób, które musiały złożyć deklaracje wierności lub zgła-
szać się do sądu, traktowało tę kwestię jako kolejny, niezbędny dla dalsze-
go życia nakaz urzędowy kolejnych władz i ponownie dopasowywało się 
do nowej sytuacji. Podobnie jak w czasach wojny, także po 1945 roku nie 
udało się władzom, tym razem dążącym do oddzielenia Polaków od Niem-
ców, uzyskać jasnego – w swoim przekonaniu – obrazu sytuacji narodo-
wościowej na śląskim pograniczu21. 

19 Z. ŁemPińsk i : Przesiedlenie ludności ..., s. 41–42.
20 Tamże; APB, StB, sygn.125: Wykaz. Ewidencja Niemców wg stanu na dzień 31 paździer-

nika 1949 r.; Pismo Starosty bielskiego do UWŚl, Wydział Społeczno-polityczny w sprawie 
ewidencji Niemców, 25 listopada 1949 r., k.22. 

21 A. PylyPenKo-CzePCzor : Stosunki narodowościowe..., s. 95–99, 101–104. 
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Ruszyła również akcja wysiedlania Niemców, którzy zgodnie z układem 
poczdamskim i porozumieniami Sojuszniczej Rady Kontroli dla Niemiec 
mieli zostać w większości przesiedleni do radzieckiej strefy okupacyjnej. 
Już jednak 2 lipca 1945 roku władze wojewódzkie wydały nakaz rejestra-
cji osób posiadających DVL I lub II, jak i innych poczuwających się do na-
rodowości niemieckiej. Jak stwierdził wiceprezydent Bielska Jan Grzbiela, 
o tym kto jest Niemcem powinny decydować normy obiektywne: język, 
zachowanie się w czasie okupacji, przynależność do organizacji niemiec-
kich. Wysiedlenia z pow. bielskiego rozpoczęto dość szybko, bo już 9 lipca 
1945 roku, co, podobnie jak w innych częściach województwa, było spo-
wodowane obserwowaną zmianą nastawienia Niemców, którzy po okre-
sie apatii i strachu, mieli wykorzystywać wszystkie możliwe środki, aby 
uniknąć wyjazdu. Postanowiono więc przenieść ich do specjalnych obo-
zów – dwóch w Bielsku i jednego w Dziedzicach, a później także do obozu 
w Strumieniu, gdzie oczekiwali na wyjazd. Każdy mógł zabrać do 25 kg 
bagażu. Powołano komisję wysiedleńczą na czele ze starostą oraz przed-
stawicielami władz powiatowych, miejskich, reprezentantami partii poli-
tycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych wojska, milicji, 
UB, a także tzw. Tymczasowego Zarządu Państwowego, który zajmował 
się zabezpieczeniem poniemieckich majątków i Urzędu Skarbowego. Listy 
do wysiedlenia mogli dostarczać również przedstawiciele społeczeństwa 
w poszczególnych gminach, choć za wiążące uznawano opinie przede 
wszystkim wydawane przez PZZ. Wysiedleniu mieli podlegać generalnie 
wszyscy o nastawieniu proniemieckim, a za Niemców uznano również 
osoby, które volkslistę uzyskały w Generalnym Gubernatorstwie22.

Na dzień 21 lipca 1945 roku do wysiedlenia z powiatu bielskiego za-
rejestrowano 6 357 osób, w tym 3 607 z samego Bielska. Zgodnie z przy-
puszczeniami, większość uznawanych za Niemców do rejestracji się nie 
zgłosiła, więc podjęto decyzję o doprowadzeniu ich przymusowo pod 
wskazane miejsce. Na transport do Niemiec wyznaczone osoby z po-
wiatu bielskiego miały oczekiwać w 6 obozach zlokalizowanych w Biel-
sku, w których przebywało według sprawozdania komisji wysiedleńczej 
z 20 sierpnia 1945 roku 3 955 osób. Po wizytacjach komisji zwolniono 2 
795 zatrzymanych, kwalifikując ich do rehabilitacji lub jako specjalistów. 
Większość osadzonych w obozach okazała się ludnością etnicznie pol-
ską. Od 24 lipca do 31 sierpnia zmarły tam 63 osoby. Trwająca od 9 lipca 
do 3 września akcja wysiedlania Niemców bielskich w zorganizowanych 
grupach objęła 1 073 osoby i została przerwana na skutek czasowej od-
mowy władz radzieckich przyjmowania kolejnych transportów do swojej 
strefy oraz postanowień Sojuszniczej Rady Kontroli na temat planowego 

22 APB, StB, sygn.155, k. 75, 97; Z. ŁemPińsk i : Przesiedlenia..., s. 36–37. 
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przesiedlania Niemców do poszczególnych stref okupacyjnych. W tej sytu-
acji, pozostałych Niemców zakwalifikowanych do wysiedlenia skoncentro-
wano w Bielsku w jednym obozie. Starostwo do końca 1945 roku wydawało 
także zgodę na wyjazdy indywidualne, z których skorzystały 843 osoby. 
Były również przypadki ucieczek do Niemiec, Czechosłowacji czy na tzw. 
ziemie odzyskane. Wysiedlenia z powiatu bielskiego wznowiono 24 lipca 
1946 roku transportem Niemców z samego Bielska, które trwały do grudnia 
1946 roku. Zgodnie z zarządzeniem władz wojewódzkich w pierwszej ko-
lejności miały wyjeżdżać osoby deklarujące narodowość niemiecką przed 
1939 rokiem, osoby wrogo nastawione do Polaków i członkowie niektórych 
organizacji niemieckich w czasie wojny. W tym celu poszczególne gminy 
przesłały do starostwa wykazy ilościowe i imienne osób, głównie z DVL II, 
należących do NSDAP, SS i SA oraz spisy elementów „szkodliwych” z DVL 
III i IV. Zwracano nadal uwagę na konieczność pozostawienia niektórych 
fachowców w zakładach pracy oraz pracowników do gospodarstw rolnych. 
Do grudnia 1946 roku, kiedy to ponownie Brytyjczycy i Rosjanie wstrzyma-
li przyjmowanie przesiedleńców, z powiatu bielskiego wywieziono 1 652 
osoby. W 1947 roku wysiedlono jedynie 75 osób, prawie wyłącznie star-
ców, kaleki i dzieci. Część dzieci wyjeżdżała w związku z przesyłanymi 
ze stref okupacyjnych w Niemczech prośbami o ich połączenie z przebywa-
jącymi tam rodzinami. Sieroty powyżej 13 lat, które wyraziły chęć pozo-
stania w Polsce, a nie były zdeprawowane prohitlerowsko, mogły jednak 
pozostać. W sumie od lipca 1946 do grudnia 1947 roku wyjechało z Bielska 
7 transportów, w tym jeden z chorymi. Według danych z 3 lutego 1948 roku 
w powiecie bielskim przebywało nadal 3 600 Niemców, z których do trans-
portu kwalifikowało się 1 100. Wysiedlono jednak w tym roku zaledwie 
269 osób. Do wyjazdu zgłaszali się już wówczas dobrowolnie także byli 
więźniowie obozów przejściowych i obozów pracy. Według danych z po-
łowy września 1948 roku w obozach w: Jaworznie, Potulicach, Gliwicach, 
Lesznie – Gronowie, przy kopalni „Kleofas”, więzieniach w Bielsku i Cie-
szynie znajdowało się jeszcze około 200 mieszkańców powiatu bielskie-
go. Z liczby wysiedlonych niezadowolony był także PZZ, który w piśmie 
do Ministerstwa Administracji Publicznej z 31 sierpnia 1948 roku wska-
zywał na rehabilitację większości byłych członków Jungdeutsche Partei. 
Według danych z 31 października 1949 roku przebywały w pow. bielskim 
już tylko 340 osoby wpisane do ewidencji jako „Niemcy” oraz 350 osób 
(łącznie z dziećmi) dotychczas niezrehabilitowanych. Ze względu na ko-
lejne wstrzymanie przyjmowania przesiedleńców przez władze okupacyj-
ne w Niemczech, orzeczenie to doręczano tylko osobom, które uzyskały 
wizy wjazdowe na ten obszar. W 1949 roku wysiedlono z powiatu biel-
skiego łącznie około 260 Niemców. Po podpisaniu umowy z Niemiecką 
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Republiką Demokratyczną (NRD), do kwietnia 1951 roku na teren dawnej 
strefy radzieckiej wyjechało z powiatu bielskiego około 700 osób, które 
zdaniem władz polskich, wykazywały bezsprzecznie związki z narodowo-
ścią niemiecką i były nastawione antypolsko. W sumie więc w latach 1945–
1950 z powiatu bielskiego wysiedlono do Niemiec w sposób kontrolowany 
4 872 osoby23. 

W powiecie cieszyńskim zgłosiło się do wyjazdu do Niemiec około 
2 300 osób posiadających DVL I i II. Pierwsza lista osób przeznaczonych 
do wyjazdu obejmowała około 1 100 nazwisk. 30 lipca 1945 roku Niem-
ców doprowadzono do punktu etapowego na stację kolejową w Cieszynie. 
W trakcie przeprowadzanej akcji komisja wysiedleńcza otrzymała jednak 
nowe dyrektywy, zgodnie z którymi zwolniono wszystkich pochodzenia 
polskiego i posiadających DVL III, a starających się o rehabilitację, w wy-
niku czego do wysiedlenia pozostało tylko kilkanaście osób. Umieszczo-
no je w obozie przy fabrykach w Cieszynie i Ustroniu. Komisja ponownie 
więc przeprowadziła badania osób przeznaczonych do wysiedlenia. Osoby 
wysiedlane mogły zabrać 40 kilogramów bagażu na osobę. Żywność otrzy-
mywały z PUR. Przewożono je do Punktu Zborczego w Głubczycach, a cza-
sami w Gliwicach. Obóz wysiedleńczy znajdował się w Kończycach Małych. 
W sierpniu 1946 roku Komisja podjęła decyzję, że nie będzie wysiedlać się 
osób z obywatelstwem austriackim, etnicznie polskich renegatów i mał-
żeństw, w których jeden z małżonków jest Polakiem24. Nadal jednak zda-
rzały się przypadki wydawania sprzecznych decyzji. W styczniu 1946 roku 
z około 140 osób wyznaczonych przez komisję do wyjazdu, na skutek 
sprzeciwu starosty Targosza, który zarzucił PZZ, że chciałaby wszystkich 
wysiedlić, wyjechały tylko 33 osoby25. W sierpniu 1947 roku wysiedlono 
13 Niemców z domu starców w Cieszynie. Najdłużej przetrzymywano tzw. 
specjalistów. W Cieszynie było ich kilkoro, m.in. lekarz powiatowy. Ze Sko-
czowa miało wyjechać 158 osób, z których 66 osób ostatecznie skreślono, 
9 zbiegło, 16 wyjechało indywidualnie, a 4 osoby zmarły26.

23 Z. ŁemPińsk i : Przesiedlenia..., s. 39–45; APB, StB, sygn.131: Pismo z 22.11.1945…; sygn.138: 
Wykazy Niemców niezrehabilitowanych i bez deklaracji wierności zatrudnionych lub prze-
znaczonych do rehabilitacji, 1947; sygn.162: Repatriacja Niemców 1948–1950: Sprawozda-
nie za okres 1 lipca 1946–1 grudnia 1947; sygn.146: Zakaz zamieszkiwania osób narodo-
wości niemieckiej: Pismo Starostwa Bielskiego z 3 lutego 1948, k.45; sygn. 166: Repatriacja 
dzieci niemieckich i starców; sygn.125: Wykaz. Ewidencja Niemców wg stanu na dzień 
31 października 1949 r.; Pismo Starosty Powiatowego do Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego 
Wydziału Społeczno-Politycznego w sprawie ewidencji Niemców z 25 listopada 1949, k.22. 

24 A. PylyPenKo-CzePCzor : Stosunki narodowościowe..., s. 124–131. 
25 Taż: Wysiedlenie Niemców z powiatu Cieszyńskiego po II wojnie światowej. „Pamiętnik Cie-

szyński 2003. T. 18, s. 133–135. 
26 A. PylyPenKo-CzePCzor : Stosunki narodowościowe..., s. 129–130.
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Wspomniany problem obywateli austriackich wypłynął, gdy Republi-
ka Austriacka została uznana przez mocarstwa za ofiarę napaści hitle-
rowskiej, co teoretycznie mogło zwolnić jej obywateli od przymusowego 
przesiedlenia. Władze polskie uznały jednak, że podający się coraz czę-
ściej za Austriaków cieszyńscy Niemcy chcą w ten sposób uniknąć wyjaz-
du, stąd zadecydowano, że tylko osoby, które mogą udowodnić posiadanie 
obywatelstwa tego kraju nabytego do marca 1938 roku mogą być od tego 
zwolnione (choć okazało się to dla nich trudne). Z drugiej strony, ze wzglę-
du na brak możliwości zorganizowania zbiorowych wyjazdów do Austrii, 
Niemcy chętni na ten kierunek, których w Cieszynie wśród zdecydowanych 
na migrację nie brakowało, mogli udawać się tam indywidualnie, co wła-
dze cieszyńskie akceptowały. Do września 1945 roku wyjechało w ten spo-
sób 125 osób. Natomiast ze względu na odmowę władz czechosłowackich, 
nie było możliwości wyjazdu do Czechosłowacji, na co liczyli przebywają-
cy w regionie Niemcy sudeccy27.

Podobnie jak przy kwestii DVL także w powojennych wysiedleniach 
wszystkie zainteresowane nimi strony obwiniały się wzajemnie o wiele 
nieprawidłowości. Władze PPR, które z chwytliwych haseł budowy jed-
nolitego narodowego państwa uczynić chciały swój oręż polityczny, same 
były oskarżane przez opozycję o kaptowanie wśród Niemców, którzy nie 
chcieli zamieniać swoich domów i gospodarstw na zniszczone i głodujące 
strefy okupacyjne, swoich członków w zamian za skreślenie z list wyjeż-
dżających. Nie brakowało też przypadków przekupstwa, także w MO czy 
UB, zemsty sąsiedzkiej czy chęci zagarnięcia cudzego mienia. Część wy-
siedleń, lub nawet czasowego wysyłania Niemców i volksdeutschów – i to 
niezależnie od kategorii – na stacje kolejowe, czy do obozów, miała na celu 
ograbienie lub zajęcie mieszkań lub całych domów. Były także przypad-
ki działalności zbrodniczej MO czy UB wobec Niemców. Sytuacja ta, wraz 
z chaosem organizacyjnym nowych władz polskich, obniżała ich autory-
tet i zwierała szyki Niemców z posiadaczami wszystkich kategorii DVL, co 
miało rodzić zjawiska „odradzania się niemczyzny”. Część obserwatorów 
uważała wreszcie, że osoby zasługujące na wyjazd faktycznie pozostały. 

Wraz z rehabilitacją i wysiedleniami prowadzono także akcję 
odniemczania, polegającą na usuwaniu napisów niemieckich, zakazie uży-
wania języka niemieckiego oraz naciskach na zmianę niemieckobrzmią-
cych nazwisk. Powstawały specjalne obywatelskie komisje kontrolne 
odniemczania, które mogły występować z wnioskami o umieszczenie w obo-
zie pracy. Do października 1947 roku do starostwa cieszyńskiego wpły-
nęło 112 wniosków w tej sprawie. Agitacja uświadamiania konieczności 

27 APC, StP, sygn.20: Protokoły posiedzeń Komisji Wysiedleńczej przy Starostwie w Cieszynie, 
1946, Protokół z posiedzenia Komisji Wysiedleńczej z 21 sierpnia 1946; APB, StB, sygn.155, 
k.38; 156, k.2–3. 
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odniemczania prowadzona była także w szkołach. W 1949 roku działania 
zakończono, choć w dalszym ciągu prowadzono akcję zmiany imion i na-
zwisk28.

Po wojnie w powiecie bielskim zamieszkiwało jedynie kilkudziesięciu 
Żydów, później dołączyło do nich ponad 800, którzy powrócili z obozów. 
Ponad 100 Żydów czasowo zamieszkiwało Cieszyn i okolice, choć w zasa-
dzie czekało jedynie na możliwość przedostania się przez granicę. W obu 
miastach powstał Komitet Żydowski oraz oddziały Zjednoczenia Syjoni-
stów Demokratów Ichud, w Bielsku działał żydowski Dom Dziecka, żydow-
ska przychodnia lekarska i żydowskie warsztaty rzemieślnicze w ramach 
Organizacji Rozwoju Twórczości29. 

Pewnym problemem dla nowych władz byli dawni obywatele ZSRR, któ-
rzy pozostali tu od wojny, a więc dawni robotnicy przymusowi, jeńcy, de-
zerterzy, o których wydanie upominały się władze radzieckie, mimo że 
część z nich znalazła już sobie nowy dom.

Akcja osadnicza

Śląsk Cieszyński był również terenem prowadzonej przez powojenne wła-
dze polskie akcji osadniczej, której genezą była zmiana przebiegu wschod-
niej granicy Polski, a podstawą tzw. repatriacji polskiej ludności kresowej 
były układy zawarte między PKWN a radzieckimi republikami przygranicz-
nymi z września 1944 roku oraz porozumienie z rządem ZSRR „o prawie 
zmiany obywatelstwa radzieckiego i ewakuacji osób narodowości polskiej 
i żydowskiej zamieszkałej w ZSRR” z 6 lipca 1945 roku. Ewakuacja miała być 
dobrowolna i obejmowała jedynie osoby, które przed 17 września 1939 roku 
posiadały obywatelstwo polskie. Poza tym na teren województwa śląsko-dą-
browskiego przybywali także Polacy z krajów zachodnich i przesiedleńcy 
z różnych regionów Polski. Główna rola w organizowaniu tej ogromnej akcji 
przypadła Państwowemu Urzędowi Repatriacyjnemu. 

Transporty z osadnikami ze Wschodu napływały na teren województwa 
śląsko-dąbrowskiego jeszcze przed zakończeniem wojny, a od września 
1945 roku jedynie przez nie przejeżdżały. Przyczyną były wolne gospo-
darstwa. Oprócz tego przybywali także migranci wewnętrzni, zaintereso-
wani głównie ośrodkami przemysłowymi, takimi jak Bielsko. Generalnie 
jednak Śląsk Cieszyński na tle innych obszarów śląskich zapewniał jedynie 
skromne możliwości osadnicze, ograniczone faktycznie do poniemieckich 

28 A. PylyPenKo-CzePCzor : Stosunki narodowościowe..., s. 108–115.
29 D. wiewióra : Kilka uwag o losach społeczności żydowskiej w Bielsku-Białej po 1945 roku. 

W: Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy. Red. J. PolaK , J. SPyra . Bielsko-Biała 1996, s. 131–133. 
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domów i mieszkań w miastach i gospodarstw wiejskich dawnej niemieckiej 
„wyspy” wokół Bielska. Najgorzej pod tym względem było w powiecie cie-
szyńskim, gdzie liczba tzw. poniemieckich gospodarstw była wręcz zniko-
ma. Na dzień 31 grudnia 1948 roku w powiecie bielskim osadzonych było 
4 719 migrantów zewnętrznych i wewnętrznych, w powiecie cieszyńskim 
tylko 628. Dysproporcje między obu powiatami były więc dość wyraźne. 
W skali województwa na Śląsku Cieszyńskim zamieszkało 7% wszystkich 
osadników, ale w powiecie bielskim aż 31% osadników wiejskich. Z kolei 
w powiecie cieszyńskim osiedlono tylko 1% osadników, zamieszkałych 
w całym województwie. 

W 1947 roku już tylko 20% mieszkańców Bielska stanowiła ludność 
tam urodzona. W gminach wiejskich najwięcej przybyszy osiedlono w Sta-
rym Bielsku (559), Wapienicy (137), Kamienicy (321), Aleksandrowicach 
(104). Na skutek nadwyżek przyjezdnych władze zmuszone były nawet 
szukać dla nich gospodarstw na „ziemiach odzyskanych”. W powiecie cie-
szyńskim z możliwościami zapewnienia gospodarstw dla osadników było 
jeszcze gorzej, a władze lokalne twierdziły, że powiat jest przepełniony 
i bardziej nadaje się do przesiedleń niż zasiedlania. Prawie połowa osadzo-
nych na roli otrzymała do 1 ha ziemi uprawnej. Najwięcej osób zamieszka-
ło w Górkach Wielkich (24), Kaczycach (22), Hażlachu (21), Wilamowicach 
(19). Większość przybyszów w Cieszynie należała do inteligencji30.

Podobnie jak przy kwestiach narodowościowych, także akcja osadnicza 
budziła wiele emocji i kontrowersji i pod względem organizacyjnym nie 
wystawiała nowym władzom dobrego świadectwa. Na skutek złej współ-
pracy PUR z władzami lokalnymi część osadników lokowano w gospodar-
stwach osób, których proces rehabilitacyjny nie był jeszcze zakończony, 
a którzy po pozytywnym wyroku wracali do majątku zamieszkałego przez 
nową rodzinę, co powodowało konflikty. Największa niechęć do przybyszy 
panowała w powiecie cieszyńskim, gdzie z postawą miejscowej ludności 
solidaryzowały się, wywodzące się z tego samego środowiska, lokalne wła-
dze PPR a w niektórych przypadkach także starosta Targosz.

Podziemie zbrojne 

Ze względu na warunki naturalne, na tle innych obszarów wojewódz-
twa śląsko-dąbrowskiego, walczące z komunistami zbrojne podziemie 
niepodległościowe na Śląsku Cieszyńskim było dość liczne. Na tym obsza-
rze było ono związane głównie z ruchem narodowym, który skadrowa-
ny, po wojnie rozwinął swoje miejscowe oddziały, oparte politycznie na 

30 A. PylyPenKo-CzePCzor : Stosunki narodowościowe..., s. 175–198.
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SN, tworząc VIII Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, choć na 
Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie występowały one nadal jako NOW 
lub, w celach dezinformacyjnych, jako AK. Po zakończeniu wojny do po-
wiatu cieszyńskiego przybył z Oświęcimia Edward Bąk vel Walenty Zając 
ps. Strzemię, obejmując funkcję komendanta powiatowego NZW w Cieszy-
nie. Cieszyński sztab organizacji nosił kryptonim „Czesław 20”, obwód cie-
szyński kryptonim „Burza”, obwód skoczowski kryptonim „Wędrowiec”. 
Działały też obwód „Patrol” (Boguszowice – Zebrzydowice, dowódca Józef 
Brych ps. Jot), obwód „Witold” (Goleszów – Wisła, w organizacji), obwód 
„Kraniec” (Koniaków – Istebna – Jaworzynka). Jego trzon tworzyli: były 
członek Harcerskiej Grupy Operacyjnej Stanisław Klus ps. Szary jako za-
stępca i szef dywersji leśnej, Paweł Mitręga ps. Sosna jako szef wywia-
du, Jan Michalin ps. Mika jako szef sztabu, Stanisław Waszkowski ps. Sęp 
(1915–1991) jako szef łączności, Ryszard Ziemski ps. Kmicic. Organizacja 
miała w powiecie swoje wtyczki we władzach lokalnych, MO i UB, a Mi-
tręga pełnił nawet funkcję komendanta posterunku MO w Skoczowie. Poza 
tym działały samodzielne grupy wypadowe, np. Emila Ruśnioka ps. Gu-
stlik i Franciszka Urbika ps. Śmiałek, a potem Józefa Borkały ps. Kret, czy 
„Wędrowiec” Pawła Heczki ps. Edek, Warencki31. 

Silniejsza okazała się jednak siatka wywodzącą się ze struktur, które 
w 1944 roku nie weszły do AK, tworząca w marcu 1945 roku w Bielsku 
śląski, VII okręg Narodowych Sił Zbrojnych, pod dowództwem Jerzego 

Wojciechowskiego ps.  Om. Początkiem jego 
sił zbrojnych był dawny oddział partyzanc-
ki z Wisły pochodzącego z Zabrzegu Henry-
ka Flamego ps. Bartek, który po ujawnieniu 
się został komendantem posterunku MO 
w Czechowicach, obsadzając go swymi daw-
nymi podwładnymi. W maju 1945 roku zde-
zerterował i zaszył się na stokach Baraniej 
Góry. Podporządkował się Wojciechowskie-
mu, a w następnych miesiącach rozbudował 
oddział do 200 ludzi, podzielony na mniejsze 
grupy: Antoniego Bieguna ps. Sztubak, Zdzi-
sława Krausa ps. Andrus (grupa „Śmiertel-
ni”), Edwarda Michalika ps. Kanar, Gustawa 
Matusznego ps. Orzeł Biały, Romulada Czar-
neckiego ps. Pikolo, Leopolda Sieklińskiego 

31 T. KurPierz , P. Piątek : „Dobić wroga”. Aparat represji wobec podziemia zbrojnego na Śląsku 
Cieszewskim i Żywiecczyźnie (1945–1947). Katowice 2007, s. 87–88; D. węgrzyn : Aparat 
bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dą-
browskim w latach 1945–1956. Katowice – Kraków 2007, s. 109–118. 

Henryk Flame, ps. Bartek 
1918–1947
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ps. Poldek, Ludwika Byrskiego ps. Żbik, Józefa Kołodzieja ps. Wichura, Sta-
nisława Włocha ps. Lis, Józefa Rauera ps. Bajan, Stanisława Kopika ps. Ze-
msta. W ten sposób oddziały „Bartka” stały się największym i najbardziej 
znanym zgrupowaniem zbrojnym w województwie śląsko-dąbrowskim. 
Zastępcą „Bartka” był Jan Przewoźnik („Ryś”), szefem propagandy i in-
formacji Józef Kołodziej („Wichura”), szefem wywiadu w Bielsku i Białej 
Bronisław Smoleń32. 27 września 1945 roku doszło w Bielsku do spotkania 
delegacji NOW i NSZ w celu omówienia wspólnego ataku na cieszyńskie 
więzienie i PUBP, pozorując najpierw, napad na posterunek MO w Sko-
czowie. Następnie planowano przedrzeć się do 2 korpusu gen. Władysła-
wa Andersa we Włoszech. Wśród obecnych był jednak agent UB Zbigniew 
Wójtowicz ps. Grzegorz, a w znajdującej się w mieszkaniu szafie ukrył 
się szef bielskiego PUBP por. Antoni Pająk, na skutek czego do listopada 
1945 roku struktury NOW–NZW zostały przez UB i MO zlikwidowane33. 
Zbrojne struktury NSZ działały dalej, budząc strach wśród komunistycz-
nego aparatu. Policzkiem dla władz była zwłaszcza spektakularna defilada 
umundurowanych i uzbrojonych oddziałów „Bartka” w dniu święta Kon-
stytucji, 3 maja 1946 roku w Wiśle. 

Przez Cieszyn przechodziła też tzw. Droga Konrada – szlak konspira-
cyjny narodowców przez Czechosłowację do strefy amerykańskiej w Niem-
czech, z której korzystali i inni przedstawiciele podziemia. Tą drogą 23 XII 
1946 roku dotarł z Niemiec do Cieszyna m.in. znany przedwojenny na-
rodowiec Adam Doboszyński, który przekroczył Olzę na wysokości Po-
gwizdowa. W mieście mieszkał przez tydzień u znajomego Dominika 
Szamańskiego, spotykając się z odwiedzającymi go działaczami politycz-
nymi Marianem Pajdakiem, Mieczysławem Pszonem, Władysławem Jawor-
skim (który miał w mieście matkę) i Alojzym Targiem(1905–1973)34. 

Słabsze liczebnie na Śląsku Cieszyńskim podziemie poakowskie było 
początkowo – zgodnie z rozkazami zwierzchnictwa – zakonspirowane, 
próbując przeniknąć do administracji, MO i UB. W okolicach Skoczowa 
operował jedynie oddział „Wędrowiec” Pawła Heczki, ps. Edek. Częścio-
wo skadrowany był oddział „Garbnik” w Beskidzie Żywieckim, choć za 
wiedzą nieujawnionego inspektora bielskiego kpt. Antoniego Płanika 
ps. Roman, a więc i powstałej w maju 1945 roku ogólnopolskiej Delegatury 
Sił Zbrojnych przeprowadzał już pojedyncze akcje przeciwko MO. W okoli-
cach Bielska do lipca 1945 roku działała najliczniejsza poakowska na tym 
obszarze grupa, dowodzona przez Jana Wadonia ps. Prawy, Janek, choć 

32 T. KurPierz , P. Piątek : „Dobić wroga”..., s. 85–87. 
33 D.węgrzyn : Aparat bezpieczeństwa..., s. 119–123. 
34 Z. woźniczka : Podziemie Narodowe. Stronnictwo Narodowe. W: Województwo Śląskie 

1945–1950. Zarys dziejów politycznych. Red. A. dziuroK  i R. KaCzmareK . Katowice 2007, 
s. 404–405.
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nie można jednoznacznie stwierdzić, iż podlegała Płanikowi. W powiecie 
cieszyńskim działalność partyzancką kontynuował Paweł Heczko z czę-
ścią oddziału „Wędrowiec”, choć również nie ma pewnych dowodów na 
utrzymywanie ciągłości kontaktów z inspektoratem rybnickim, czy nawet 
z nieujawnionym (nigdy) podinspektoratem cieszyńskim, poza tym nie-
którzy członkowie oddziału przechodzili do narodowców. W okresie am-
nestii między sierpniem a październikiem 1945 roku ujawniło się ponad 
700 akowców. 

Aktywność podziemia poakowskiego była związana także ze Zrzesze-
niem „Wolność i Niezawisłość” (WiN). W Bielsku, gdzie w podziemiu zaan-
gażowani byli głównie przesiedleńcy, działał II rejon śląsko-dąbrowskiego 
okręgu WiN, któremu podlegały obwody: Bielsko, Cieszyn, Rybnik i Raci-
bórz, choć na Śląsku Cieszyńskim nie powstały żadne oddziały zbrojne. 
Rejonem kierował NN „Marek”. UB trafiło na jego trop jesienią 1946 roku, 
aresztując wielu konspiratorów, część natomiast ujawniła się w marcu 
1947 roku podczas amnestii. Resztki WiN pod kierownictwem ppłk. Stefa-
na Rutkowskiego ps. Bolesław działały do jego aresztowania na przełomie 
1947/1948. 3 kwietnia 1948 roku aresztowano ostatniego inspektora rejono-
wego ppor. Emila Berendowicza. 

Od końca 1945 roku zaczęła się formować kolejna poakowska organi-
zacja, która w styczniu 1946 roku przybrała nazwę Konspiracyjne Woj-
sko Polskie pod dowództwem kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc. 
Na czele Okręgu Śląskiego stanął Gerhard Szczurek ps. Erg. Komendą Po-
wiatową „Wędrowiec” w cieszyńskiem i częściowo w okolicach Pszczy-
ny dowodził Paweł Heczko, który po krótkim związku z narodowcami 
przeszedł do KWP. Poza tym, działalność wywiadowczą, aż do swojego 
aresztowania we wrześniu 1945 roku, prowadził nadal Karol Błaszczyk 
ps. Lido (1910–1998)35. 

Aktywność podziemia zbrojnego obejmowała prowadzenie działalno-
ści wywiadowczej, także w strukturach komunistycznego aparatu represji. 
Atakowano posterunki MO i placówki UB, w celu paraliżowania ich działal-
ności w terenie i zdobycia uzbrojenia. Do początku 1947 roku miało miejsce 
około 50 takich akcji, z czego najwięcej wiosną i latem 1946 roku. Pierw-
szą z nich był atak grupy pod dowództwem Przewoźnika na placówkę UB 
i posterunek MO w Zabrzegu w nocy z 13 na 14 maja 1945 roku, w której 
zginął jeden funkcjonariusz UB. W lipcu 1945 roku do podobnych działań 

35 O. Guziur , M. StarCzewSKi : Lido i stragan. Ślązacy w wywiadzie Armii Krajowej. Czeski 
Cieszyn 1992, s. 47–48; A. dziuba : Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrow-
skim w latach 1945–1947. Kraków 2005, s. 63, 70, 72, 73, 75, 76, 86, 89, 91–117, 198–245, 
418; T. KurPierz , P. Piątek : „Dobić wroga”..., s. 78–82; D. węgrzyn : Aparat bezpieczeń-
stwa..., s. 117. W 1946 roku Błaszczyk został skazany na 4 lata więzienia, ale udało mu się 
zbiec, zamieszkał w Kanadzie.
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przystąpił oddział Wadonia, atakując placówki w powiecie bialskim. Ataki 
„leśnych” trwały do amnestii w 1947 roku. Prowadzono także akcje likwi-
dacji funkcjonariuszy i współpracowników UB. Do końca 1945 roku NSZ 
zlikwidował 9 takich osób. Najwyżsi rangą ubecy zginęli podczas akcji 
odwetowych przeciwko podziemiu. 28 października zginął od kul grupy 
„Sztubaka” jeden z kierowników PUBP w Żywcu, 10 stycznia 1946 roku 
na Dolnym Borze pod Skoczowem z rąk NOW – NZW Borkały zginął 
zastępca szefa PUBP w Cieszynie Henryk Kozioł, a 8 lipca 1946 roku 
w walce z oddziałem „Wędrowiec” zginął jego następca Czesław Zawadz-
ki, kuzyn wojewody śląsko-dąbrowskiego. Wcześniej, 15 października 
1945 roku podczas obławy na Błatniej z rąk ludzi Heczki zginęło 2 mili-
cjantów. W połowie września 1945 roku oddział NOW z obwodu „Wędro-
wiec” zastrzelił pod Skoczowem pułkownika Armii Czerwonej. Działania 
przeciwko UB, MO i ORMO kończyły się także karą chłosty, czy pobicia-
mi, co stosowano zwłaszcza w akcjach przeciwko działaczom PPR i pra-
cownikom administracji, także w celach propagandowych. Wykonywano 
jednak i na nich wyroki śmierci. Tak było w przypadku Janiny Drew-
niakówny z ZWM, gorliwej współpracowniczki UB, zastrzelonej przez 
grupę Wadonia w 1945 roku; zabicia w nocy z 1 na 2 września 1945 roku 
przez grupę „Pikola” przewodniczącego rady zakładowej kopalni „Sile-
sia” w Dziedzicach Czechowicach Józefa Szczotkę wraz z żoną; zabicia 
w połowie marca 1946 roku członka PPR w Jaworzu Stanisława Garncar-
czyka. 6 kwietnia 1946 roku zginął w Brennej w egzekucji zastępca se-
kretarza powiatowego PPR Józef Szewczyk. W okresie przed referendum 
nasiliły się pobicia i demolowanie lokali partyjnych, choć egzekucje także 
miały miejsce. W drugiej połowie 1946 roku działania te osłabły, choć 
przed wyborami sejmowymi (19 stycznia 1947), 16 grudnia 1946 roku od-
dział „Zemsty” zabił aktywistę PPR z Jaworzynki Ludwika Słowiaka36.

W lipcu 1946 roku do „Bartka” dotarł agent UB Henryk Wendrow-
ski ps. Lawina, który zaproponował mu wywiezienie oddziałów w okoli-
ce Jeleniej Góry. Ostatecznie we wrześniu 1946 roku transporty z około 
100–200 żołnierzami NSZ dotarły jednak tylko w okolice Grodkowa na Ślą-
sku Opolskim, gdzie wszyscy zostali skrytobójczo wymordowani w nie-
znanym do dziś miejscu. Pozostające w Beskidzie Śląskim i Żywieckim 
resztki NSZ z „Bartkiem” na czele ujawniły się podczas, uchwalonej przez 
sejm 22 lutego 1947 roku amnestii, 11 marca 1947 roku w Cieszynie z grupą 
około 40 żołnierzy. Sam „Bartek”, już jako osoba cywilna, zginął 1 grud-
nia 1947 roku w gospodzie w Zabrzegu na skutek prowokacji od kul funk-
cjonariusza MO37. Ostatnich nieujawnionych w regionie żołnierzy NSZ 

36 T. KurPierz , P. Piątek : „Dobić wroga”..., s. 92–117.
37 D.węgrzyn : Aparat bezpieczeństwa..., s. 260–270, 276–279.
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zlikwidowano w 1948 roku. 14 lipca 1946 roku na plebani ks. Jana Górki 
w Pielgrzymowicach został ujęty Paweł Heczko38. 

W działaniach przeciwko podziemiu niepodległościowemu uczestni-
czyła SB, MO, Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej i wojsko. Szefami 
PUBP w Bielsku byli kolejno: Władysław Jóźwiak (styczeń – lipiec 1945), 
Kazimierz Łukasiewicz (styczeń 1945-styczeń 1946), Stanisław Biegański 
(luty-lipiec 1946), Jan Torbus (czerwiec 1946 – maj 1949). PUBP w Cieszy-
nie kierowali: Aleksander Pazio, Stanisław Sinawski, Kazimierz Świder-
ski (luty –lipiec 1946), Leon Weintraub-Winiawski (czerwiec 1946-marzec 
1949). Stan i poziom kadr obu instytucji był różny. Przeważali ludzie mło-
dzi, ideowcy jak i karierowicze, często bez wykształcenia. Poza ściganiem 
wrogów politycznych, część funkcjonariuszy UB, czując siłę i bezkarność, 
nie licząc się z uwagami władz administracyjnych, dokonywała napadów 
i grabieży mienia, pobić, aresztowań wśród niewygodnych dla nich miesz-
kańców, czy urzędników, pogłębiając niechęć społeczeństwa do nowych 
władz, działając często w stanie nietrzeźwym. Do „bezpieki” jako „zbroj-
nego ramienia” PPR nie przyjmowano członków PPS.

Wśród jednostek wojskowych były oddziały utworzonego dla zwalcza-
nia zbrojnej partyzantki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) 
oraz oddziały 23 pułku artylerii lekkiej z Bielska (ze składu 6 pomorskiej 
dywizji piechoty). W maju i czerwcu 1946 roku żołnierze byli zaangażo-
wani w działania propagandowo-ochronne przy tzw. referendum ludowym 
a na przełomie 1946/1947 roku w podobne działania podczas kampanii wy-
borczej do sejmu ustawodawczego. 

Podobnie jak w czasach hitlerowskich sposobami na zastraszanie lud-
ności i pokazem siły nowej władzy były organizowane przez podległy 
komunistom aparat sprawiedliwości procesy pokazowe grupowe, toczo-
ne na sesjach wyjazdowych Wojskowego Sądu Rejonowego z Katowic. 
W 1946 roku w ten sposób sądzono w Bielsku pięciokrotnie, a oskarżo-
nymi byli głównie żołnierze „Bartka”, z których ponad połowę skazano 
na karę śmierci (13 na 22). W tym samym roku w Cieszynie były cztery 
takie procesy, z których trzy odbyły się w sali sesyjnej ratusza miejskiego. 
W dwóch pierwszych chodziło o NZW – NOW, w trzecim o grupę Heczki. 
Zapadły w nich 4 wyroków śmierci. Prezydent Bierut w żadnym przypad-
ku nie skorzystał z prawa łaski39. O procesach ludność była informowana 
dzięki wywieszaniu specjalnych plakatów, co także przypominało czasy 
hitlerowskie. 

38 A. dziuba : Podziemie poakowski..., s. 234–240. 
39 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 426–427. 
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Od referendum do utrwalenia władzy komunistów

Stosunki między PPR a PPS układały się różnie. Wielu członków PPS było 
niezadowolonych z prowadzonej wśród nich prokomunistycznej agitacji na 
rzecz wstępowania w szeregi PPR czy z haseł jednolitofrontych. Wspólny 
program polityczny obie partie próbowały tworzyć na bazie tzw. komisji 
porozumiewawczych, na których organizowanie naciskała przede wszyst-
kim PPR. Podobnie jak w całej Polsce, także na Śląsku Cieszyńskim działa-
ła, powołana dla celów taktycznych przez PPR Komisja Porozumiewawcza 
Stronnictw Demokratycznych, skupiająca ugrupowania, które mogły dzia-
łać legalnie. Z PPR współpracował skupiający w powiecie cieszyńskim 
25 kół ZWM oraz Związek Samopomocy Chłopskiej, koła Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i koła Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza oraz 
Liga Społeczno-Obywatelska Kobiet40.

Wiosną 1946 roku propaganda PPR a więc i aktywność UB, MO oraz we-
zwanego na pomoc w akcji politycznej wojska uległy nasileniu w związ-
ku z planowanym na 30 czerwca tzw. referendum ludowym, które w myśl 
taktyki komunistów miało ukryć rzeczywisty charakter dokonywanych 
w kraju przemian. Społeczeństwo miało odpowiedzieć na trzy pytania. 
Pierwsze dotyczyło zniesienia senatu, drugie upaństwowienia podsta-
wowych gałęzi przemysłu z zachowaniem inicjatywy prywatnej (co było 
zgodne z programem PPS), trzecie – poparcia dla granicy Polski na Odrze 
i Nysie. 

Przed referendum toczyły się rozmowy polityczne na temat utworze-
nia wspólnego Bloku Demokratycznego, który miał wzywać do głosowa-
nia TAK na wszystkie trzy pytania. PPS częściej próbowała rozmawiać na 
ten temat także z PSL, ale ostatecznie w Bloku, oprócz PPR i PPS znala-
zło się tylko słabe SL i SD. Ugrupowania te wzywały więc do głosowania 
3 X TAK, a PSL do głosowania „NIE” na 1 pytanie, co miało wskazywać 
na chęć obrony demokratycznych wartości. Podziemie zbrojne i polityczne 
agitowało do odpowiedzi „NIE” na wszystkie pytania. Oficjalnych wyni-
ków głosowania nie podano, choć władze ogłosiły, że w skali całego kraju 
na pierwsze pytanie miało rzekomo paść 68,2% odpowiedzi twierdzących, 
na drugie 77,3%, na trzecie 91,4%. Dzięki odnalezionym po latach wyni-
kom oficjalnym, wiadomo, że na Śląsku Cieszyńskim były one nieco od-
mienne, co prezentuje tabela41: 

40 APK, KM PPR Cieszyn, sygn.1; GK PPS, sygn.1; 2; APC, StP 1945–1950, sygn.10; J. KoziK : 
Rozwój organizacyjny..., s. 11–12; E. BuŁawa : Pierwsze lata..., s. 320–322; K. raSzKa : 
Od wyzwolenia do zjednoczenia. Działalność organizacji młodzieżowych w Cieszyńskiem 
w latach 1945–1948. Cieszyn 1981, s. 8–16.

41 Źródło: Referendum z czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki. Oprac. A. PaCzKowSKi . Warszawa 
1993, s. 105.
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Nazwa powiatu
Pytanie I Pytanie II Pytanie III

tak nie tak nie tak nie

Bielsko
Cieszyn

 45,7
46,5

54,3
53,5

49,8
50,5

50,2
49,5

68,2
68,3

31,8
31,7

Wielu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w zasadzie odrzucało model 
przyszłej Polski proponowany przez polskich ludzi Stalina, gdyż to komu-
niści byli w tej kampanii siłą wiodącą. Według zachowanych sprawozdań 
PPR wyniki referendum w wielu obwodach były dla Bloku Demokratyczne-
go bardziej niekorzystne. W Bielsku 80% mieszkańców odpowiedziało NIE 
na wszystkie pytania, co władze tłumaczyły zdominowaniem miasta przez 
żywioł drobnomieszczański, inteligencki, napływowy z kresów wschod-
nich i z nieuświadomionych politycznie okolicznych wsi. W zamieszkiwa-
nych przez repatriantów Aleksandrowicach 3 X NIE odpowiedziało 96% 
mieszkańców42. 

Po referendum doszło do zmian w śląsko-dąbrowskim PSL, które dotąd 
podlegało pod zarząd okręgowy w Krakowie. 6 lipca 1946 roku powstał jed-
nak odrębny zarząd wojewódzki, na którego czele stanął znany ludowiec 
z powiatu cieszyńskiego Edward Kaleta, a do zarządu wszedł Jan Błasz-
czyk z Ustronia. Z kolei dla PPR prawdziwy wynik referendum był sygna-
łem do nasilenia represji wobec przeciwników politycznych, a faktycznie 
także wobec polskiego społeczeństwa, zwłaszcza w perspektywie wciąż 
przesuwanych przez słabnących komunistów, ale koniecznych do prze-
prowadzenia, wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Poza nasileniem 
walki ze zbrojnym podziemiem, główne uderzenie skierowano przeciwko 
PSL. 15 lipca 1946 roku pod pretekstem współpracy z oddziałem „Wędro-
wiec” zawieszono powiatowe struktury PSL w cieszyńskiem i rozpoczęto 
usuwanie radnych tej partii z rad narodowych oraz wójtów. Według da-
nych PUBP po trzech tygodniach „rozbito” 26 kół PSL, a 465 osób miało 
z tej partii wystąpić. W samym Bielsku miejscowe koło PSL nie mogło się 
zarejestrować, a pretekstem do ataku na struktury powiatowe było rzeko-
me umieszczenie na sztandarach PSL orła w koronie podczas manifestacji 
z okazji święta „odrodzenia” 22 lipca. Zarząd powiatowy PSL zawieszono 
we wrześniu 1946 roku i aresztowano jego członków. 19 grudnia 1946 roku 
Wojskowy Sąd Rejonowy skazał Józefa Pieniążka, Władysława Drozda i Fi-
lapka na 10 lat więzienia, Gąszczyka na 8 lat więzienia, a Franciszka Szuste-
ra, Gruszkę i Ochodka na 5 lat więzienia „za współpracę z NSZ i kolportaż 
ulotek antypaństwowych”. Represje wobec liderów partyjnych oraz strach 
przed aresztowaniem nie sprzyjał kontynuowaniu działalności lokalnych 

42 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 436–438.
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struktur PSL, także w konspiracji. Nie było więc mowy o prowadzeniu le-
galnej propagandy przedwyborczej. Mimo to bielski pełnomocnik listy wy-
borczej PSL, Władysław Pustówka złożył listę kandydatów, która jednak 
została unieważniona, a on sam aresztowany, podobnie jak 8 z 10 kandyda-
tów PSL na posłów. Nowemu pełnomocnikowi Marii Zającównie ponownie 
unieważniono listę. 19 grudnia 1946 roku aresztowano Edwarda Kaletę43.

W wyborach tych PPR, PPS, SL i SD ponownie miał wystartować z list 
Bloku Demokratycznego. Wybory sejmowe poprzedziła hałaśliwa kampa-
nia, którą prowadzili głównie członkowie PPR. Mimo iż wszędzie dzia-
łały specjalne „trójki agitacyjne“ komunistów i socjalistów, początkowo 
cieszyńska PPS optowała za samodzielnym pójściem do wyborów, jednak 
28 listopada 1946 roku władze wojewódzkie obu partii podpisały umowę 
o jedności działania. Wbrew zasadom demokracji głosowanie w dniu 19 
stycznia 1947 roku poprzedziła akcja zbierania podpisów osób deklarują-
cych oddanie głosu na Blok Stronnictw Demokratycznych. Były przypadki 
tzw. głosowań grupowych, gdy grupa osób szła do urn pod wodzą odpo-
wiednio dobranego „przewodnika”. Wybory odbyły się więc bez udziału 
liczących się sił opozycyjnych, gdyż zarówno SP, jak i „rozbijacka“ w PSL 
grupa PSL „Nowe Wyzwolenie“ nie przejawiały w regionie większej ak-
tywności. Według informacji władz, na Blok Demokratyczny padła w Pol-
sce zdecydowana większość głosów – 80,1%, w powiecie bielskim – 94,5%, 
w powiecie cieszyńskim 89%. Posłami zostali wybrani: Andrzej Jacak 
(PPS), Aleksander Juszkiewicz (SL), Bogusław Kożusznik (1910–1996, PPS), 
Ryszard Nieszporek (PPR), Stanisław Stasiak (SL)44. Faktyczny wynik gło-
sowania – bez wątpienia sfałszowanego – nie zachował się45.

Po wyborach komunizowanie Polski, a więc i droga do hegemonii 
PPR uległy przyspieszeniu. Mimo że władze wojewódzkie PSL prowadzi-
ły we własnych szeregach akcję „oczyszczającą”, komunistyczne władze 
nie zgodziły się w grudniu 1947 roku na odwieszenie zarządów powiato-
wych ugrupowania na Śląsku Cieszyńskim. Część ludowców przeszła więc 
do PPS. Z kolei SD i SP nie były aktywne. Socjalistów, będących wówczas 
w Polsce jedyną realną niekomunistyczną legalną siłą polityczną, czekała 
jednak droga w kierunku odgórnego zjednoczenia z PPR, gdyż tak wyni-
kało z narzuconych przez Stalina krajom satelickim dyrektyw w sprawie 
zjednoczenia ruchu robotniczego. Koniec niezależności PPS pozostawał je-
dynie kwestią czasu. Działacze PPS, zwłaszcza z przedwojennym lub wu-
erenowskim stażem, coraz częściej byli poddawani naciskom PPR oraz 

43 IPNKa, WUSW, sygn.032/8; APK, KM PPR Cieszyn, sygn.2, Posiedzenie z 8 sierpnia 1946; 
K. miroSzewSKi : „Obóz rządowy”..., s. 184; 316–317.

44 APK, PK PPS Cieszyn, sygn.71: Spis trójek agitacyjnych przed wyborami; J. KantyKa : 
Początki władzy ludowej... s. 299–300.

45 Cz. osękowski : Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce. Poznań 2000, s. 146–153.
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własnych współtowarzyszy „jednolitofrontowców” w sprawach przyspie-
szania dyskusji o zjednoczeniu lub, wbrew umowie między tymi ugrupo-
waniami, wprost nagabywani, aby zmienili przynależność. W zakładach 
pracy i urzędach PPR przejmowała kontrolę ruchu kadrowego, wyraźnie 
na niekorzyść PPS. W myśl wytycznych z Katowic od listopada 1947 roku 
rozpoczęła się akcja weryfikacyjna w bielskich i cieszyńskich strukturach 
PPS. Członkom PPS zatrudnionym w MO, nie chcącym zmienić legitymacji 
partyjnej, proponowano przeniesienie służbowe, a w przypadku odmowy 
zwalniano ich ze służby. Umacnianie się rządów PPR powodowało rozrost 
jej szeregów, które, oprócz pepeesowców, zasilali teraz także ludzie czy-
niący tak z wyrachowania, pobudek materialnych, życiowego realizmu. 
W PPR pojawiła się inteligencja, zwłaszcza nauczycielska. Jednoczenie obu 
partii coraz częściej przybierało formę jednostronnego dyktatu PPR, czemu 
władze PPS nie były w stanie przeciwdziałać. W PPS rosła przewaga frak-
cji „jednolitofrontowej”, która, obawiając się także podzielenia losu PSL, 
zaczęła prowadzić czystki w szeregach partyjnych, usuwając przeciwni-
ków zjednoczenia, z kolei z PPR usuwano „wrogów klasowych”. W lutym 
i marcu 1948 roku doszło w PPS do ostatecznego starcia przeciwników 
i zwolenników połączenia obu partii. W Bielsku odsunięto z powiatowego 
komitetu Stanisława Gila (mimo że uchodził za „jednolitofrontowca”), któ-
rego miejsce zajął uległy PPR poseł Jacak, a w Cieszynie m.in. przewod-
niczącego MRN Józefa Ślizankiewicza. Część członków PPS przestała być 
aktywna.

Głosy sprzeciwu pojawiły się również wśród działaczy OMTUR nieza-
dowolonych z podobnych „zjednoczeniowych” nacisków ze strony ZWM. 
Ostatecznie w lipcu 1948 roku doszło w Polsce do odgórnego zjednoczenia 
ruchu młodzieżowego, reprezentowanego przez ZWM, OMTUR i Związek 
Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” i powstania Związku Młodzieży Polskiej.

Jesienią 1948 roku opozycja antyzjednoczeniowa w PPS już właściwie 
nie istniała46. W dniach 15–18 grudnia 1948 roku na zjeździe delegatów obu 
ugrupowań w Warszawie utworzono Polską Zjednoczoną Partię Robotni-
czą, kładąc fundament dla przyspieszenia stalinizacji Polski.

Lata stalinowskie 1949–1956 

Powstanie PZPR wieńczyło działania radzieckich i polskich przywódców ko-
munistycznych na rzecz pozbycia się w Polsce politycznej konkurencji. Po-
zostałe ugrupowania, a więc SD, które w lipcu 1950 roku wchłonęło resztki 
SP oraz powstałe w listopadzie 1949 roku z połączenia resztek PSL i SL Zjed-

46 APK, PK PPS Cieszyn, sygn.72; k. R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 442–444.
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noczone Stronnictwo Ludowe, miały charakter koncesjonowany i pełniły fa-
sadową rolę dla rzekomego koalicyjnego sprawowania rządów w Polsce, od 
1952 roku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Życie polityczne faktycznie 
przestało istnieć, fasadową rolę spełniał również sejm PRL. W systemie mo-
nopartyjnym z roku na rok rozrastała się, charakterystyczna dla stalinizmu, 
partyjna biurokracja. Rządziła poprzez dekrety i okólniki marionetkowej 
Rady Państwa jako zbiorowej namiastki urzędu prezydenckiego oraz wprost 
przez uchwały Komitetu Centralnego PZPR. Tworzył się partyjno-państwo-
wy system sprawowania władzy, zacierały się różnice między władzą usta-
wodawczą a wykonawczą. Podobnie jak w totalitaryzmie hitlerowskim 
wszechobecna była propaganda, kult Stalina i walka z nawet najdrobniej-
szymi przejawami niezależnej aktywności społecznej. Na drodze do komu-
nistycznego raju niszczono samorządowość, gospodarkę rynkową, wszędzie 
też dostrzegano „wroga klasowego”, który był winny wszelkim niepowodze-
niom w realizowaniu tego celu, zgodnie ze stalinowską tezą o zaostrzaniu 
się walki klasowej w miarę rozwoju socjalizmu. Z klasowego punktu widze-
nia oceniana była działalność sądów i prokuratury. Ograniczono kontakty 
społeczeństwa z zagranicą. Zgodnie z radzieckimi wzorcami wprowadzono 
tzw. współzawodnictwo pracy, a działalność partii na niższych szczeblach 
była dodatkowo chroniona, a faktycznie kontrolowana przez UB. Wielu lu-
dzi, zwłaszcza spośród przedwojennej inteligencji zrozumiało, że chcąc nor-
malnie funkcjonować, musi dopasować się do nowej rzeczywistości i pójść 
na kompromisy. Niektórzy młodsi z tego kręgu uwierzyli w nowy ustrój, 
choć w większości przypadków decydował pragmatyzm, jak również, po-
dobnie jak w latach wojny, wszechobecny strach. Z drugiej strony, wiele 
środowisk wiejskich zyskało w tym okresie szansę pracy w przemyśle, zdo-
bycia wykształcenia, co rozładowało chroniczne bezrobocie i przeludnienie 
na wsi. Ruszyła także, oczywiście podbudowana ideologicznie, budowa in-
frastruktury w podgórskich gminach.

Działająca w podziemiu opozycja właściwie przestała istnieć. Według 
dokumentów UB jej zorganizowane przejawy były faktycznie dziełem je-
dynie małych, buntujących się przeciwko komunistycznej rzeczywistości 
grupek młodzieżowych, próbujących prowadzić działalność propagando-
wą. Większość z nich działała w Bielsku i Białej na przełomie lat czter-
dziestych i pięćdziesiątych, a niektóre były kontrolowane przez UB. Chodzi 
o takie organizacje jak: Legion Partyzantów Podhalańskich, Leśna Brygada 
Strzelców, Związek Czarnego Harcerstwa Polskiego, Żandarmeria Sił Pod-
ziemnych, Związek Czarnych Harcerzy Polski Podziemnej47. Ich istnienie, 
podtrzymywane czasem prowokacyjnie przez UB, miało być dowodem na 

47 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 449; A. Szczypka: Młodzieżowe organizacje niepod-
ległościowe na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latch 1945–1956. Toruń 2010, 
s. 130–162. 
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istnienie ciągłego zagrożenia „reakcją“, jak i pretekstem usprawiedliwiają-
cym jego aktywność i metody. Podobną swoistą „kreacją“ podziemia po-
litycznego były podjęte kroki przeciwko działaczom silnego do niedawna 
w powiecie bielskim ruchu narodowego, którego mieszkający dalej w tych 
okolicach członkowie byli pilnie obserwowani pod kątem demaskowania 
ich „siatki szpiegowskiej“. Przykładem była sprawa rzekomych kontaktów 
politycznych tej grupy osób z przebywającym na emigracji działaczem na-
rodowym Władysławem Furką, w wyniku czego w 1952 roku UB dokonała 
licznych aresztowań, lecz ostatecznie sprawę umorzono48. W powiecie cie-
szyńskim na przełomie 1949/1950 roku bezskutecznie szukano spisku „kół 
oenerowsko-chadeckich”, a na zlecenie strony czeskiej próbowano rów-
nież wykazać reakcyjność zamieszkałych w Polsce Zaolzian49. Poza tym 
także Śląsk Cieszyński został objęty zasięgiem przeprowadzonej przez UB 
w październiku 1950 roku akcji „K”, której celem była ideologiczna czystka 
wśród zatrudnionej w urzędach i instytucjach państwowych przedwojen-
nej inteligencji50. Rzecz jasna, przez następne lata wszystkie osoby z tego 
kręgu, osoby skazane za działalność podziemną oraz byli oficerowie za-
wodowi WP, „andersowcy”, akowcy, a także oczywiście dawni hitlerowcy, 
byli obserwowani przez SB, praktycznie do przełomu 1989 roku. 

Generalnie jedyną niezależną od władz instytucją i opozycją wobec 
nich pozostał tylko Kościół katolicki. Po 1947 roku zakończył się bowiem 
w miarę bezkonfliktowy okres jego stosunków z państwem, choć i wów-
czas nie brakowało pierwszych poważnych zgrzytów, jak choćby odmowa 
władz wznowienia prowadzonego przez duchowieństwo szkolnictwa, któ-
rego placówki, np. sióstr de Notre Dame w Bielsku, przekazano propagu-
jącemu ateizm Robotniczemu Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Potem było 
już tylko gorzej, a za moment rozpoczęcia ataku władz można uznać list 
pasterski biskupów w sprawie cenzury z 28 września 1947 roku. Z ambon 
diecezji katowickiej miał być odczytany list pasterski biskupa Stanisława 
Adamskiego w tej sprawie, przeciwko czemu władze rozpoczęły histerycz-
ną nagonkę, grożąc represjami poszczególnym księżom. W połowie para-
fii został on jednak odczytany w całości, a w jednym z kościołów bielskich 
trzy razy przez megafony51. Rozpoczęto usuwanie religii ze szkół. Powo-
dem zmasowanego ataku na Kościół był także dekret watykański z 1 lipca 
1949 roku zabraniający, pod karą ekskomuniki, przynależeć katolikom 
do partii komunistycznej. Od września 1949 roku działała w Polsce grupa 

48 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 448
49 IPNKa, WUSW, sygn.03/886.
50 A. drozdowSKi : Akcja „K” w województwie katowickim. „Studia Śląskie” 2004, t. 63, 

s. 207–233. 
51 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 450.
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tzw. księży patriotów (około 10% kleru), skupionych w komisjach księży 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Czołową rolę w tym ruchu 
w województwie odgrywali księża ze Śląska Cieszyńskiego, zwłaszcza 
ks. Emanuel Grim (1883–1950) z Istebnej, naiwnie zaangażowany w nim 
z pobudek ideowych, wierny swojej specyficznej zasadzie konieczności 
lojalności na pograniczu wobec każdych polskich władz państwowych. 
Współpracowali z nim m.in. księża: czasowo Ludwik Kojzar (1888–1973) 
Karol Kasperlik, Piotr Kowolik, Stanisław Kuś, Karol Masny (1899–1956), 
Władysław Pruski52 Na początku lat pięćdziesiątych naciskano na parafie, 
aby oddawały księgi metrykalne i przejęto „dobra martwej ręki”. Państwo 
komunistyczne usuwało także wpływy Kościoła z organizacji charyta-
tywnej „Caritas”53. W przypadku licznego na Śląsku Cieszyńskim Kościoła 
ewangelicko-augburskiego władze zwracały w tym okresie uwagę głównie 
na potajemnie odbywane nabożeństwa w języku niemieckim, a później na 
jego kontakty z Kościołami i duchownymi z Europy Zachodniej, co doty-
czyło także innych Kościołów protestanckich54.

Życie na Śląsku Cieszyńskim toczyło się według stalinowskich wzorców. 
W gospodarce niszczono prywatny handel i rzemiosło, co fatalnie odbiło 
się na zaopatrzeniu rynku. Priorytetowy w tym okresie nacisk na rozwój 
przemysłu ciężkiego wpływał na pogarszanie się stopy życiowej i tak już 
spauperyzowanego przez wojnę społeczeństwa. Ciągłe naciski władz par-
tyjnych na zwiększanie zatrudnienia w przemyśle nie szły jeszcze w parze 
z budową nowych mieszkań, co stało się jedną z przyczyn piętrzących 
się przez cały okres PRL problemów. Podobnie było z życiem społecznym. 
Charakterystyczne były wiece i zbieranie podpisów na rzecz światowego 
pokoju, wiece przeciwko „imperialistom” w Korei, „Warty Pokoju”, „Naro-
dowy Plebiscyt Pokoju”, które przypominały typowo hitlerowskie masów-
ki. Dokonano zmian nazw ulic. W miastach tworzono Komitety Blokowe 
i Rejonowe, w których przewagę zawsze mieli, podobnie jak we władzach 
każdego szczebla, członkowie PZPR jako kolejny kontrolny odcinek pasu 
transmisyjnego rządzącego systemu. 

Pierwsza polityczna odwilż zawitała wraz ze śmiercią Stalina w marcu 
1953 roku. Początkowo na sesjach rad narodowych i w masowych wiecach, 
zwłaszcza w zakładach pracy i szkołach przywoływano pamięć przyjacie-
la i wyzwoliciela narodu polskiego z niewoli narodowej i społecznej, Wodza 

52 A. GrajewSKi : Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich. Katowice 2002, 
s. 94–95.

53 T. liCHota : Dwa „Caritasy”. „Kalendarz Cieszyński 1995”. Cieszyn 1994, s. 125–128.
54 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 451; J. kŁaczkow : Kościół Ewangelicko-Augsburski 

w Polsce w latach 1945–1975. Toruń 2010, s. 220–233. 
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i nauczyciela, genialnego kontynuatora nauki Marksa, Engelsa, Lenina55. 
W miastach dla spędzonych na placach tłumów pogrzeb Stalina transmi-
towano przez uliczne megafony. Z czasem na obradach komitetów partyj-
nych i rad narodowych pojawiły się pierwsze oznaki krytyki. W związku 
z informacjami przemycanymi z Moskwy o usunięciu szefa aparatu represji 
Ławrientija Berii, zaczęły pojawiać się także krytyczne głosy wobec braku 
kontroli nad placówkami UB. W 1954 roku w Bielsku-Białej za „niemoral-
ne prowadzenie się” zwolniono ze stanowiska i wykluczono z PZPR szefa 
PUBP Naniusia56. 

Od Polskiego Października do „Solidarności” (1956–1980)

Wstrząsem i przełomem dla PZPR a nadzieją dla społeczeństwa był jednak 
dopiero XX zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (14–25 lu-
tego 1956 roku), na którym nowy przywódca ZSRR Nikita Chruszczow po-
tępił Józefa Stalina. W PRL rozpoczęła się destalinizacja, której początki 
utrwaliły uliczne protesty społeczne w Poznaniu w dniach 28–29 czerwca 
1956 roku. Przełomem było jednak dopiero VIII plenum KC PZPR w dniach 
19–21 października 1956 roku i wybór Władysława Gomułki na I sekretarza 
partii. Podobnie jak w wielu innych ośrodkach przemysłowych kraju, także 
na Śląsku Cieszyńskim doszło do spontanicznych wieców w zakładach 
pracy, na których, oprócz żądań socjalnych, domagania się urealnienia 
funkcji robotniczych samorządów, zerwania z „kultem jednostki”, poja-
wiały się także żądania usunięcia wojsk radzieckich z obszaru PRL. Z racji 
koncentracji przemysłu i siły roboczej najwięcej takich zgromadzeń, także 
o szerszym politycznym wydźwięku, było w Bielsku-Białej. Tam też do-
szło do powstania grupy przywódców z szerszymi ambicjami polityczny-
mi, kierowanej przez odsuniętych od władzy w mieście dawnych działaczy 
PPR Lenczewskiego i Klimczaka, którzy nawoływali do zorganizowania 
24 października manifestacji w mieście przeciwko stojącemu na razie na 
pozycjach antyreformatorskich frakcji natolińskiej KC PZPR. Ze względu 
na brak wiarygodnych informacji z Warszawy napięcie w mieście wzrasta-
ło. Mobilizacja aktywu partyjnego, ale przede wszystkim ingerencja służb 
porządkowych i bezpieki powstrzymała jednak te plany, a pomysłodawców 
usunięto z PZPR57. 

Wiece robotnicze na mniejszą skalę odbywały się także w innych miej-
scowościach. Większość społeczeństwa miała już dość rządów i metod 

55 APC, PMR. 1950–1973, Spis roboczy nr 1, sygn.2: Sesja z 7 marca 1953.
56 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 454. 
57 Tamże, s. 455–456.
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stalinowskich. Nie znaczy to, że odrzucano realny socjalizm – jak zaczęto 
częściej wówczas już nazywać panujący w PRL system – gdyż generalnie 
większość Polaków z powojennymi zmianami ustrojowymi już się pogo-
dziła. Ludzie pragnęli jednak zmian i lżejszego życia, twierdząc, że go-
rzej niż w stalinizmie być nie może. Obdarzając powracającego do władzy 
Władysława Gomułkę ogromnym kredytem zaufania, poszczególne środo-
wiska domagały się także przywrócenia leninowskich zasad w życiu i po-
lityce, wierząc, iż zawiódł nie ustrój, a tylko ludzie. W Cieszynie podczas 
wieców na terenie fabryki M-2 i w „Cefanie” podobnie domagano się two-
rzenia autentycznych samorządów i rad robotniczych, co wychodzący od 
1955 roku regionalny periodyk „Głos Ziemi Cieszyńskiej” opatrzył komen-
tarzem: Tak czuje i myśli Cieszyn. Cały nasz kraj ogarnęła fala radosnego 
uniesienia!58. Przez dłuższy czas zagadkową dla miasta była fala 11 poża-
rów, które wówczas wybuchły w różnych obiektach państwowych, lecz, 
jak się okazało, były one dziełem osoby chorej psychicznie59. Pojawiły się 
także wysyłane do partyjnych liderów anonimy z wyzwiskami i pogróżka-
mi. W Cieszynie domagano się także likwidacji zasieków z drutu kolczaste-
go nad Olzą i unormowania warunków przekraczania granicy. „Zdawało 
się nam, że w tak cichym miasteczku nie może się wydarzyć nic nadzwy-
czajnego – oceniał wydarzenia w dniu 24 lipca na posiedzeniu egzekuty-
wy I sekretarz KM PZPR Franciszek Heglarz – lecz dopiero po wypadkach 
poznańskich żeśmy się ocknęli i stwierdzić musimy, że trzeba na każdym 
kroku być zorientowanym w sytuacji w mieście”. Wyraził także zadowole-
nie z czujności organów UB. Zwracano również uwagę na wpływ Kościoła 
na młodzież, w tym na „wrogą działalność kleru ewangelickiego”60. 

Likwidacji uległo MBP. W miastach i na wsiach zaczęto zmieniać nazwy 
ulic i placów, przywracając części z nich wcześniejsze brzmienie. W gospo-
darce miejskiej najbardziej zauważalne było odrodzenie się prywatnego 
rzemiosła, na czym miejskim władzom partyjno-państwowym wyraźnie 
zależało. Odrodziły się organizacje młodzieżowe. Między czerwcem a paź-
dziernikiem 1956 malały szeregi ZMP, którego członkowie nawoływali 
do przywrócenia organizacji „rewolucyjnego oblicza”. Ostatecznie, od lu-
tego 1957 r. zaczęły się tworzyć struktury powiatowych następców ZMP 
– Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS)61. Odrodził się także ZHP. Po 
1956 roku w niektórych dziedzinach życia powrót do typowo stalinowskich 
metod działania władz był już niemożliwy. Dotyczyło to m.in. lokalnego 

58 GZC 1956, nr 22 z 1–7 listopada.
59 GZC 1956, nr 27 z 15–21 grudnia. 
60 APK, KM PZPR Cieszyn, sygn. 87: Sesja z 24 lipca 1956.
61 GZC 1956, nr 20 z 15 października; K. raSzKa : Związek Młodzieży Socjalistycznej na Ziemi 

Cieszyńskiej (1957–1976). Cieszyn 2002, s. 6–7.
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1 października 1955 roku ukazał się w Cieszynie pierwszy numer „Głosu Ziemi 
Cieszyńskiej”, który z założenia miał realizować cele ideologiczne PZPR.  

Pismo stało się jednak także cenionym przez mieszkańców źródłem informacji 
i miejscem wymiany poglądów na tematy regionalne, co, niezależnie od usługowego 

dla władz charakteru pisma w latach PRL, trwa do dnia dzisiejszego,  
czyniąc z niego fenomen prasowy w skali całego kraju  KCC.
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świeckiego życia kulturalnego, które zaczęło się wówczas intensywniej 
rozwijać. W Cieszynie powołano Radę Kultury, jako – niespotykany dotąd 
– organ doradczy dla lokalnych władz. Zezwolono na uaktywnienie się za-
służonej dla życia kulturalnego regionu Macierzy Szkolnej, która odrodziła 
się pod nazwą Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Choć po październiku 1956 roku w życiu codziennym PRL nastąpiły 
widoczne zmiany, to jednak w przypadku realizacji postulatów robotni-
czych dość szybko doszło do zastoju. Chodziło zwłaszcza o rady robot-
nicze, których demokratyczne funkcje, podobnie jak w innych częściach 
kraju, ostatecznie stały się mrzonką, gdyż wszelkie decyzje w jej gronie 
podejmowała i tak arbitralnie odpowiednia komórka PZPR. Także rady na-
rodowe nie stały się autentycznym samorządem mieszkańców, do czego 
przyczyniło się m.in. rzucone przez Gomułkę w 1957 roku hasło głosowa-
nia bez skreśleń, co pomogło władzom w uniknięciu niespodzianek nad 
urnami wyborczymi. W rezultacie dokonane na fali odwilży zmiany poli-
tyczne okazały się mieć charakter wybitnie personalny. 

Już w 1957 roku zakazano działalności powstałego w Bielsku-Białej na 
fali października, związanego z Kościołem katolickim, Klubu Młodej In-
teligencji. Mimo takich gestów władz, jak przywrócenie nauczania religii 
w szkołach, nie zmienił się bowiem także radykalnie stosunek władz PZPR 
do Kościoła. Ale i religia w szkołach była najczęściej efektem nacisku ze 
strony rodziców. W przypadku Bielska, w roku szkolnym 1959/1960 było 
tylko 8 szkół bez nauczania religii, ale już rok później liczba ta wzrosła 
do 26, wśród których były wszystkie szkoły średnie oraz wszystkie pierw-
sze i drugie klasy w pozostałych szkołach. Kres nauczania religii w szko-
łach PRL nastąpił ostatecznie w 1961 roku. W Bielsku-Białej było również 
najwięcej „niepokornych” księży katolickich spośród całego duchowień-
stwa obu omawianych powiatów. Chodziło głównie o, uznawane za 
antypaństwowe, treści kazań ks. Franciszka Smolarka z Komorowic, po-
równującego prześladowanie religii w PRL do czasów hitlerowskich; ka-
zania ks. Emila Mroczka z parafii pw. Serca Jezusowego, który wzywał 
rodziców, aby dopilnowali wychowawców kolonijnych w sprawie umoż-
liwienia dzieciom uczęszczania na niedzielne nabożeństwa. Źle oceniano 
także kazania ks. Karola Świątka z Komorowic i ks. Telesfora Wawrzynkie-
wicza z Mikuszowic. Pojawiła się także kwestia samowoli księży w budow-
nictwie sakralnym, gdy próbowali działać na zasadzie faktów dokonanych, 
nie mogąc doczekać się wydania oficjalnej zgody na przebudowę czy rozbu-
dowę swoich obiektów parafialnych. Działania takie karano odpowiednio 
wysokimi grzywnami finansowymi. Takich przypadków było kilkanaście 
rocznie. Według SB, w tym okresie tylko 1/3 księży w powiecie bielskim 
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była pozytywnie nastawiona do władz62. W 1962 roku władze nie były za-
dowolone z mianowania proboszczem w Zebrzydowicach w powiecie cie-
szyńskim ks. Józefa Olesia, który nie gwarantował właściwie pojętej postawy 
obywatelskiej63. Generalnie jednak w powiecie cieszyńskim nie odnotowy-
wano większych prób samowoli budowlanej kleru, a kary finansowe nało-
żone na kilku księży dotyczyły z reguły spraw meldunkowych64. 

Do zaostrzenia konfliktu władz z Kościołem doszło w okresie obchodów 
millenijnych chrześcijaństwa w Polsce w 1966 roku, które władze chciały 
zdyskontować obchodami tysiąclecia polskiej państwowości. Według SB 
w Bielsku-Białej zwiększyła się wówczas liczba antypaństwowych kazań, 
zwłaszcza z powodu wstrzymania peregrynacji obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Ks. Leopold Pietroszek (1913–1998) z parafii pw. Św. Mikołaja 
porównał wówczas prześladowania Kościoła w Polsce do sytuacji w staro-
żytnym Rzymie i w czasach hitlerowskich, uznając je za sprzeczne z kon-
stytucją PRL. Liczba wrogich ustrojowi księży miała znacząco wzrosnąć65. 

Do niespotykanego od 1956 fermentu politycznego na ulicach 
Bielska-Białej, a politycznie sennego Cieszyna aż od 1945 roku doszło pod-
czas wydarzeń studenckiego marca 1968 roku. W poparciu dla studentów 
demonstrowali uczniowie bielskich szkół średnich, a nad Olzą słuchacze Stu-
dium Nauczycielskiego (SN). Pierwsze wydarzenie miało miejsce 21 marca 
przed pomnikiem Adama Mickiewicza z udziałem kilkuset uczniów, któ-
rzy wznosili okrzyki popierające studentów oraz domagające się wolności 
słowa. Były jednak i okrzyki typu Jesteśmy z partią i klasą robotniczą, czy 
Polska dla Polaków, co miało świadczyć o częściowym zdezorientowaniu 
politycznym uczniów i skutecznej propagandzie SB. W godzinach wieczor-
nych wiec został rozproszony przez aktyw partyjny i MO. Tydzień wcze-
śniej, 13 marca, pojawiły się ulotki popierające studentów wśród słuchaczy 
cieszyńskiego SN, wśród których było jednak i hasło Precz z żydokomuną. 
Następnego dnia, po kilku spotkaniach na korytarzach szkoły zdecydowa-
no udać się wieczorem do znanej restauracji „Pod Jeleniem”. W między-
czasie ponownie pojawiły się w budynku ulotki i dyrektor SN zawiadomił 
SB. W restauracji uczniowie (około 40) minutą ciszy wyrazili solidarność 
ze studentami, a następnie podobnie uczcili pamięć Adama Mickiewicza 
pod teatrem jego imienia. Potem, po krótkim pobycie na dworcu PKP udali 
się z powrotem do internatu. W mieście pojawiły się porozklejane afisze 

62 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 460–462.
63 M. SobeCzKo : Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wobec Kościoła Katolickiego w latach 

1970–1980. Mps pracy doktorskiej. Uniwersytet Śląski 2014, s. 30–31.
64 APC, PPRN, sygn. 590: Orzecznictwo karno-administracyjne w sprawach księży. 
65 R. KaCzmareK : Życie polityczne...., s. 463–464.
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i ulotki popierające studenckie protesty. Według SB, czołowym organizato-
rem wydarzeń był słuchacz SN Jan Walter. W następnych dniach, za radą 
SB, dyrekcja SN wzywała na rozmowy rodziców uczniów, przestrzegając 
przed możliwością usunięcia ich ze szkoły66. I sekretarz KM PZPR Franci-
szek Heglarz nakazał organizowanie dyżurów Ochotniczej Rezerwy MO 
w zakładach pracy. 19 kwietnia 1968 roku na sesji PRN w Cieszynie odczy-
tano wspólne oświadczenie klubów radnych PZPR, ZSL i SD wyrażające 
pełne poparcie dla polityki KC „naszej partii” i pełną solidarność z wy-
stąpieniem „towarzysza Cyrankiewicza” na sesji sejmowej, ujawniającym 
wrogą kampanię syjonistyczną wymierzoną przeciw żywotnym interesom 
klasy robotniczej i jej partii, przeciw interesom Polski Ludowej. Potępiamy 
– głosili cieszyńscy radni – wystąpienie posłów klubu Znak, które stalo się 
rodzajem odezwy zachęcającej prowodyrów zajść i wichrzycieli do działania. 
Wróg Polski Ludowej, wróg socjalizmu, bez względu na to, czy patronuje mu 
imperializm, rewizjonizm, międzynarodowy syjonizm lub średniowieczna 
ciemnota nie może liczyć na pobłażanie wśród naszego społeczeństwa. Jedy-
ną drogą rozwoju i gwarancją niepodległości naszego narodu jest socjalizm. 
Nie ma Polski bez socjalizmu, nie ma Polski bez sojuszu ze Związkiem Ra-
dzieckim. Ten znakomicie oddający wszystkie ówczesne zmory i lęki władz 
PZPR łącznie z obawą przed „średniowiecznym” Kościołem katolickim do-
kument, radni przyjęli jednogłośnie67. Wcześniej władze bielskie odnoto-
wywały wzrost aktywności osób pochodzenia żydowskiego w związku 
z wybuchem wojny izraelsko-arabskiej, który wykorzystano jako pretekst 
dla rozpoczęcia, wzorem innych miast, nagonki antysemickiej i zmuszania 
ich do opuszczenia Polski, co odbywało się do 1970 roku68 Odprawiano ich, 
z paszportem w jedną stronę, także na przejściu granicznym w Cieszynie69. 

Kolejna nielegalna manifestacja uliczna w Bielsku była związana z agre-
sją wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku, 
podczas której potępiono interweniujące wojska radzieckie i polskie70. 
Nieco inne nastroje panowały w powiecie cieszyńskim, gdzie na sąsiedni 
kraj patrzono przez pryzmat krzywd historycznych. Stosunek mieszkań-
ców do przebywających od maja 1968 w powiecie wojsk radzieckich nie był 
negatywny, a po ich wkroczeniu do Czechosłowacji w nocy z 20/21 sierpnia 
u części z nich pojawiły się nawet oznaki pewnej satysfakcji z „dołożenia” 

66 S. fertaCz , K. miroSzewSKi : Marzec 1968 roku w województwie katowickim. Katowice 
2009, s. 62–63, 66.

67 APC, PPRN, sygn.20–22: Protokół z sesji PRN, 19 kwietnia 1968, s. 6. 
68 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 464.
69 APK, KM PZPR Cieszyn, sygn. 18: Protokół z sesji KM, 12 marca 1968; „Znad Olzy” 1996, 

nr 1, maj.
70 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 464. 
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Czechom. Na wracające z Czechosłowacji w dniu 31 października 1968 roku 
przez Cieszyn wydzielone jednostki Armii Czerwonej czekały – autentycz-
nie wiwatujące – tłumy mieszkańców71. 

W latach sześćdziesiątych uwaga SB w województwie katowickim była 
skierowana również na przejawy tzw. rewizjonizmu, czyli postawy pro-
niemieckie, na których punkcie Władysław Gomułka był niezwykle czuły. 
Śledzono kontakty rodzinne mieszkańców z ich krewnymi w Niemieckiej 
Republice Federalnej, wbrew prawu PRL kontrolowano korespondencję. 
Śledzono również wypowiedzi kleru na tematy polsko-niemieckie, co przy-
brało na sile po słynnym orędziu biskupów polskich do niemieckich z li-
stopada 1965 roku, w którym padły słowa „udzielamy wybaczenia i prosimy 
o nie” w kontekście II wojny światowej, które doprowadziły władze PZPR 
do wściekłości.

19 lipca 1970 roku podczas powodzi w Cieszynie, która zniszczyła gra-
niczny most „Wolności”, zginęło pięciu, próbujących go uratować, pol-
skich strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. 26 czerwca 1971 roku doszło 
do wielkiego pożaru w rafinerii czechowickiej, w wyniku którego śmierć 
poniosło 37 osób. 28 czerwca 1974 roku w wyniku pożaru w kopalni „Sile-
sia” zginęło 34, a 30 października 1979 roku 21–22 górników. 

Podobnie jak w całym woje-
wództwie katowickim, poza ko-
lejkami w sklepach po towary 
objęte podwyżką cen, krwawe 
wydarzenia grudnia 1970 roku 
na Wybrzeżu nie znalazły na 
Śląsku Cieszyńskim oddźwię-
ku w postaci wystąpień społecz-
nych. Podobnie też, jak w wielu 
miejscach w Polsce, pierw-
sze lata gierkowskiej propa-
gandy sukcesu upłynęły raczej 
w atmosferze nadziei na popra-
wę warunków życia.

Na początku kolejnej dekady, 
związanej z rządami nowego 
I sekretarza KC PZPR Edwarda 
Gierka w społeczeństwie wzrósł 
optymizm, w związku z rozpo-
czętymi wówczas inwestycjami 

71 GZC 1968, nr 35 z 1 września; nr 44 z 3 listopada; J. ruKSza : Polityczna edukacja. Cieszyn, 
2002, s. 34, 35.

I sekretarz KC PZPR Edward Gierek  
z wizytą w Cieszynie,  

5 czerwca 1978 roku  MŚC
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państwa w sferze gospodarczej i socjalnej, które zaczęły zmieniać obraz 
„siermiężnego” socjalizmu epoki gomułkowskiej. Bezpośrednio dotyczy-
ły one zwłaszcza Bielska-Białej, gdzie planowano zmodernizować prze-
mysł włókienniczy i zbudować dużą fabrykę samochodów. Oznaczało to 
zielone światło także dla pożądanego od lat w mieście rozwoju budow-
nictwa mieszkaniowego, choć wiele braków i opóźnień w infrastrukturze 
osiedlowej zapychano, zapoczątkowanymi już w okresie gomułkowskim, 
tzw. czynami społecznymi. Rozpoczęcie realizacji zapowiedzianych przez 
nowe władze posunięć bielszczanie odebrali pozytywnie. Przyjęli także 
z zadowoleniem utworzenie, z dniem 1 czerwca 1975 roku, wojewódz-
twa bielskiego (bielsko-bialskiego), które wraz z powstaniem Fabryki Sa-
mochodów Małolitrażowych (FSM) podniosło prestiż miasta jako stolicy 
nowego, w ich przekonaniu także geograficznie zdefiniowanego, regio-
nu Podbeskidzia72. Ten ostatni fakt, a zwłaszcza związana z nowym po-
działem administracyjnym kraju likwidacja powiatów, została źle z kolei 
przyjęta w Cieszynie i w powiecie cieszyńskim, także wśród miejscowych 
władz, gdzie z nową sytuacją nigdy się nie pogodzono, a terminu „Pod-
beskidzie”, lansowanego kosztem historycznego Śląska Cieszyńskiego, nie 
zaakceptowano. Poza tym, po zmianach administracyjnych Cieszyn stracił 
na znaczeniu, także w sferze inwestycyjnej, która, nie licząc Bielska-Białej, 
wyraźnie przesuwała się na małopolską, uboższą pod wieloma względami, 
część nowego województwa. 

Protesty społeczne przeciwko podwyżkom cen żywności w czerwcu 
1976 roku i ich brutalne stłumienie przez podległy rozkazom partii komu-
nistycznej aparat siłowy przyspieszyły w PRL rozwój politycznej opozycji. 
W Bielsku-Białej pojawiły się powielane i kolportowane m.in. przez Eu-
geniusza Wnęka i Krystynę Konior z „Befamy” podziemne wydawnictwa 
obnażające komunistyczny totalitaryzm, odnotowano pojawienie się kon-
taktów niektórych osób z założonymi w 1978 roku przez Kazimierza Świ-
tonia Wolnymi Związkami Zawodowymi, a licealistów z endeckim Ruchem 
Młodej Polski73.

Na odcinku stosunków Państwo – Kościół na Śląsku Cieszyńskim na-
leży w tym okresie odnotować m.in. oddalanie przez władze składanych 
od 1971 do 1974 roku podań rzymsko-katolickiej kurii katowickiej w spra-
wie budowy kościoła w bielskich Aleksandrowicach. W swoim kazaniu 
wygłoszonym w parafii świętego Mikołaja w Bielsku w dniu 16 stycznia 
1972 roku biskup Czesław Domin nawoływał do nacisku na władze w tej 

72 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 464–465.
73 Tamże, s. 466–468; D. węgrzyn : Od pierwszego strajku do „Trzeciego Szeregu”. NSZZ „So-

lidarność” Region Podbeskidzie (1980–1983). Opis konfliktu politycznego. Katowice 2013, 
s. 31–32. 



63Życie polityczne i społeczne

kwestii74. Ważnym momentem politycznym był niewątpliwie także wybór 
kardynała Karola Wojtyły na papieża w listopadzie 1978 roku i jego piel-
grzymka do Polski w dniach 2–10 czerwca 1979 roku. Latem 1980 roku wy-
buch społecznego niezadowolenia objął już całą Polskę. 

Od „Solidarności” do upadku komunizmu (1980–1989) 

16 lipca 1980 roku, a więc w czasie gdy pojawiły się już pierwsze strajki 
m.in. w Warszawie, Ursusie, Świdniku, Lublinie, miał miejsce czterogo-
dzinny przestój na jednym z wydziałów FSM w Bielsku-Białej, a robotnicy 
wysunęli postulaty płacowe, które zostały szybko zrealizowane. 1 sierp-
nia podobnie motywowano przestój w pracy w cieszyńskiej „Celmie”. 
8 sierpnia krótki strajk odbył się w bielskich zakładach „Lenko” , a trzy 
dni później podobna sytuacja miała miejsce w „Befamie”. Pierwszy solida-
ryzujący się z robotnikami Wybrzeża strajk ciągły na Śląsku Cieszyńskim 
wybuchł 27 sierpnia w przedsiębiorstwach Wojewódzkiego Przedsiębior-
stwa Komunikacyjnego i Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
(PKS) z inicjatywy kierowcy Romana Walczaka (*1951) i inż. Patrycju-
sza Kosmowskiego(*1947). Potem objął zakłady produkcyjne, m.in.: FSM, 
„Apenę”, „Befamę” i trwał do podpisania porozumień w Szczecinie i Gdań-
sku. 29 sierpnia do strajku solidarnościowego przyłączyli się pracownicy 
PKS w Cieszynie. Protest trwał jeden dzień, lecz ze względu na zbliżający 
się początek roku szkolnego mógł stanowić dla miejscowych władz niema-
ły problem75. 

27 sierpnia na tle płacowym przerwało pracę 180 osób w zakładach FSM 
w Ustroniu. 4 września wybuchł strajk w FSM Skoczów, do którego na-
stępnego dnia dołączył Ustroń. Powstał Komitet Strajkowy zakładów FSM 
3, 4 i 5, złożony z Mieczysława Sobkowskiego, Alfreda Wentlanda, Wło-
dzimierza Baranowskiego, Jana Mendrka, Józefa Fudali, Józefa Gomoli, 
Franciszka Kłósko, Ryszarda Kozaka, Leszka Podżorskiego. Sformułowano 
229 postulatów socjalnych i politycznych. Na rozmowy przybył wicemini-
ster przemysłu maszynowego i 6 września, po podpisaniu porozumienia 
w sprawach socjalnych, na które robotnicy się zgodzili, strajk zakończo-
no. Na bazie komitetów strajkowych tworzono nowe władze związkowe76. 
W Cieszynie wzorcami dla organizacji niezależnego ruchu związkowego 
były tworzące się po podpisaniu 3 września tzw. porozumień jastrzębskich 
struktury w Jastrzębiu. 4 września jednodniowy strajk podjęła załoga 

74 M. SobeCzKo : Polska Zjednoczona.... s. 84, 89, 121.
75 D. węgrzyn : Od pierwszego strajku..., s. 59–99.
76 Tamże, s. 104–108.
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„Polifarbu”. W innych zakładach odbywały się wiece, także z udziałem 
członków Komitetów Zakładowych PZPR W tych dniach partia zgodziła się 
na wysuwane przez pracowników żądanie zwolnienia dyrektora „Polifar-
bu”, zastępcy dyrektora „Zampolu” i zastępcy dyrektora PKS, co stanowiło 
w spokojnym do niedawna mieście niemałą sensację77.

11 września 1980 roku 29 komitetów zakładowych z całego woje-
wództwa bielskiego utworzyło Wojewódzki Komitet Założycielski Samo-
rządnych Niezależnych Związków Zawodowych Podbeskidzia na czele 
z Kosmowskim, przekształcony w Międzyzakładowy Komitet Niezależ-
nych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”, skupiający 46 
związkowych komitetów założycielskich, który wszedł do Krajowej Komi-
sji Porozumiewawczej na czele z Lechem Wałęsą, a od sądowej rejestra-
cji NSZZ „Solidarność” w dniu 10 listopada 1980 roku stał się częścią jego 
struktur jako „Region Podbeskidzie”. Przewodniczącym został Kosmowski, 
wiceprzewodniczącymi Antoni Włoch, Wacław Szlegr, członkami prezy-
dium Andrzej Zając, Marek Wojtas, Wiesław Wróbel, Henryk Juszczyk. Re-
gionalnym pismem związkowym był biuletyn Międzyzakładowej Komisji 
Związkowej (MKZ) „Solidarność Podbeskidzia”, redagowany przez Henry-
ka Juszczyka, a potem Mirosława Stycznia (*1953)78. 

Także powstające w innych ośrodkach komitety założycielskie nowych 
związków od końca września przybierały nazwę „Solidarność”. W Cie-
szynie rejestrowały się one w Komitecie Międzyzakładowym w Jastrzę-
biu, którego delegatura powstała w mieście 1 grudnia. Z kolei w zakładzie 
nr 1 „Celmy” powstała Niezależna Grupa Związkowa pod kierownictwem 
Mariana Sabatha (1941–2010). Natomiast kolebką celmowskiej „Solidarno-
ści” był Komitet Robotniczy, który powstał w posiadającym młodszą i bar-
dziej społecznie energiczną załogę zakładzie nr 3 w Goleszowie, głównie 
dzięki Henrykowi Ahne (*1956), Tadeuszowi Malejce (*1952), Henrykowi 
Trojokowi (*1953). Do nowej organizacji, opartej na wzorcach jastrzęb-
skich, przystąpiło 80% załogi. Wobec braku alternatywy dla tworzenia 
struktur „Solidarności” zanikła rodzima inicjatywa Sabatha. Także brak 
konkretnych wytycznych z centrali Związku Zawodowego Metalowców 
i Centralnej Rady Związków Zawodowych powodował pewną dezorienta-
cję części członków załogi i zajęcia pozycji typowo wyczekującej. Pojawiły 
się jednak i głosy, że wystarczy tylko zdemokratyzować i zreorganizować 
związki branżowe. Do tego momentu w samym Cieszynie komitety założy-
cielskie „Solidarności” działały jedynie w „Polifarbie”, „Termice” i „Zam-
polu”79. Sprawy przynależności terytorialnej cieszyńskiej „Solidarności” 

77 APK, KM PZPR Cieszyn, sygn. 105: Posiedzenie egzekutywy, 19 sierpnia, 5 września 1980. 
78 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 469–470. 
79 „Nasza Trybuna” 1980, wrzesień-październik.
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rozstrzygnęły się nieco później, gdy powstał Podregion „Ziemia Cieszyń-
ska” Delegatury bielskiego Regionu związku, na czele ze Stanisławem 
Matlem (*1950) z zakładów FACH. W Skoczowie w zakładzie nr 4 FSM 
Skoczów na czele nowych związków stanęli Michał Sobkowski i Alfred 
Wentland, w zakładzie nr 5 Jan Mendrek i Tadeusz Pilch. W listopadzie 
powstał w Skoczowie Założycielski Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidar-
ność” na czele z Lesławem Werpachowskim (*1952). W Ustroniu, w za-
kładzie nr 3 przywódcami zostali Franciszek Kłósko, Józef Gomola, Anna 
Kędzior, Anna Brzóska, Ryszard Kozak80. 

3 października w związku z problemami rejestracji przez Sąd Woje-
wódzki w Warszawie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność” wiele zakładów na Śląsku Cieszyńskim przyłączyło się 
do jednogodzinnego ogólnopolskiego strajku ostrzegawczego. Gotowość 
strajkowa trwała do 10 listopada, gdy Sąd Najwyższy zatwierdził statut 
„Solidarności”. 

Tymczasem niepodziewanie w dniach 13–14 listopada doszło do wybu-
chu strajku ostrzegawczego w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 
który był jednym z pierwszych strajków studenckich w kraju. Studenci do-
magali się m.in. zaprzestania zbytniego ingerowania władz administracyj-
nych w sprawy dydaktyczne i studenckie, rozwiązania palących kwestii 
socjalno – bytowych, omówienia kompetencji niektórych pracowników 
filii, nie traktowania studentów jak uczniów szkół średnich. W końcu paź-
dziernika 1980 roku powstały uczelniane władze ogólnokrajowego Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów na czele z Pawłem Rzyczniakiem. Dalsze 
nieporozumienia między studentami a władzami rektorskimi doprowadzi-
ły do wybuchu strajku okupacyjnego, który trwał w dniach 25–27 listopa-
da. Studenci odmówili już wówczas rozmów z władzami UŚ, oczekując 
reakcji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 27 listopada z Kato-
wic do Cieszyna, w celu zdyscyplinowania studentów, przyjechał rektor UŚ 
prof. Henryk Rechowicz, lecz został przez studentów wygwizdany. Po in-
terwencji ministerstwa władze uczelni ustąpiły i zgodziły się na dokonanie 
sugerowanych przez nich zmian personalnych oraz niewyciąganie konse-
kwencji wobec strajkujących81. Obok związków zawodowych, NZS, którego 
struktury powstały również w filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, 
na Śląsku Cieszyńskim działała również Konfederacja Polski Niepodległej.

W Bielsku-Białej obok żądań poprawy poziomu życia, demokratyza-
cji i zniesienia cenzury na porządku dziennym pracy struktur MKZ były 
także żądania rozliczenia regionalnych i miejskich władz partyjnych z nie-
gospodarności i łamania prawa, co stało się również motywem przyjazdu 

80 D. węgrzyn : Od pierwszego strajku... s. 146–148.
81 IPNKa, WUSW, sygn. 047/840.
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z Warszawy komisji rządowej pod przewodnictwem ministra Józefa Kępy. 
W jej raporcie, sporządzonym z udziałem związkowców, wiele zarzutów 
się potwierdziło, które jednak wojewoda bielski Józef Łabudek odrzucił. To 
stało się iskrą zapalną do wielkiego strajku, który objął 54 zakłady pracy 
w całym województwie i trwał od 27 stycznia do 6 lutego 1981 roku, kiedy 
to mediacji, na prośbę Lecha Wałęsy, podjął się sekretarz Episkopatu Pol-
ski biskup Bronisław Dąbrowski. Strajk obalił dotychczasowe władze woje-
wódzkie i miejskie. Ze stanowiska wojewody odszedł Łabudek oraz dwóch 
wicewojewodów i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego partii Józef Buziń-
ski. Nowym prezydentem Bielska-Białej po raz pierwszy wybrano osobę 
bezpartyjną – Jacka Krywulta (*1941), przewodniczącego MRN i dyrektora 
„Apeny”. Na obradującym w dniach 15–16 maja 1981 roku I walnym zebra-
niu Delegatów Regionu „Podbeskidzie” jego przewodniczącym ponownie 
wybrano Kosmowskiego, natomiast w prezydium Regionu była tylko jedna 
osoba reprezentująca zakład pracy w dawnym powiecie cieszyńskim – 
Adam Gwiżdż z FSM Kuźni Ustroń82. 

Na tle Bielska-Białej zaangażowanie mieszkańców Cieszyna i dawnego 
powiatu cieszyńskiego w przemiany polityczne lat 1980–1981 było nieco 
słabsze. Pomijając oczywiste kwestie różnicy potencjałów ekonomicznych 
i demograficznych, złożyły się na tę sytuację i inne czynniki. Zaliczyć 
do nich można mniejsze ruchy migracyjne, powodujące pewien społecz-
ny konserwatyzm w podejściu do życia politycznego. Większość pocho-
dzących z okolic Cieszyna robotników była nadal tzw. chłoporobotnikami, 
posiadającymi własne gospodarstwa, w których także trzeba było praco-
wać, ustabilizowane życie w lokalnych środowiskach, stąd mieli oni więcej 
do stracenia niż osoby na dorobku, często migranci, stojący przed perspek-
tywą wieloletniego oczekiwania na mieszkanie, co motywowało do walki 
o lepsze jutro. W Cieszyńskiem, z racji położenia na pograniczu, istniało 
też, historycznie uwarunkowane, dążenie do dopasowywania się do no-
wych sytuacji. Poza tym wiele elit kulturalnych Cieszyna bardziej obcho-
dziło podtrzymywanie regionalnych tradycji i Zaolzie, niż podjęcie ryzyka 
wpływania na zmiany polityczne w kraju. Istniała wreszcie skomplikowa-
na sytuacja wyznaniowa, wpływająca na tonowanie politycznej aktywno-
ści, co sprzyjało postawom mało zaangażowanym i biernym. Symbolika 
katolicka „Solidarności” obiektywnie hamowała podjęcie szerszej działal-
ności opozycyjnej przez wielu protestantów. Z racji wyznaniowych nie było 
też na Śląsku Cieszyńskim szerszych działań na rzecz wieszania krzyży 
w szkołach czy innych instytucjach publicznych. W cieszyńskich zakła-
dach pracy oficjalnie nie wysuwano też za wielu postulatów politycznych 
i, w odróżnieniu od Bielska-Białej, nie domagano się zmian w lokalnych 

82 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 472.
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Pismo „Solidarność Podbeskidzia”;  
ukazywało się od 22 października 1980 do 25 listopada 1981  

a następnie w podziemiu od marca 1982 do września 1989 roku  KCC
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władzach partyjno-państwowych. Część robotników pragnęła jedynie au-
tentycznej odnowy starych związków zawodowych. 

Podobnie jak na wielu innych uczelniach w kraju, w dniu 19 listopada 
1981 roku studenci uczelni wyższych na Śląsku Cieszyńskim rozpoczęli 
strajk okupacyjny w proteście przeciwko niedemokratycznemu wyborowi 
rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu oraz kształtowi nowej 
ustawy o szkolnictwie wyższym. W Cieszynie, gdzie przewodniczącą NZS 
była podówczas Jolanta Wozimko (*1960), strajk był tak zorganizowa-
ny, aby studenci zaoczni mogli kontynuować naukę. Strajkującym w za-
opatrzeniu pomagała miejscowa parafia ewangelicka. W prowadzonych 
od 7 grudnia rozmowach strajkujących z władzami uczelni ustalono, iż 
14 grudnia rozpoczną się zajęcia dydaktyczne, co przekreśliło wprowadze-
nie w PRL stanu wojennego Z kolei strajk w Bielsku-Białej zakończył się 
11 grudnia. Podobnie jak w innych miastach, strajk studencki był przyjmo-
wany przez mieszkańców regionu z mieszanymi uczuciami, tym bardziej, 
że krajowe władze „Solidarności” nie popierały jego formy83. 

Po wprowadzeniu „stanu wojennego” 13 grudnia 1981 roku w woje-
wództwie bielskim internowano 100 osób, potem liczba ta wzrosła do około 
150. 19 stycznia 1982 roku aresztowano ukrywającego się Kosmowskiego 
i 26 marca skazano na 6 lat więzienia. 23 lutego 1982 roku z inicjatywy pra-
cowników zakładu nr 1 FSM powstała w Bielsku-Białej podziemna Regional-
na Komisja Wykonawcza, znana później pod nazwą „Trzeci Szereg” NSZZ 
Solidarność Region „Podbeskidzie” na czele z Jerzym Binkowskim. Struktu-
ry „Trzeciego Szeregu” tworzyli w tym okresie m.in. Barbara i Andrzej Ba-
ścik, Józef Białek, Karol Duda, Zbigniew Klejner, Andrzej Kralczyński, Teresa 
Michalec, Józef Michłanowicz, Krzysztof Paszek, Adam i Magdalena Paw-
lik, Mieczysław Setla, Jadwiga Skowrońska, Grażyna Staniszewska, Teresa 
Szafrańska, Aleksandra Tyrlik, Michał Wołyniec, Józef Wróbel. Organizacja 
miała kontakty w 12 zakładach pracy. Drukowała ulotki, większe materiały 
propagandowe, nadal wydawała „Solidarność Podbeskidzia” oraz nowy biu-
letyn „Trzeci Szereg”, a w 1983 roku nadawano audycje podziemnego radia 
na falach UKF. W przeciągu 1982 roku odnotowano w Bielsku kilka prote-
stów w zakładach przeciwko trwaniu stanu wojennego, najczęściej w kolej-
nych miesięcznicach jego wprowadzenia (np. 13 kwietnia w FSM, 13 maja 
w „Apenie” i „Bezalinie”). W dniach 1, 3 maja i 31 sierpnia 1982 roku do-
szło do masowych demonstracji na ulicach miasta, podczas ostatniej z nich 
interweniały Zmotoryzowane Odwody MO (ZOMO), zatrzymując ponad 
100 osób84. W Cieszynie w sierpniu 1982 roku pojawiły się antyrządowe 

83 IPNKa, WUSW, sygn.047/984; 0025/904; GZC 1981, nr 8 z 20–26 listopada; nr 11 z 11–17 
grudnia.

84 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 475–477; D. węgrzyn : Od pierwszego strajku..., 
s. 436–441.
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ulotki w zakładzie nr 1 „Celmy”, pojawiło się wówczas również podziem-
ne pisemko „Wiadomości Celmowskie”, o którego redagowanie oskarżono 
byłą sekretarkę zakładowej „Solidarności” Irenę Mazur, którą aresztowano. 
W działaniach przeciwko opozycji brała również udział odpowiednia komór-
ka z miejscowej jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza85.

Podobnie jak w innych częściach Polski, także na Śląsku Cieszyń-
skim internowanym i więzionym pomagał Kościół katolicki, stając się 
także miejscem azylu dla wymiany wolnej myśli kulturalnej i politycznej. 
W Bielsku-Białej wyróżniała się w tym zakresie parafia pw. Opatrzności 
Bożej ks. Józefa Sanaka (1917–2005) i Maksymiliana Kolbego ks. Zenona 
Mierzwy, a w Ustroniu parafia św. Klemensa i ks. Leopold Zielasko (1918–
2008). Działał w tym kierunku także Klub Inteligencji Katolickiej i Dusz-
pasterstwo Ludzi Pracy. W kościołach odbywały się msze w intencji 
ojczyzny i robotników. Angażował się także Kościół Ewangelicko-Augsbur-
ski, zwłaszcza poprzez parafie w Cieszynie (ks. Alfred Jagucki, 1914–2004) 
i Wapienicy86. 

W sierpniu, wrześniu i październiku 1983 roku, dzięki żmudnemu 
śledztwu SB aresztowała 120 osób związanych z „Trzecim Szeregiem” na 
czele z Binkowskim. Jednak ze względu na przeciąganie się sądowych 
czynności proceduralnych, procesy nie odbyły się, gdyż rząd ogłosił am-
nestię i sprawę umorzono. Podziemny ruch związkowy nie zaprzestał 
jednak działalności. „Solidarność Podbeskidzia” ukazała się ponownie 
w kwietniu 1984 roku. W 1985 roku SB zlikwidowała tajny punkt poligra-
ficzny w Jaworzu87. 

Tworzone przez centralne władze partyjne inicjatywy mające ożywić 
aktywność społeczną, jak choćby poprzez zakładanie, na bazie tzw. Pa-
triotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, Obywatelskich Komitetów 
ON nie były jednak w stanie przekonać społeczeństwa do autentycznego 
zaangażowania się w odbudowę ekonomiczną państwa, gdyż większość 
społeczeństwa tym władzom już nie wierzyła. Wielu ludzi wybierało tzw. 
emigrację wewnętrzną, zaczął panować społeczny marazm i apatia. Poza 
tym rosły obawy przed skutkami dalszego pogarszania się sytuacji ekono-
micznej, stąd z podobną nieufnością podchodzono do rządowej kampanii 
propagandowej przed referendum w sprawie prób wprowadzania elemen-
tów gospodarki prorynkowej w 1987 roku, czy przed wyborami do rad na-
rodowych w 1988 roku. Także w stosunku do przeprowadzonego w maju 
1988 roku strajku – nieudanego – w stoczni gdańskiej wielu Polaków pod-
chodziło już raczej obojętnie. 

85 IPNKa, WUSW, sygn.047/1548; 049/71; 0286/2, t.6; 00250/3230; 0037/235, t.2.
86 R. KaCzmareK : Życie polityczne...474; D. węgrzyn : Od pierwszego strajku..., s. 489–491.
87 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 478–480.
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Pewne ożywienie społeczne, a faktycznie i polityczne wnosiły w tym 
okresie ruchy ekologiczne, często jako koła Polskiego Klubu Ekologicznego, 
których niektórzy członkowie zaangażowani byli wcześniej w działalność 
opozycyjną. W dawnym powiecie cieszyńskim środowiska te, w Ustroniu 
i Cieszynie, występowały przeciwko zanieczyszczaniu Beskidów oraz pla-
nom budowy przez Czechosłowację wielkiej koksowni w Stonawie na Za-
olziu, której uruchomienie groziło – i tak już znacznie zdewastowanemu 
polskiemu pograniczu –prawdziwą klęską ekologiczną. W 1989 roku środo-
wiska te włączyły się do „solidarnościowego” nurtu przemian88. 

Tym niemniej, nastanie pierestrojki Michaiła Gorbaczowa w ZSRR i na-
rastające problemy gospodarcze ekipy Wojciecha Jaruzelskiego przyspie-
szały upadek reżimu. Gdy w sierpniu 1988 roku po kraju rozlała się nowa 
fala strajków, władze po raz pierwszy zaproponowały rozmowy „okrągłe-
go stołu”. Zmiany, które następowały, znalazły odzwierciedlenie także 
w Bielsku-Białej. 19 października 1988 roku ukonstytuowała się Regional-
na Komisja Okręgowa (RKO) NSZZ „Solidarność” na Podbeskidziu, o czym 
powiadomiono Lecha Wałęsę. W jej skład weszli: Janusz Bargieł – Wil-
kowice, Jan Frączek – Bielsko-Biała (FSM), Jan Gajewski – Bielsko-Biała, 
Kazimierz Grajcarek – Bielsko-Biała (kopalnia „Silesia”), Jerzy Hilbrycht 
– Żywiec, Andrzej Kralczyński – Bielsko-Biała (FSM), Henryk Malik – 
Bielsko-Biała (Lokomotywownia Czechowice-Dziedzice), Ryszard Penkala 
– Bielsko-Biała (FSM), Lidia Pilch – Sucha Beskidzka, Wiesław Pyzio – An-
drychów, Stanisław Sordyl – Andrychów (Andrychowska Fabryka Maszyn), 
Grażyna Staniszewska – Bielsko-Biała, Mirosław Styczeń – Bielsko-Biała, 
Bogdan Szozda – Bielsko-Biała (FSM), Paweł Tomasik – Bielsko-Biała (ZPW 
„Welux”), Michał Wołyniec – Bielsko-Biała (OBR „Befamatex”), Stanisław 
Zarzycki – Ochaby Małe. Nie likwidowano przy tym podziemnej RKW 
NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia „Trzeci Szereg”, która nadal zajmować 
się miała działalnością wydawniczą i w razie rozbicia jawnej RKO przejąć 
z powrotem jej obowiązki. Za koordynację obu struktur miała odpowiadać 
Grażyna Staniszewska (*1949). Ujawnienie istnienia RKO nastąpiło półofi-
cjalnie 11 listopada 1988 roku po mszy z okazji 70 rocznicy odzyskania nie-
podległości na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej89. 

W drugiej połowie 1988 roku, po spotkaniach opozycjonistów czeskich 
i polskich w Sudetach ogłoszono powstanie „Solidarności Polsko-Czecho-
słowackiej” (SPCz). W Cieszynie do działacza opozycji Jerzego Kronholda 
(*1946) zgłosił się w tej sprawie sygnatariusz „Karty 77” Jaromír Piskoř 
z Ostrawy. Omawiano możliwości przerzutu przez granicę wydawnictw 
niezależnych oraz podjęcie wspólnych działań przeciwko planom budowy 

88 GZC 1988, nr 24–26 z 17 czerwca.
89 R. KaCzmareK : Życie polityczne..., s. 485–486.
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koksowni w Stonawie. Z końcem 1988 roku Piskoř oraz Aleš Bartusek i Ivo 
Mludek spotkali się w Bielsku-Białej z zatrudnionym w „Gościu Niedziel-
nym” Andrzejem Grajewskim (*1953) i studentem Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Januszem Okrzesikiem (*1964), zakładając oddział SPCz90. 

18 stycznia 1989 roku plenum KC PZPR wyraziło zgodę na rozmo-
wy „okrągłego stołu” z opozycją „solidarnościową”, a więc i reaktywację 
przez nią związków zawodowych. Nowa jakościowa sytuacja nasta-
ła jednak dopiero po zakończeniu rozmów „okrągłego stołu” (6 lutego 
– 5 czerwca 1989), podczas których ustalono, po zapowiedzianych na 
4 czerwca wyborach parlamentarnych, przyznanie kandydatom bezpar-
tyjnym 35% mandatów w Sejmie. Wybory do Senatu miały już być zu-
pełnie wolne. 17 kwietnia ponownie zarejestrowano „Solidarność”. 19 
maja odbyła się w Cieszynie legalna manifestacja przeciwko budowie 
koksowni w Stonawie. Formowały się Obywatelskie Komitety Wyborcze 
w ramach Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”. Jego kandydatami 
do sejmu na Śląsku Cieszyńskim zostali Janusz Okrzesik i Grażyna Sta-
niszewska; do senatu Andrzej Kralczyński (*1943), i Maciej Krzanowski 
(*1930). Wszyscy zostali wybrani już w pierwszej turze, gdyż 4 czerwca 
1989 roku wybory miały charakter protestu przeciwko narzuconemu Po-
lakom po zakończeniu II wojny światowej systemowi, totalitaryzmowi, 
który w całości odrzucili. 

Sprawy Zaolzia 

W cieniu przemian i przełomów politycznych w Polsce oraz Czechosło-
wacji w latach 1945–1989 toczyło się życie Polaków na ponownie odłą-
czonym od Polski Zaolziu, których problemy, za wyjątkiem kilkunastu 
powojennych miesięcy, były już tylko wąskim marginesem polskiej poli-
tyki zagranicznej. Inaczej być nie mogło, gdyż w odróżnieniu od lat mię-
dzywojennych oba kraje nie były suwerenne, a na ich oficjalne wzajemne 
stosunki wpływała polityka Kremla. Jednak ze względu na więzi naro-
dowe i rodzinne, sytuacja rodaków w Czechosłowacji nadal budziła zain-
teresowanie mieszkańców polskiej części regionu, a zwłaszcza dawnych 
mieszkańców Zaolzia. 

W latach 1945–1947 wielu Polaków miało nadzieję na pozostanie Za-
olzia w Polsce, tym bardziej, że najgłośniej zabiegała o to PPR. W trak-
cie tego kolejnego polsko-czechosłowackiego sporu granicznego ponownie 
sporo inicjatywy wykazywali przedstawiciele lokalnych elit, z uchodźcami 

90 Zob. Obywatele dyplomaci. Solidarność Polsko-czesko-słowacka w Cieszynie i Bielsku-Białej. 
Pod red. M. Kaute  i J. oKrzeS iKa . Bielsko-Biała 2009, s. 41–72.
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zaolziańskimi na czele, którzy, podobnie jak opozycja i podziemie poli-
tyczne, rozumieli, że w tych sprawach nie ma alternatywy dla współpracy 
z komunistami. Po nieudanych próbach ustanowienia na Zaolziu polskiej 
administracji czołowym animatorem działań na tym odcinku na gruncie 
lokalnym stał się Polski Komitet Zaolziański na czele z inż. Karolem Musio-
łem (1892–1967). Najwięcej uwagi organizacja Musioła poświęcała na zbie-
ranie informacji, które miały potwierdzać prawa Polski do Zaolzia i które 
mogły być wykorzystane przez polskie władze, prasę i radio do działań 
politycznych i propagandowych w tym kierunku. Wysyłano delegacje 
do Warszawy i Katowic w sprawach zaolziańskich. Komitet stworzył na 
Zaolziu tajną sieć „mężów zaufania” i „delegatów”91. Z Komitetem Zaol-
ziańskim współpracował tajny tzw. Sztab Zaolziański, dowodzony przez 
byłego członka śląskiej Grupy Operacyjnej gen. Zawadzkiego, przedwo-
jennego komunistę mjra Stanisława Mazurka ps. „Kwiatkowski”, którego 
zadaniem było przeciwdziałanie „antypolskiej postawie Czechów”, pro-
wadzenie propolskiej propagandy i przygotowanie kadr dla oczekiwanego 
zajęcia Zaolzia. Działania Mazurka nadzorował odpowiadający w Biurze 
Politycznym KC PPR za sprawy zagraniczne Jakub Berman. Spektakular-
ną akcją Sztabu była, podjęta 8 sierpnia 1945 roku, nieudana próba upro-
wadzenia do Polski zamieszkałego w Czeskim Cieszynie Józefa Kożdonia92. 
Akcję propagandową prowadził ponadto Polski Związek Zachodni, Instytut 
Śląski w Katowicach, radio katowickie, a w Londynie Koło Ślązaków Cie-
szyńskich. Zaangażowanymi w sprawy Zaolzia byli także historyk Franci-
szek Popiołek (1868–1960), dziennikarz Władysław Oszelda (1907–2005), 
pisarz Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946)93. W Cieszynie uruchomiono 
bursę „zaolziańską” dla uchodźców i młodzieży szkolnej. Pomoc uchodź-
com zaolziańskim, którzy uzyskali status reemigrantów, zapewniały także 
placówki PCK, PUR oraz powstałe w woj. śląsko-dąbrowskim Komitety 
Opieki nad Polakami z Zaolzia i Komitety Niesienia Pomocy Uchodźcom94. 
Organizowano paczki dla dzieci i pomoc dla polskich szkół, organizowano 
kolonie letnie. Uchodźcy zaolziańscy przebywali też na Śląsku Opolskim 
i w Wałbrzyskiem. 

91 KCC, APTL, PZZ, w. 30. 7: Współpraca czesko-niemiecka, k.1-97, 350–392; 30.46, k.1–216; 
APC, PZZ, sygn. 35; 36: Zaświadczenia i opinie o Polakach z Zaolzia 1945–1946; sygn. 92; 
93: Komunikaty o stosunkach czesko-niemieckich w czasie okupacji, 1945–1946.

92 KCC, APTL, PZZ, sygn. 30. 48, k.10–11; S. mrowCzyK : „Sztab Zaolziański”. Wspomnie-
nia z działalności grupy powołanej w 1945 r. mającej poczynić przygotowania do przejęcia 
Zaolzia przez Polskę. „Przegląd Historyczny” 2002, z. 2, s. 214–220. 

93 Zob. most [W. oSzelda]: Z tej i tamtej strony Olzy. Polski Związek Zachodni-okręg 
śląsko-dąbrowski. „Materiały Odczytowe”, nr 5; Z. HierowSKi : O Śląsk za Olzą. Polski 
Związek Zachodni – okręg śląsko-dąbrowski. „Materiały Odczytowe”, nr 6.

94 L. zaraś : Polski Związek Zachodni-Obwód Cieszyński 1945–1950. „Zaranie Śląskie” 1980, 
z.1, s. 89–91. 
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4 września 1945 roku na rynku w Cieszynie odbył się – zorganizowany 
przez miejscowy oddział PZZ i władze miejskie – wiec ludności popierają-
cy politykę Warszawy w sprawie Zaolzia. 6 września 18 delegatów powołało 
Radę Narodową Zaolzia jako – na razie nieoficjalnego – politycznego repre-
zentanta ludności polskiej w Czechosłowacji. 18 października RNZ wystoso-
wała do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta, premiera 
Edwarda Osóbki-Morawskiego, ministra Wincentego Rzymowskiego i mini-
stra Michała Roli-Żymierskiego obszerny Memoriał w sprawie Zaolzia, doma-
gając się bardziej stanowczych działań na tym odcinku. Generalnie chodziło 
o przywrócenie na Zaolziu granicy według linii z 5 listopada 1918 roku95.

Na skutek interwencji Moskwy, której spory między własnymi satelita-
mi były już nie na rękę, w II połowie 1946 roku Warszawa, przy rozgory-
czeniu wielu mieszkańców pogranicza, przestała akcentować konieczność 
przyłączenia Zaolzia, ale skupiła się na przyznaniu rodakom w Czechosło-
wacji jak najszerszych praw. Ostatecznym finałem było odłożenie dysku-
sji o granicach na dwa lata i podpisanie 10 marca 1947 roku dwustronnego 
układu przyznającego rodakom w Czechosłowacji oraz Czechom i Słowa-
kom w Polsce głównie prawa kulturalne, a więc tylko ograniczony zakres 
tego, czego Warszawa początkowo żądała. Aktywność obywatelska na po-
graniczu została spacyfikowana, a Zaolzie, które okazało się być dla PPR 
jedynie instrumentem dla zwiększania poparcia w społeczeństwie, prze-
stało być obszarem narodowych interesów Polski. Ocieplone nieco stosunki 
między obu krajami w odniesieniu do Zaolzia po przejęciu władzy w Cze-
chosłowacji przez komunistów w lutym 1948 roku nie trwały długo. W dru-
giej połowie 1950 roku konsulat polski w Ostrawie ograniczył kontakty 
z rodakami. Mniejszości narodowe w krajach socjalistycznych stały się te-
matem tabu, a możliwości przekraczania granicy zostały ograniczone. 

Choć między obu krajami panowała odgórnie „zadekretowana” przy-
jaźń, pas drogi granicznej na Śląsku Cieszyńskim został przez Pola-
ków zaorany, na niektórych odcinkach wzmocniony drutem kolczastym, 
a w Cieszynie dodatkowo wysokim na trzy metry płotem. Zakazano ką-
pieli w granicznej rzece Olzie, ludzie przechodzący w pobliżu granicy zni-
kali niekiedy w aresztach WOP na długie tygodnie bez powiadomienia 
rodziny. Osobom zatrudnionym za granicą od czasu do czasu odbierano 
przepustkę bez podania przyczyn. Sprawy te budziły rozgoryczenie miesz-
kańców, a WOP szybko stał się kolejną znienawidzoną przez obywateli in-
stytucją komunistycznego państwa. Powstałe w 1955 roku w Warszawie 

95 Polacy z Zaolzia proszą o opiekę. Depesza do Prezydenta Bieruta. „Trybuna Robotnicza” 
1945, nr 208 z 12 września; KCC, APTL, PZZ, sygn. 30.48, t.2: Zebranie inauguracyjne Rady 
Narodowej Zaolzia, k. 23–25. Szerzej o latach 1945–1947 na Zaolziu zob. K. nowaK : Mniej-
szość polska w Czechosłowacji (1945–1989). Między nacjonalizmem a ideą internacjonali-
zmu. Wyd. II. Cieszyn 2012, s. 61–191.
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Towarzystwo Łączności z Wychodźstwem „Polonia” nie interesowało się 
rodakami w krajach ościennych. 

Sytuacja zmieniła się po październiku 1956 roku. W polskim MSZ 
utrwaliło się przekonanie o istnieniu na Zaolziu proasymilacyjnego kursu 
ze strony miejscowych władz czeskich, a konsulat PRL nie uznawał już od 
tej pory podejmowanych przez Zaolzian dyskusji o obronie ich interesów 
przez Polskę za „reakcyjne”. Z drugiej strony, dyplomacja polska nie miała 
odwagi podnieść w oficjalnych rozmowach z Pragą tematyki zaolziań-
skiej96. 13 czerwca 1958 roku oba kraje podpisały potwierdzającą status quo 
z 1947 roku umowę o ostatecznym wytyczeniu granicy. W 1960 roku we-
szła w życie nowa konwencja o małym ruchu granicznym, która przez na-
stępne lata funkcjonowała właściwie bez przeszkód, chociaż mieszkańcy 
powiatu cieszyńskiego narzekali na szykany ze strony czeskich celników. 
Od czasu do czasu po obu stronach Olzy odbywały się wyścigi motorowe, 
samochodowe czy lekkoatletyczne. Od 1960 roku problemy obu miast były 
poruszane na forum obrad Sekcji Planowania Regionalnego i Rozbudowy 
Miast Stałej Komisji Budownictwa Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. 
Od 1963 roku prowadzono, nadzorowane przez polskie i czeskie władze 
wojewódzkie, rozmowy na temat wspólnego planowania przestrzennego. 
Miasta świadczyły też sobie wzajemnie nieodpłatne określone usługi ko-
munalne97. 

Po 1956 roku ponownie uaktywniły się zainteresowane Zaolziem śro-
dowiska w Cieszynie i powiecie cieszyńskim, nadal dzięki sporej liczbie 
osiadłej w tym mieście zaolziańskiej inteligencji, zwłaszcza nauczycie-
li, dla których był to najważniejszy politycznie problem. Inaczej było 
w Bielsku-Białej, gdzie przeważająca liczebnie ludność napływowa nie 
przejęła związków emocjonalnych z historią Śląska Cieszyńskiego. W Cie-
szynie o Zaolziu zaczął informować założony w 1955 roku przez przedwo-
jennego działacza z tego obszaru Emanuela Guziura (1909–1989) tygodnik 
„Głos Ziemi Cieszyńskiej”, sporo do propagowania dziejów polskości re-
gionu wnosiły też oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Macierz 
Ziemi Cieszyńskiej. Od lat sześćdziesiątych coraz więcej Zaolzian gości-
ło w PRL na imprezach i spotkaniach kulturalnych, kursach dokształcają-
cych, także dzięki współpracy województw katowickiego i ostrawskiego. 

Sprawy zaolziańskie w Polsce skomplikowały się podczas Praskiej Wio-
sny 1968 roku, gdy większość Zaolzian poparła reformy prodemokratycz-
ne nowych władz na czele z Alexandrem Dubčekiem. Niezależnie od tego, 

96 Zob. Polska a Zaolzie (1957–1967). Po „Polskim Październiku” a przed „Praską Wiosną”. 
Wybór dokumentów. Do druku przyg. K. nowaK : „Acta Historica Silesiae Superioris”. 
T. XIX. Cieszyn 2006. 

97 J. KuliG : Cieszyn w Polsce Ludowej. W: Cieszyn..., s. 460–462. 
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z inicjatywy I sekretarza KW PZPR w Katowicach Edwarda Gierka, 9 maja 
1968 roku odbył się w Czeskim Cieszynie wiec przyjaźni z okazji 35. rocz-
nicy zakończenia II wojny światowej. Jego uczestnikami byli jednak głów-
nie zwiezieni autokarami z województwa katowickiego i spędzeni z fabryk 
Cieszyna robotnicy98. 5 lipca na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR 
opowiedziano się za koniecznością udziału w tłumieniu „kontrrewolu-
cji” polskiego wojska, z zastrzeżeniem, że polscy żołnierze nie powinni 
wkraczać na Zaolzie, lecz operować w zachodniej części Czechosłowacji. 
W tym wypadku motywacja taka była zrozumiała, gdyż celem inwazji nie 
były względy terytorialne. Biorące udział w operacji „Dunaj” oddziały woj-
ska polskiego przekroczyły więc granicę Czechosłowacji w nocy z 20 na 
21 sierpnia w powiecie głubczyckim oraz między Mieroszowem a Szklarską 
Porębą99. W następnych latach kontakty kulturalne Zaolzian z Polską od-
bywały się właściwie bez przeszkód, a młodzież zaolziańska podejmowała 
studia w Polsce. Nie miało to jednak wpływu na nadal sztywne i fasado-
we stosunki między obu krajami oraz narodowe stereotypy, co przekracza-
jący granicę Polacy odczuwali już przy pierwszych kontaktach z czeskimi 
urzędnikami czy pracownikami handlu, zazdrośnie, w warunkach państw 
socjalistycznych, strzegących własnego dobrobytu przed sąsiadami. 

Sytuacja na pograniczu uległa zaostrzeniu po powstaniu ruchu „Soli-
darności” w PRL, gdy nadrzędnym celem Pragi było powstrzymanie wpły-
wu „polskiej zarazy” na mieszkańców Czechosłowacji. 7 grudnia 1981 roku 
strona czechosłowacka podjęła więc jednostronną decyzję o zamknięciu 
granicy dla ruchu prywatnego, co trwało praktycznie przez kolejne prawie 
dziesięć lat, powodując obumieranie kontaktów kulturalnych i rodzinnych 
między Polakami po obu stronach granicy. Mimo licznych interwencji lo-
kalnych środowisk opiniotwórczych w Polsce, władze PRL były wobec cze-
chosłowackiego dyktatu generalnie bezsilne. Na stosunki polsko-czeskie 
na Śląsku Cieszyńskim przez długi okres nie miały też wpływu spotkania 
opozycji obu krajów w Sudetach, gdzie trudnych tematów zaolziańskich 
nie poruszano, podobnie było w okresie późniejszych kontaktów między 
polskimi a czeskimi opozycjonistami w Cieszynie i Bielsku-Białej, gdy plat-
formą współpracy stały się głównie protesty przeciwko planom budowy 
koksowni w Stonawie100. 

98 IPNKa, WUSW, sygn.0103/192. T. 1, cz. 1, k. 477.
99 L. PajóreK : Polska a „Praska Wiosna”. Udział Wojska Polskiego w interwencji zbrojnej 

w Czechosłowacji w 1968 r. Warszawa 1998, s. 77, 80, 99. 
100 Zob. Obywatele dyplomaci... Szerzej o Zaolziu po 1947 roku zob. K. nowaK : Polacy w Cze-

chosłowacji..., s. 192–576.
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Konkluzje 

W 1945 roku na Śląsku Cieszyńskim po raz kolejny w ciągu ćwierćwie-
cza, dokonano zmiany linii granicznej. Powróciła granica wyznaczona 
28 lipca 1920 roku, a więc ponownie nastąpił podział regionu na część pol-
ską i czechosłowacką. Po 1945 roku między Bielskiem a Cieszynem nastąpi-
ły także istotne zmiany stosunków narodowościowych i demograficznych, 
związane z wysiedleniem ludności niemieckiej, zwłaszcza z dwumiasta 
Bielska-Białej, gdzie napłynęło sporo nowych mieszkańców spoza histo-
rycznego regionu. 

W pierwszych latach powojennych, podobnie jak w całej Polsce, także 
na Śląsku Cieszyńskim władze w miastach i na wsiach przejmowali wspo-
magani przez bagnety Armii Czerwonej komuniści z PPR. Nieliczni przed 
wybuchem wojny i słabi podczas okupacji musieli zmierzyć się z trady-
cyjnie silnymi w regionie wpływami socjalistów i ludowców w powiecie 
cieszyńskim oraz narodowców w powiecie bielskim. W umacnianiu „wła-
dzy ludowej”, a w rzeczywistości totalitarnego komunizmu radzieckiego, 
pomagał PPR aparat przemocy, czyli przede wszystkim UB oraz podpo-
rządkowane jej służby wojskowe. Warunki terenowe sprawiły, że walka 
komunistów z ruchem niepodległościowym przybrała również charakter 
zbrojny, a Śląsk Cieszyński stał się jednym z bastionów niepodległościowe-
go podziemia w województwie śląskim, w którym czołową rolę odegrały 
ugrupowania narodowe na czele z NSZ. Z drugiej strony nie bez znaczenia 
dla wzmacniania siły PPR było ogólne zmęczenie społeczeństwa wojną czy 
chęć szybkiego powrotu do normalnego życia. Poza tym, w pierwszych ty-
godniach po ustąpieniu Niemców liczyła się przede wszystkim konieczność 
zabezpieczenia mienia publicznego i tworzenie warunków do normalnego 
funkcjonowania miast i wsi, do czego włączano się bez względu na poglą-
dy polityczne. Wielu członków podziemia zaczynało powojenne życie jako 
milicjanci czy urzędnicy, z nadzieją na decydowanie o odbudowie i rozwo-
ju swoich miejsc zamieszkania. Część społeczeństwa wierzyła też komu-
nistycznej propagandzie, stąd stwarzane przez PPR pozory nawiązywania 
do czasów przedwojennych i polskich tradycji brała za dobrą monetę. Sze-
regi PPR rosły, zasilane zarówno karierowiczami, liczącymi na uniknięcie 
odpowiedzialności elementami prohitlerowskimi jak i ludźmi ideowymi. 
Wielu zapisywało się z zawodowego wyrachowania, chcąc uniknąć kło-
potów. Z rozbudowanym aparatem przemocy coraz trudniej było walczyć, 
o czym przekonali się w 1946 roku nie tylko próbujący trzymać się zasad 
demokratycznych członkowie PSL i PPS, ale i coraz bardziej osaczani „żoł-
nierze wyklęci”. 



77Życie polityczne i społeczne

W latach polskiego stalinizmu „władza ludowa” nie musiała już stwa-
rzać przed społeczeństwem pozorów demokracji. Wielu ludzi ponownie 
dopasowało się do aktualnej sytuacji, co w warunkach pogranicza było 
charakterystycznym zjawiskiem. Poza tym o kształcie i zakresie udzia-
łu w kreowanym przez PZPR życiu publicznym społeczeństwa decydował 
często strach, w czym powiaty bielski i cieszyński nie odbiegały od sytuacji 
w innych regionach Polski. Podobnie też mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego 
odebrali przełom października 1956 roku, z optymizmem i nadzieją spo-
glądając w przyszłość kraju i własnych rodzin, co jednak w sferze politycz-
nej szybko okazało się być kolejną mrzonką. Tym niemniej rok 1956 odciął 
PRL od stalinizmu, co przejawiało się zwłaszcza w aktywności społecz-
nej i kulturalnej społeczeństwa. Dzięki dostępnym od niedawna dokumen-
tom wiadomo, że także w opisywanym regionie dochodziło po 1956 roku 
do politycznych protestów przeciwko ponownie tężejącemu partyjnemu 
betonowi, czego przykładem mogą być wydarzenia w Bielsku i Cieszynie 
w 1968 roku. 

Prawdziwy przełom w zaangażowaniu się mieszkańców Śląska Cie-
szyńskiego w życie polityczne przyszedł wraz z sierpniem 1980 roku i po-
wstaniem „Solidarności”. Z oczywistych względów dotyczyło to głównie 
wielkich ośrodków przemysłowych, gdzie powstały silne, niezależne od 

1 maja 1986 roku w Cieszynie  APC
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władz struktury społeczno-polityczne, będące w stanie wpływać na poli-
tyczną rzeczywistość. Doświadczenia organizacyjne i polityczne wyniesio-
ne z lat 1980–1981 pomagały wielu działaczom związkowym w budowaniu 
opozycyjnych struktur podziemnych – przykładem słynny „Trzeci Szereg” 
w Bielsku-Białej – dzięki czemu w 1989 roku istniały elity, które mogły pod-
jąć trud ostatniej – jak się okazało – konfrontacji z PZPR a potem budowy 
demokratycznych struktur III Rzeczypospolitej. 

W okresie PRL można było dostrzec także coraz bardziej pogłębiające 
się różnice między Bielskiem, Bielskiem-Białą, Czechowicami-Dziedzicami 
a Cieszynem i resztą Śląska Cieszyńskiego, na co wpływ miały przemiany 
migracyjne, demograficzne i społeczno-zawodowe, które objęły nie tylko 
szeroko pojętą sferę kulturalną, ale i problematykę związaną z różnicowa-
niem się regionalnej tożsamości mieszkańców. Uwidoczniła się ona bardziej 
po powstaniu województwa bielskiego w 1975 roku, połączonym z kreowa-
niem nowego regionu Podbeskidzia, który to zabieg został w Bielsku-Białej 
społecznie zaakceptowany. Inaczej było w dawnym powiecie cieszyńskim, 
którego silnie przywiązani do tradycji mieszkańcy w większości z taką sy-
tuacją się nie pogodzili. Odtąd też lansowane nadal w tych środowiskach 
pojęcie Śląska Cieszyńskiego w swoim społecznym i kulturalnym wymia-
rze zaczęło pomijać narzuconą administracyjnie siedzibę stolicy woje-
wództwa, sięgając maksymalnie do okolic Jaworza-Wapienicy, co po latach 
zaowocowało oporem wobec idei obrony istnienia województwa bielskie-
go. W dawnym powiecie cieszyńskim istniało także nadal, uwarunkowane 
historycznie jak również poprzez więzy rodzinne, spore zainteresowanie 
losem rodaków na Zaolziu i to niezależnie od postaw czy hierarchii poli-
tycznych.
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Przemysł

Po II wojnie światowej największym ośrodkiem prze-
mysłowym polskiej części Śląska Cieszyńskiego pozo-
stawał bielsko-bialski okręg przemysłowy (BOP), do lat 
sześćdziesiątych będący nadal także drugim po Łodzi 
najważniejszym w Polsce ośrodkiem przemysłu włókien-
niczego, który, podobnie jak reszta przemysłu w regionie 
został po wojnie przejęty w większości pod zarząd pań-
stwowy, a później, w oparciu o ustawę KRN z 3 stycznia 
1946 roku, upaństwowiony. Poza Ustroniem, mniejsze 
ośrodki przemysłu znajdowały się w Cieszynie i Skoczo-
wie, podobnie jak w przypadku BOP często bazujące na, 
rozbudowywanych i modernizowanych po wojnie, daw-
nych zakładach.

Bielsko-Bialski (Bielski) Okręg Przemysłowy

W samym Bielsku do końca 1945 roku rozpoczęło pro-
dukcję 39 zakładów włókienniczych, z których 16 praco-
wało już od marca 1945 roku. Większość funkcjonowała 
jako mienie poniemieckie, przejęte pod zarząd państwo-
wy w 1946 roku. W czerwcu 1945 roku weszły pod za-
rząd komasującego całą branżę Zjednoczenia Przemysłu 
Wełnianego Okręgu Śląskiego w Bielsku, który skupiał 
41 fabryk sukienniczych, zatrudniających prawie 4 900, 
a rok później prawie 8 700 pracowników. Już w 1946 roku 
przekroczono produkcję przedwojenną przędzy i tkanin. 
Na początku 1948 roku zjednoczenie uległo likwidacji, 
a zdecydowana większość jego zakładów została połą-
czona w przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Przemy-
słu Wełnianego nr 14 w Bielsku (z 28 zakładami i około 
14 600 pracownikami), które na początku 1950 roku roz-
członkowano na 12 samodzielnych przedsiębiorstw, pod-
legających Centrali Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego 
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w Łodzi, później CZPW „Południe”, a od 1959 roku branżowemu Zjedno-
czeniu Przemysłu Wełnianego „Południe” w Bielsku-Białej. Były to m.in.: 
Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Pawła Findera, ZPW im. Józefa Magi, 
ZPW im. Leona Laska, ZPW im. T. Rychlińskiego, ZPW im. Jana Kluski, 
ZPW im. Mariana Buczka, ZPW im. Stanisława Niedzielskiego, ZPW im. 
Stanisława Bularza, ZPW im. Marii Fornalskiej, ZPW im. Leona Gawlika, 
ZPW im. Antoniego Zmożka, Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnio-
ne im. Stefana Okrzei, Zjednoczone Fabryki Dywanów „Arab”. W prze-
myśle lniarskim w 1947 roku na pewien czas połączono ZPL „Unię” z ZPL 
„Lenko”, a w 1959 roku po krótkim rozdzieleniu obie fabryki utworzyły 
jeden ZPL „Lenko”. Ostatecznie przemysł lniarski reprezentowały Bielskie 
ZPL „Allen” w Wapienicy i ZPL „Lenko”. W 1950 roku z połączenia dwóch 
przędzalni czesankowych powstały ZPW im. Hanki Sawickiej. 

Mimo obniżenia znaczenia przemysłu lekkiego w produkcji przemysło-
wej w okresie stalinowskiego tzw. planu sześcioletniego (1950–1955) prze-
mysł włókienniczy w Bielsku-Białej nadal przekraczał swoją produkcję 
z lat międzywojennych i w produkcji tkanin wełnianych i wełnopodobnych 
w 1989 roku dawał 22,4% produkcji krajowej. Od lat sześćdziesiątych ru-
szyła w Bielsku-Białej największa w PRL produkcja tkanin z włókien synte-
tycznych, z których prawie 40% eksportowano i które wypierały z eksportu 
tkaniny w pełni wełniane.

Z produkcją przemysłu włókienniczego związany był przemysł odzie-
żowy, reprezentowany głównie przez, zaczynające po wojnie od szycia 
mundurów, Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Bielkon”. W następnych la-
tach szyto także ubrania męskie, kostiumy damskie, ubrania młodzieżowe, 
sportowe. W 1960 roku wprowadzono do produkcji ubrań, eksperymental-
ną w Polsce na skalę przemysłową elanę, w 1973 roku – bistor, w 1978 roku 
– teksas, w 1979 roku – welwet, a w latach osiemdziesiątych podjęto próby 
szycia ubrań z aksamitu. W latach sześćdziesiątych pracowało w „Bielko-
nie” 600 osób, w następnych latach nieco mniej. Większość produkcji tra-
fiała na rynek wewnętrzny.

Od lat sześćdziesiątych bielsko-bialski przemysł lekki zaczął pod względem 
ilościowym ustępować pierwszeństwa przemysłowi elektromaszynowemu (ma-
szynowemu, metalowemu, elektrotechnicznemu, środków transportu), choć 
nadal przodował pod względem wielkości produkcji i zatrudnienia. Przemysł 
maszynowy reprezentowany był głównie przez: „Befamę”, Wytwórnię Sprzętu 
Mechanicznego, Bielską Fabrykę Obrabiarek, „Premę-Befared”, „Eltech”; meta-
lowy przez: „Befę”, „Bispol”, „PolamBielsko”, „Metalplast”, „Polsport”, Fabry-
kę Pił i Narzędzi „Wapienica”, Starobielską Fabrykę Kos w Wapienicy, Zakłady 
Metalowe im. Juliana Marchlewskiego; przemysł elektrotechniczny przez Fa-
brykę Akumulatorów, „Belos”, „Apenę” i „Induktę”, przemysł środków trans-
portu przez Zakłady Sprzętu Lotnictwa Sportowego.
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Produkująca maszyny i urządzenia dla przemysłu włókienniczego Biel-
ska Fabryka Maszyn „Befama” powstała na bazie zakładów rodziny Jo-
sephych. Swoje wyroby, składające się głównie z nowych asortymentów 
i typów maszyn oraz wrzecion przędzalniczych, eksportowała do ponad 
50 krajów. Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego szczyciła się seryjną pro-
dukcji silnika spalinowego do samochodów „Syrena” 101 i 102. Na po-
czątku 1971 roku na bazie Wytwórni utworzono Fabrykę Samochodów 
Małolitrażowych w Bielsku-Białej (Zakład nr 1) , która w sierpniu 1972 roku 
wyprodukowała pierwszą „Syrenę” 105, a w czerwcu 1973 roku rozpoczę-
ła montowanie „Fiatów 126p”. Z kolei produkująca maszyny do obrób-
ki wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego Bielska Fabryka Obrabiarek 
przekształciła się w FSM, Zakład nr 9. Fabryka Przemysłu Precyzyjnego 
„Prema-Befared” powstała w 1948 roku z połączenia pięciu fabryk jako 
Bielskie Zakłady Budowy Maszyn. W latach 1951–1966 pod nazwą Biel-
skie Zakłady Urządzeń Technicznych produkowała żurawie samochodo-
we na podwoziu samochodów „Star 3”. W następnych latach pod nazwą 
Bielskie Zakłady Urządzeń Technicznych „Befared” była głównym pro-
ducentem w Polsce reduktorów i motoreduktorów zębatych. W 1969 r. 
wydzielono z niej Zakład Produkcji Żurawi Samochodowych „Bedes”. 
W 1981 roku zakład przyjął nazwę Fabryka Przemysłu Precyzyjnego „Pre-
ma-Befared” i stał się głównym producentem znormalizowanych reduk-
torów i motoreduktorów zębatych walcowych i stożkowo-walcowych 
jako podstawowych zespołów napędowych dla motoryzacji. Zakłady Ar-
tykułów Technicznych i Elementów do Maszyn Włókienniczych „Eltech” 

Polski Fiat 126p, rocznik 1973.
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rozpoczęły po wojnie produkcję jako Bielskie Zakłady Obić Zgrzeblnych. 
Pod koniec 1969 roku połączono je z Fabryką Części do Krosien „Fakros” 
tworząc Zakłady Artykułów Technicznych i Elementów do Maszyn Włó-
kienniczych „Eltech”, produkujące różny asortyment dla przemysłu włó-
kienniczego. Fabryka Akumulatorów produkowała zwłaszcza pierwsze 
w kraju akumulatory trakcyjne z płytą pancerną dla górnictwa, akumula-
tory wagonowe, motocyklowe, stacyjne i inne. Zakłady Wytwórcze Sprzę-
tu Sieciowego „Belos” produkowały osprzęt do elektroenergetycznych linii 
i stacji napowietrznych, zespołów zasilających do elektrofiltrów, urządzeń 
towarzyszących oraz, po unowocześnieniu zakładu: urządzeń do zasilania 
elektrofiltrów, osprzęt wysokiego napięcia, szafy sterownicze i regulatory; 
kompletne stacje elektryczne niskiego i wysokiego napięcia do przenośni-
ków taśmowych, maszyn górnictwa odkrywkowego, urządzenia magne-
tyczne, transformatory, osprzęt napowietrznych linii energetycznych. 
Działająca od 1948 roku Fabryka Aparatów Elektrycznych „Apena” należa-
ła do największych i najnowocześniejszych zakładów tej branży w kraju, 
produkując aparaturę elektryczną rozdzielczą i zabezpieczającą z między-
narodowymi atestami. W latach osiemdziesiątych 70% wyrobów trafiało 
na eksport. Fabryka Maszyn Elektrycznych „Indukta” powstała na bazie 
starych zakładów Schwabego. Po 1945 roku stała się jednym z najwięk-
szych przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego w okręgu bielskim, 
wytwarzając m. in.: energooszczędne trójfazowe silniki elektryczne, silni-
ki wielobiegowe, klatkowe do pracy przerywanej, samohamowne, pierście-
niowe, do wbudowania, z powiększonym poślizgiem, jednofazowe, prądu 
stałego, elektrowibratory itp. Dla przemysłu transportowego produkowa-
ły szybowce na rynki krajowe i eksport prestiżowe dla bielszczan Zakła-
dy Sprzętu Lotnictwa Sportowego. Bielska Fabryka Armatur „Befa” była 
największym w kraju producentem armatury żeliwnej. Powstała na bazie 
dwóch powojennych fabryk armatur i produkowała armaturę dla potrzeb 
przemysłu stoczniowego, chemicznego, energetycznego, spożywczego, dla 
rolnictwa i gospodarki komunalnej. Bielska Fabryka Wyrobów Śrubowych 
„Bispol”, powstała na bazie komasacji kilku przedsiębiorstw branży meta-
lowej, po modernizacji podjęła produkcję wyrobów śrubowych do „Fiata 
125” i „Fiata 126”, silników na licencji Leylanda, blach trapezowych dla 
budownictwa, ciągnika dla rolnictwa „Messey-Ferguson-Parkins”. Biel-
skie Zakłady Podzespołów Lampowych „Polam-Bielsko” powstały na bazie 
przedwojennych zakładów opakowań blaszanych „Mewa” inż. Leopolda 
Seroga. Po wojnie fabryka, nadal pod starą nazwą, stała się głównym pro-
ducentem trzonków do żarówek elektrycznych. Od lat siedemdziesiątych 
jako Bielskie Zakłady Podzespołów Lampowych „Polam-Bielsko” produko-
wała głównie trzonki do lamp żarowych, rtęciowych, fluorescencyjnych, 
żarówek samochodowych, trakcyjnych, telefonicznych, zatrudniając około 
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600 osób. Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast
-Bielsko” po wojnie działały jako Bielskie Zakłady Okuć i Instalacji Bu-
dowlanych oraz Zakłady Okuć i Instalacji „Budoplast” w Kamienicy, a od 
1964 roku pod jedną nazwą Bielskie Zakłady Okuć i Instalacji „Budoplast”. 
Od 1972 roku jako „Metalplast” stały się największym w Polsce produ-
centem aluminiowych elementów budowlanych. Zakład świadczył także 
usługi montażowe w kraju i za granicą. Pożądany w PRL sprzęt sportowy 
produkowały od 1950 roku Zakłady Sprzętu Sportowego „Polsport”. Znak 
firmowy zakładów nosiły wiązania narciarskie zjazdowe, naczynia cam-
pingowe, stoły ping-pongowe, rakiety tenisowe, kije hokejowe. Poza tym 
produkowano orczykowe wyciągi narciarskie, skrzynie gimnastyczne, gry 
„piłka nożna”, narty dziecięce. Fabryka Pił i Narzędzi „Wapienica” pro-
dukowała piły i frezy tarczowe, piłki ręczne do metalu, wiertła do muru 
i betonu, narzędzia do wyposażenia elektronarzędzi itp. Połowę produkcji 
wysyłano na eksport. Starobielska Fabryka Kos w Wapienicy i wydzielone 
w 1951 r. z „Bispolu” Zakłady Metalowe im. Juliana Marchlewskiego – naj-
większy w kraju producent odlewów ciśnieniowych i łańcuchów napędo-
wych – weszły w skład FSM. 

Jednym z ważniejszych momentów w rozwoju przemysłowym 
Bielska-Białej było utworzenie w dniu 1 stycznia 1972 roku ogromnego 
kompleksu produkcyjnego Fabryki Samochodów Małolitrażowych „Polmo” 
w Bielsku-Białej, która po kilku latach stała się największym pracodawcą 
w województwie bielskim, zatrudniającym około 40 000 osób. Poza wymie-
nionymi wyżej zakładami podstawę rozwoju FSM stanowiły jeszcze m.in. 
kuźnie w Ustroniu i Skoczowie, Zakłady Rowerowe z Czechowic-Dziedzic, 
Skoczowskie Zakłady Sprzętu Rolniczego i Ochronnego. W latach 1972–
1982 produkowano samochody „Syrena” 105, 105 L, R-20 z przeznaczeniem 
dla rolników, towarowo-osobową 105 BOSTO. 6 czerwca 1973 roku rozpo-
częto montaż „Fiata” 126 p. W 1989 roku udział województwa bielskiego 
w produkcji samochodów osobowych w PRL wynosił 22,4%.

Z innych większych bielsko-bialskich branż przemysłowych można 
jeszcze wskazać gałąź skórzaną i obuwniczą, reprezentowaną przez Za-
kłady Wyrobów Filcowych, Bielskie Zakłady Futrzarskie „Beskidiana” 
w Wapienicy, Bielską Fabrykę Obuwia Domowego „Befado”, liczne zakła-
dy spółdzielcze. Poza tym istniały też zakłady tzw. przemysłu terenowe-
go – tak w PRL określano małe i średnie zakłady zaspokajające głównie 
potrzeby rynku lokalnego, do których należały m.in. Bielskie Zakłady-
Przemysłu Terenowego, produkujące ogrzewacze akumulacyjne czy roz-
drabniacze pasz, Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli, Zakłady Artykułów 
Ściernych w Wapienicy, Bielska Fabryka Papieru, Bielskie Zakłady Gra-
ficzne. W przemyśle spożywczym znane były: Zakłady Mięsne, Bielska 
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Wytwórnia Wódek Gatunkowych, Bielsko-Bialskie Zakłady Przemysłu 
Piekarniczego, Bielsko-Bialskie Zakłady Garmażeryjne, Bielskie Zakłady 
Przemysłu Tłuszczowego „Bielmar” i inne. Działało również wiele branż 
rzemieślniczych. 

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przypadało w Bielsku-
Białej na 1 000 mieszkańców ponad 550 osób zatrudnionych w przemyśle, 
co było najwyższym wskaźnikiem w kraju w porównaniu z innymi 
miastami wojewódzkimi i powiatowymi. Później wskaźnik ten zaczął 
spadać i w 1980 wynosił 350, a w 1989 roku 245 osób zatrudnionych 
w przemyśle na 1 000 mieszkańców, co i tak było wskaźnikiem 
dwukrotnie większym niż wynosiła średnia dla województwa bielskiego 
(124,3 w 1989 roku)1. 

Kończąc omawianie potencjału przemysłowego Bielska-Białej należy 
wspomnieć również, że kolejnym znanym towarem eksportowym tego 
ośrodka były produkowane w Studio Filmów Rysunkowych filmy dla dzie-
ci „Bolek i Lolek” (1963–1986, 150 odcinków) i „Reksio” (1967–1990, 65 od-
cinków). 

Drugim, co do znaczenia ośrodkiem BOP stały się Czechowice-Dziedzi-
ce, znane głównie z jedynego przez wiele lat w polskiej części Śląska Cie-
szyńskim miejsca wydobywania węgla kamiennego, czyli kopalni „Silesia” 
a w wymiarze ogólnokrajowym z Rafinerii Nafty im. Ludwika Waryńskie-
go, która przerabiała kilkanaście procent tego surowca oraz produkowała 
podobną ilość benzyny w skali krajowej, zatrudniając ponad 3 000 osób. 
W Czechowicach-Dziedzicach znajdowała się także Walcownia Meta-
li „Dziedzice”, później im. Feliska Dzierżyńskiego – jedyna w BOP huta 
metali nieżelaznych oraz jeden z największych w Polsce przedstawicieli 
branży drzewnej – Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego oraz 
korzystające z tego surowca Zakłady Sprzętu Sportowego. Rozwijała się 
Śląska Fabryka Kabli, która w ramach odgórnego tworzenia zjednoczeń, 
w 1973 roku weszła w skład Kombinatu Kabli i Przewodów „Polkabel” 
w Krakowie, a następnie, do 1981 roku była częścią Kombinatu EMA
-KOMEL w Katowicach. Branżę włókienniczą reprezentowały ulokowane 
w Czechowicach Bielskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, a zalicza-
ny umownie do przemysłu maszynowego przemysł środków transportu 
Zjednoczone Zakłady Rowerowe, Zakład nr 5, należący do ZZR w Byd-
goszczy, od 1971 roku znanych częściej pod nazwą „Romet”2. 

1 P. Plinta , S. SzCzePaniK : Przemysł. W: Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu. Oprac. 
H. reCHowiCz . Katowice 1971, s.  355–416; S. fertaCz : Gospodarka. W: Bielsko-Biała. Mo-
nografia miasta (red. I. Panic), t. 4: Bielsko-Biała w latach 1918–2009. Red. R. KaCzmareK . 
Bielsko-Biała 2010, s.  508–546. 

2 P. Plinta , S. SzCzePaniK : Przemysł... s.  366, 369, 371, 372, 374; http://www.region.info.
pl/2012/artykul,0,3855,historia-czechowickiej-kablowni.html [ostatni dostęp 14. 4. 2014].
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Cieszyn 

Większych zniszczeń w infrastrukturze przemysłowej nie było w powie-
cie cieszyńskim, gdzie, po odpadnięciu części zaolziańskiej, oprócz ośrod-
ka ustrońskiego dominowały małe i średnie zakłady. Trwająca właściwie 
nieprzerwanie aż do nadejścia Armii Czerwonej produkcja przemysłowa 
sprzyjała szybkiemu ponownemu uruchomieniu zakładów. W części z nich 
brakowało jednak wywiezionych przez okupanta maszyn i surowców 
do produkcji, nie działał transport, zniszczone były mosty, drogi i linie ko-
lejowe. Potrzeba było wielu tygodni na uruchomienie w miarę płynnej pro-
dukcji a więc i sprzedaży poszukiwanych przez chłonny powojenny rynek 
wyrobów. 

Na terenie Cieszyna produkcję wznowiło wiele średnich i małych za-
kładów, z których kilka w następnych latach znacznie się rozrosło i wyro-
biło sobie dobrą markę nie tylko w najbliższej okolicy. Podobnie jak przed 
wojną, reprezentowały charakterystyczny dla tego miasta, także w kolej-
nych latach, przemysł maszynowy, metalowy i spożywczy. Chodzi zwłasz-
cza o dawne Zakłady Elektromechaniczne „Rohn-Zieliński”, wyrosłą na 
bazie zakładów garbarskich Fabrykę Farb i Lakierów i fabrykę wyrobów 
czekoladowych „Olza”. W 1949 roku, a więc w ostatnim roku tzw. trzylet-
niego planu odbudowy, przekroczono w Cieszynie poziom ogólnej produk-
cji z 1939 roku. 

O pozycji zakładów elektromaszynowych świadczył fakt, iż w pierw-
szych powojennych miesiącach produkowały 35% silników elektrycznych 
wytwarzanych w Polsce. W 1946 roku w zakładzie wykonano prototyp 
pierwszego w polskim górnictwie silnika wrębiarkowego. Zakład został 
przekształcony w Fabrykę Maszyn Elektrycznych M-2, a od 1949 roku w Za-
kłady Wytwórcze Silników Elektrycznych – Przedsiębiorstwo Państwo-
we Wyodrębnione M-2. W grudniu 1949 roku zbudowano nową odlewnię, 
a w okresie tzw. planu sześcioletniego (1950–1955) halę obróbki mecha-
nicznej, kuźnię, kotłownię, acetylenownię, narzędziownię, stację reduk-
cyjno-pomiarowę, magazyn surowców i materiałów łatwopalnych. W tym 
czasie rozpoczęto produkcję silników klatkowych na licencji radzieckiej. 
Rozwojowi produkcji w tych branżach sprzyjały priorytety polityki gospo-
darczej zimnowojennego modelu stalinowskiego, nastawionego na szybkie 
uprzemysławianie i rozwój branż potrzebnych dla obronności. W następ-
nych latach trwała dalsza rozbudowa zakładu, a w 1961 roku przekształco-
no go w Fabrykę Maszyn Elektrycznych „Celma”, z sześciokrotnie większą 
już wówczas powierzchnią i zatrudnieniem. W styczniu 1962 roku zakład 
włączono do „Celmy”. Produkowano m.in. silniki do maszyn górniczych, 
dla przemysłu chemicznego i cukrowniczego, do wind osobowych, silni-
ki do napędu urządzeń na statkach i w portach. 70% wyrobów zakładu 
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zaliczano do grupy nowoczesności „A”, czyli o najwyższym standardzie 
światowym, w 1970 roku już ponad 95%. W 1969 roku ruszyła budowa 
dodatkowego zakładu w Goleszowie. W 1969 roku na skutek odgórnych 
decyzji o koncentracji produkcji zbliżonych branż przemysłowych do-
szło w Cieszynie do połączenia Cieszyńskiej Fabryki Narzędzi („Cefana”) 
ze Spółdzielnią Pracy w Sułkowicach oraz Fabryką Pilników w Będzinie 
w jeden Kombinat Narzędzi Zmechanizowanych i Rzemieślnicznych „Po-
nar-Fana” z „Cefaną” jako zakładem wiodącym. W 1970 roku ponad 80% 
wyrobów „Cefany” produkującej ręczne narzędzia rzemieślnicze i wier-
tarki elektryczne posiadało znak nowoczesności „A”. Po kilku latach kom-
binat się jednak rozpadł, a w lipcu 1972 roku doszło, wbrew woli wielu 
pracowników, do połączenia „Celmy” z „Cefaną” i utworzenia Fabryki Ma-
szyn i Narzędzi Elektrycznych. Znaną markę w PRL zakład osiągnął jed-
nak nie dzięki produkcji silników elektrycznych, dla górnictwa, przemysłu 
stoczniowego czy cukrowniczego, ale dzięki produkcji elektrycznych wier-
tarek z przystawkami na wprowadzonej do produkcji w 1975 roku licencji 
niemieckiej firmy „Bosch”. W 1974 roku do cieszyńskiego zakładu włączo-
no Zakłady Urządzeń Rozdzielczych i Elementów Żeliwnych w Blachow-
ni. Gierkowska gigantomania tworzenia zjednoczeń doprowadziła jednak 
w tym samym roku do włączenia rozbudowanej „Celmy” do Kombinatu 

Silniki i wiertarki elektryczne „Celmy” były cenionym i poszukiwanym  
w PRL towarem. Na zdjęciu stoisko Celmy na XXXVI Międzynarodowych Targach 

Poznańskich w 1967 roku  APC
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Maszyn Elektrycznych „EMA-KOMEL”, co pozbawiło ją osobowości praw-
nej, a stan ten trwał do maja 1981 roku. W ramach kombinatu funkcjono-
wały: bielska „Indukta”, zagórzańska „Silma” i czechowicka Fabryka Kabli. 
W okresie agonii PRL zakład wprowadził na rynek nową serię silników 
dla potrzeb górnictwa. W 1972 roku zatrudniał 2 552 pracowników, w tym 
2 013 robotników, a w 1989 roku odpowiednio 1 231 i 895. Dzielił się na Za-
kład nr 1 (dawna „Celma”), Zakład nr 2 (dawna „Cefana”), Zakład nr 3 (Go-
leszów), Zakład nr 4 (Żory). Poszukiwane w Polsce wyroby ze znakiem 
„Celmy” eksportowano do 60 krajów świata3. 

Trwale zmieniła się branża w dawnych cieszyńskich zakładach garbar-
skich Kohna, które już w latach II wojny światowej, jako „Zoellner Werke”, 
produkowały farby i lakiery. W 1946 roku zakład przyjął nazwę Państwo-
wej Wytwórni Farb i Lakierów, by w okresie stalinowskim podlegać pod 
podobny zakład w Chorzowie. W latach 1962–1968 jako samodzielny za-
kład zbudował nowe pomieszczenia produkcyjne w Marklowicach, które 
później znalazły się w granicach miasta, stając się główną siedzibą znane-
go w Polsce „Polifarbu”, który w 1975 roku zatrudniał 750 pracowników4.

W 1949 roku „Olza” połączyła się z „Deltą” i bielską „Delicją” w jedno 
Cieszyńskie Zjednoczenie Fabryk Cukrów i Czekolady „Olza” z siedzi-
bą w Cieszynie, a po kilku latach jako Zakłady Przemysłu Cukierniczego 
„Olza” w Cieszynie. Wyroby „Olzy” w postaci wafli „Prince Polo” ze zna-
kiem jakości Q podbiły światowe rynki.

„Celma” (wcześniej także „Cefana”), „Polifarb” i „Olza” były wizy-
tówkami Cieszyna, po których wyroby zjeżdżali się ludzie z całego kraju, 
zwłaszcza w latach osiemdziesiątych. Oprócz nich, poszukiwane w cza-
sach wiecznych niedoborów były wyroby reprezentowane w Cieszynie 
przez jedyne branże w Polsce: produkującą sprzęt elektrogrzewczy „Ter-
mikę”, produkujący auto-
matykę chłodniczą „FACH” 
i produkujący zamki bły-
skawiczne „Zampol”. 

Z innych średnich bądź 
mniejszych wyspecjalizo-
wanych zakładów można 
wymienić: Cieszyńskie Za-
kłady Kartoniarskie (dawne 
„Rori”), Wytwórnię Sprzę-
tu Spawalniczego „Cespa”, 

3 J. GawlaS , J. GawliK : Maszyny elektryczne „Celma" S.A. w Cieszynie. Monografia 75 lecia 
1920–1995. Cieszyn 1995; K. fober : „Celma” ma 75 lat. „Kalendarz Cieszyński 1995” 
Cieszyn 1994, s.  54–55.

4 „Polifarb”. Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów. Cieszyn 1985.

Wafelek Prince Polo, od 1955 roku 
„najsłodszy” towar eksportowy 
przemysłu spożywczego Śląska 

Cieszyńskiego 
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wytwórnię sprzętu elektrycznego dla górnictwa „Elektrometal”, Cieszyń-
skie Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Juwenia” czy cieszącą się dobrą 
marką Cieszyńską Drukarnię Wydawniczą. Od lat pięćdziesiątych dzia-
łały także Cieszyńskie Wytwórnie Przemysłu Terenowego, które przecho-
dziły później liczne reorganizacje5. 

Kopalnia w Kaczycach

W 1978 roku w śląskocieszyńskiej wsi Kaczyce, od 1975 roku przynależ-
nej do województwa katowickiego, rozpoczęto budowę kopalni węgla 
kamiennego, która została uroczyście otwarta na „Barbórkę” 4 grudnia 
1986 roku, otrzymując nazwę KWK „Morcinek”. Była najmłodszą kopalnią 
w PRL i najkrócej czynną. Posiadała trudne warunki pracy – poziomy wy-
dobywcze znajdowały się na głębokości 950 i 1100 m. Była rozbudowywa-
na do 1993 roku, lecz dalsze jej etapy wstrzymano, a w 2002 roku zakład 
uległ likwidacji6. 

Ustroń 

Przez wiele lat od zakończenia II wojny światowej Ustroń był bardziej ko-
jarzony ze swoją funkcją uzdrowiskową, w którą w latach sześćdziesiątych 
sporo zainwestowano, niż ze znanymi w regionie i kraju zakładami kuź-
niczymi. Padały stwierdzenia, iż ze względu na brak terenów inwestycyj-
nych osiągnęły one już szczyt swoich możliwości rozwojowych7. 

Dzięki uratowanym od wywiezienia częściom wyposażenia zakładu 
oraz zapasom surowca, produkcja w Kuźni „Ustroń” ruszyła prawie na-
zajutrz po ustąpieniu Niemców. Do końca roku zakład dostarczył ponad 
216 ton odkuwek w postaci części zamiennych dla kolejnictwa, transpor-
tu drogowego i przemysłu maszynowego. W 1949 roku zakład przekroczył 
produkcję z 1939 roku i był po cieszyńskiej „Celmie” drugim największym 
zakładem przemysłowym powiatu. W pierwszej połowie lat sześćdzie-
siątych powstał nowy wydział narzędziowo-remontowy, wydział osprzę-
tu, nowa kotłownia, nowa matrycownia, krajalnia. W tym okresie kuźnia 
trzykrotnie zwiększyła produkcję, wypuszczając na rynek 20 000 ton od-
kuwek, co zapewniło zakładowi pozycję potentata na krajowym rynku. 
Większość zaczęła trafiać do przemysłu motoryzacyjnego, dla produkcji 

5 J. HanSel : Rozwój przemysłu. W: Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu. Praca zbiorowa 
pod red. J. CHlebowCzyKa. Katowice 1973, s. 345–389. 

6 http://kwkmorcinek.pl/ [ostatni dostęp 14. 4. 2014].
7 J. zabawSKi : Ustroń. W: Cieszyn. Zarys rozwoju..., s.  482.
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samochodów ciężarowych „Star”, motocykli, nawet samochodu małolitra-
żowego „Mikrus”. W końcu lat sześćdziesiątych, podczas dyskusji o za-
mknięciu zakładu ze względu na potrzeby uzdrowiska, zadecydowano 
o budowie filii kuźni w Skoczowie, co uratowało ciągłość produkcji w Ustro-
niu. Nowy zakład powstawał w latach 1964–1968. Po „Celmie” i „Cefanie” 
kuźnia ustrońska stała się trzecim największym w powiecie eksporterem 
swoich wyrobów za granicę. Od 1960 do 1970 roku zatrudnienie wzro-
sło z 1 244 do 1 789 osób. W 1970 roku w związku z planami budowy 
w tej części województwa ośrodka przemysłu motoryzacyjnego połączono 
ustrońską kuźnię i jej filię w Skoczowie oraz skoczowską Odlewnię Żeliwa 
z Wytwórnią Sprzętu Mechanicznego „Polmo” w Bielsku-Białej, jako jeden 
z etapów tworzenia FSM. Ostatecznie kuźnia w Ustroniu stała się zakładem 
nr 3 FSM, kuźnia skoczowska zakładem nr 4, nadal specjalizując się w pro-
dukcji odkuwek dla potrzeb motoryzacji8. 

Skoczów 

Po 1945 roku średniej wielkości przemysł Skoczowa rozwijał się w oparciu 
o przedwojenne zakłady, przede wszystkim fabrykę koców braci Halpern 
i znaną fabrykę kapeluszy Hückla. Pierwsza poziom przedwojennej pro-
dukcji osiągnęła już w 1946 roku, od 1948 roku funkcjonując jako część Za-
kładów Przemysłu Wełnianego w Bielsku. Przełom nastąpił w 1967 roku, 
gdy po kolejnym przekształceniu powstały Skoczowskie Zakłady Przemy-
słu Wełnianego „Pledan”, produkujące koce wełniane, anilanowe i mate-
riały zgrzebne. Zatrudnienie wzrosło z 200 do około 600 osób w końcu 
lat siedemdziesiątych. Fabryka Hückla czyli Skoczowskie Zakłady Przemy-
słu Kapeluszniczego „Polkap” były jedynym w Polsce producentem nakryć 
głowy z filcu włosowego, zwiększając produkcję z 68 000 sztuk wyrobów 
w 1946 do 993 000 w 1972 roku i eksportując je do wszystkich krajów eu-
ropejskich oraz do USA, Kanady i Japonii. Innym zmodernizowanym po 
1945 roku skoczowskim zakładem były Skoczowskie Zakłady Przemysłu 
Skórzanego „Garbarnia”, który w 1960 roku jako pierwszy w Polsce za-
kład w swojej branży posiadała oczyszczalnię mechaniczno-chemiczną. 
Powstała po wojnie Skoczowska Odlewnia Żeliwa na początku lat siedem-
dziesiątych przy zatrudnieniu 1 400 osób produkowała 25% krajowego za-
potrzebowania na grzejniki żeliwne. Po powstaniu FSM weszła w jej skład 
jako zakład nr 5. W 1973 roku w skład FSM weszły również Skoczowskie 

8 J. HanSel : Rozwój przemysłu..., s.  346–376, 478; A. michaŁek : Życie gospodarcze 1945–
1989. W: Ustroń 1305–2005, t. 2: 1945–2005. Red. L. SzKaradniK , K. SzKaradniK . Ustroń 
2007, s.  672–681.
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Zakłady Sprzętu Rolniczego i Ochronnego” jako zakład nr 12. W FSM zna-
lazła się również wspomniana wyżej filia kuźni ustrońskiej9. 

Konkluzje 

Warunkowany celami ideologicznymi rozbudowy szeregów „klasy robot-
niczej” rozwój przemysłu w okresie PRL objął wszystkie najważniejsze 
przedwojenne branże na Śląsku Cieszyńskim i bazował głównie na daw-
nym potencjale. Rozbudowywano bielsko-bialski okręg przemysłowy, który 
wchłonął ośrodek czechowicko-dziedzicki. W latach sześćdziesiątych kró-
lujący dotąd w Bielsku Białej przemysł włókienniczy ustąpił pod względem 
ilościowym przemysłowi maszynowemu, na który, obok produkcji różne-
go rodzaju i przeznaczenia maszyn, składała się także produkcja wyrobów 
metalowych, elektrotechnicznych czy środków transportu. Przełomowym 
momentem w w rozwoju bielskiego przemysłu był rok 1972, a więc utwo-
rzenie w mieście oraz w Skoczowie i Ustroniu kompleksu FSM. Rozbudowie 
potencjału przemysłowego towarzyszył wielkopłytowy boom budowlany 
w branży mieszkaniowej, nasilała się migracja. Bielsko-Biała kojarzyła się 
mieszkańcom PRL z „maluchem” 126 p., „Bolkiem i Lolkiem” i „Reksiem” , 
Czechowice-Dziedzice z rafinerią, Skoczów z kapeluszami, a Cieszyn z wa-
flami „Prince Polo”, wiertarkami z „Celmy” i farbami z „Polifarbu”.

9 J. HanSel : Rozwój przemysłu..., s.  348, 369, 377, 477–478; J. drabina : Historia 
Skoczowskiego Przemysłu. W: Skoczów. Od zarania do współczesności. Red. E. biSzorSK i 
i inni. Wyd. II. Skoczów 1993, s.  155, 158–161. 
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RolnictwoGustaw 
MichNa

W następstwie włączenia Polski do radzieckiej strefy 
wpływów także na wsi postępowała w szybkim tempie 
przebudowa ustroju, zmierzająca, na wzór Związku Ra-
dzieckiego, do uspołecznienia własności i środków pro-
dukcji. Zamierzenia nowych władz polskich napotykały 
oczywiście na opór ze strony społeczeństwa, które przez 
wieki walczyło o ziemię dla małorolnych i bezrolnych 
chłopów, natomiast polityka rolna komunistów stawiała 
sobie za cel coś wręcz odwrotnego, czyli kolektywizację 
wsi. Jednak dzięki gospodarności i zapobiegliwości cie-
szyńskiej społeczności rolniczej narzucony przez władze 
system nie doprowadził do znaczącego spadku produkcji 
rolnej i funkcjonowania organizacji wiejskich.

Wieś cieszyńska  
w latach intensywnej kolektywizacji

W pierwszych powojennych latach stosowano progresję 
podatkową oraz wysokie obowiązkowe dostawy produk-
tów rolnych dla państwa, za które rolnik otrzymywał mi-
nimalną zapłatę. Ówczesna polityka agrarna zmierzała 
do upadku gospodarki, a na jej gruzach organizowano 
powszechną kolektywizację wsi. Do walki z opornymi 
wobec kolektywizacji wielohektarowymi rolnikami, tzw. 
kułakami, stosowano kroczącą progresję podatkową, to 
znaczy, że z każdego następnego hektara gruntu rolnik 
musiał płacić coraz wyższe kwoty oraz odstawiać wzra-
stające ilości obowiązkowych dostaw. W tej sytuacji rol-
nicy dzielili (o ile mieli taką możliwość), często fikcyjnie, 
swoje grunty między dzieci lub rodzeństwo. W ten spo-
sób gospodarstwa karłowaciały i stawały się mniej pro-
duktywne. Gdy właściciel nie mógł podzielić gruntu, 
podupadał. 
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Upadłość gospodarstw przyspieszała okoliczność, że gospodarzowi bra-
kowało pieniędzy na opłacenie siły najemnej, a rozwijający się przemysł 
wchłaniał zdolne ręce do pracy, oferując lepsze warunki aniżeli praca u rol-
nika. Ponadto zachęcano młodzież chłopską, w tym także rolników po-
siadających większe gospodarstwa, do opuszczania domów ojcowskich 
i podejmowania pracy w zawodach pozarolniczych. Uważano bowiem, że 
praca u „kułaka” jest zajęciem niegodnym.

Obowiązkowe dostawy płodów rolnych

Obowiązkowe dostawy płodów rolnych dla państwa wyznaczano rolni-
kom bez względu na rodzaj produkcji w danym gospodarstwie. Ta swo-
ista forma dodatkowego podatku wyznaczana była przez administrację 
szczebla gminnego i powiatowego. Obowiązkowe dostawy obejmowały 
wszystkie konsumpcyjne płody rolne oraz produkty zwierzęce, czyli ży-
wiec i mleko. W tej sytuacji rolnik nie mógł wprowadzać w gospodarstwie 
specjalizacji, która byłaby bardziej efektywna i opłacalna, lecz musiał pro-
dukować to, co zostało mu do dostawy wyznaczone. 

Dostawę płodów rolnych, a zwłaszcza zboża, do punktów skupu organi-
zowano w niektórych gminach z groteskową oprawą, zbiorowo, na wesoło, 
z wozami udekorowanymi kwiatami, niekiedy z transparentami i hasłami 
wyrażającymi akceptację i gloryfikację polityki partii i rządu, a nawet z or-
kiestrą dętą.

Kułactwo było w prasie i radiu na wszelkie sposoby szkalowane i były 
mu przypisywane wszelkie niepowodzenia gospodarcze i niedobory żyw-
ności w kraju. Cała ta nagonka miała na celu zohydzenie prywatnej wła-
sności ziemi i zachęcenie chłopów do przystępowania do powstających 
Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. 

Reglamentacja towarów

Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” (GS) ostały się jako handlo-
wy monopolista na wsi. Tu realizowano przydziały wszystkich artykułów, 
które w latach powojennych nie były w wolnej sprzedaży. Reglamentacją 
objęte były materiały budowlane, ciągniki i maszyny rolnicze, a także wę-
giel, który kraj wydobywał w dużych ilościach. Mieszkaniec miasta miał 
tzw. przydział, mniej więcej zgodny z zapotrzebowaniem. Natomiast rol-
nik miał prawo zakupu węgla w ramach tzw. Akcji „S” (akcja specjalna), 
czyli w ilości uzależnionej od masy odstawionego dla państwa żywca rzeź-
nego i częściowo hodowlanego, a w późniejszym okresie także mleka. Za 
100 kg odstawionego żywca przysługiwało rolnikowi prawo zakupu 300 kg 
„czarnego złota”, jak chłopi określali wówczas węgiel. Ponadto rolnik mógł 
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nabyć dodatkowo 300 kg węgla na rok na rodzinę. Sprzedaż żywca poza 
aparatem skupu GS była niedozwolona. Węgiel przeznaczony na akcję „S” 
musiał być składowany na osobnej pryzmie, oznakowany stosowną tabli-
cą i nigdy go tam nie mogło zabraknąć, o co dbały licznie zjawiające się 
kontrole. Należy zwrócić uwagę, że mieszkaniec wsi (nie rolnik) również 
otrzymywał niższy przydział opału od mieszkańca miasta.

Intensyfikacja rolnictwa

Pomimo że poziom rolnictwa na Śląsku Cieszyńskim przewyższał w tym 
okresie inne regiony kraju, w sytuacji ciągłego niedoboru żywności władze 
starały się wszelkimi sposobami zwiększać wydajność z hektara oraz ilość 
pogłowia zwierząt gospodarskich. 

W latach siedemdziesiątych doszło do sytuacji, że w dążności do ciągłe-
go wzrostu plonów i produktów zwierzęcych władze partyjno-rządowe nie 
tylko zachęcały, ale wręcz administracyjnie przymuszały rolników do za-
kupu wyliczonych przez urzędy gminne ilości nawozów, środków ochro-
ny roślin oraz pasz przemysłowych. Przymuszanie rolników do zakupu 
zwiększonych ilości nawozów sztucznych nie szło w parze z racjonalnym 
wykorzystaniem nawozów gospodarskich, produkcją kompostów i uprawą 
roślin na nawóz zielony. 

Instytucje i organizacje  
działające na rzecz postępu w rolnictwie 

Szkolnictwo rolnicze

W 1945 roku rozpoczęła działalność w Międzyświeciu Powiatowa Szkoła 
Rolnicza, przemianowana w 1946 roku na 3 letnie Gimnazjum Rolnicze, 
a w 1948 roku w Liceum Rolniczo-Hodowlane. Od 1950 roku zaczęło tam 
funkcjonować 4 letnie Liceum Rolniczo – Hodowlane, w którym nauka 
kończyła się egzaminem dojrzałości. W 1958 roku Liceum przemianowano 
na pięcioletnie Technikum Rolnicze. W latach siedemdziesiątych powsta-
ła obok Technikum Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Technikum Rolnicze 
na podbudowie szkoły zasadniczej. W 1976 roku utworzono Zespół Szkół 
Rolniczych, w skład którego weszły: 5 letnie Technikum Rolnicze, 3 let-
nie Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła 
Mechanizacji Rolnictwa oraz filie: Zasadnicze Szkoły Rolnicze w Isteb-
nej i Strumieniu. Działało także 3 letnie Zasadnicze Technikum Rolni-
cze. Szkoła w Istebnej została w późniejszym okresie przeprofilowana na 
Szkołę Rzemiosł Różnych. 
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W 1951 roku powstał w Cieszynie Zespół Państwowych Szkół Rolni-
czych w miejscu przeniesionej rok wcześniej do Olsztyna Państwowej 
Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego.

Początkowo utworzone zostały trzy szkoły:
– Technikum Mechanizacji Rolnictwa – dyrektorem został mgr inż. Al-

bert Kellner;
– Technikum Ochrony Roślin – dyrektor inż. Paweł Maciejiczek, od 

1951 roku inż. Zofia Zygmuntowska;
– Technikum Rachunkowości Rolnej – dyrektor mgr inż. Józef Pustów-

ka. 
Dyrektorem Zespołu został inż. Janusz Dzierżawski. Zespół wszedł w po-

siadanie gospodarstwa rolnego w Bażanowicach. W 1952 roku powołany 
został Wydział Kształcenia Korespondencyjnego dla pracujących, którym 
kierował mgr inż. Bolesław Sosiński. W latach 1960–1986 funkcję dyrekto-
ra Zespołu pełnił mgr inż. Tadeusz Orkan. W 1972 roku zlikwidowano od-
rębność poszczególnych techników i powołano Zespół Szkół Rolniczych. 
Oprócz omówionych dwóch wielkich szkół rolniczych w latach powojen-
nych funkcjonowały w pierwszym okresie także inne szkoły rolnicze i go-
spodarcze. W Ustroniu w latach 1946–1950 istniała początkowo Gminna, 
później Średnia Szkoła Rolnicza. W Czechowicach do 1957 roku istniało 
Technikum Rolnicze. Na rozwój ogrodnictwa i sadownictwa na Ziemi Cie-
szyńskiej znaczący wpływ wywarła Szkoła Ogrodnicza w Bielsku-Białej, 
która istniała od 1928 roku. Oprócz kształcenia młodzieży szkoła zajmo-
wała się produkcją i rozprowadzaniem drzewek owocowych i krzewów 
ozdobnych. Poza tym organizowano Zespoły Przysposobienia Rolniczego, 
których początki na Śląsku Cieszyńskim sięgają 1930 roku. Nauka w Zespo-
le polegała na samokształceniu pod kierunkiem instruktora oraz uprawie 
poletek konkursowych, lub hodowli drobnego inwentarza.

Wyższe szkolnictwo rolnicze 

Po zakończeniu wojny, w 1945 roku wznowiła działalność i uzyskała 
status Szkoły Wyższej funkcjonująca od 1922 roku Państwowa Wyższa 
Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Początkowo powołano Wy-
działy: Rolny i Mleczarsko-Serowarski, o trzyletnim okresie studiów oraz 
jednoroczny kurs wstępny. W ostatnim roku akademickim 1949/1950 stu-
diowały już 564 osoby. Ogółem po wojnie 3,5 letnie studia w PWSGW 
w Cieszynie ukończyło około 300 absolwentów ze stopniem inżyniera 
o dobrym przygotowaniu, zwłaszcza praktycznym, w zawodzie rolnic-
twa, mleczarstwa lub nauczyciela-instruktora oraz specjalisty w zakresie 
ochrony roślin. 
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W 1950 roku PWSGW została przeniesiona do Olsztyna, gdzie początkowo 
funkcjonowała jako Wyższa Szkoła Rolnicza.1

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej oraz Zakład Gospodarki 
Stawowej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu 

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej oraz jednostka pomocnicza – 
Zakład Gospodarki Stawowej, utworzone w 1953 roku, powstały w wyni-
ku przekształcenia gospodarstw rybackich Polskiej Akademii Umiejętności 
w placówkę badawczo-produkcyjną Polskiej Akademii Nauk (PAN). Pierw-
szym dyrektorem tej jednostki został Edward Skoczylas. Wieloletnim za-
służonym dyrektorem Zakładu był mgr Jan Broda.2

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu 
Badawczego Grodziec Śląski

Zakład Doświadczalny w Grodź-
cu Śląskim utworzony został 
18 stycznia 1946 roku. W latach 
1946–1950 działał w strukturach 
Państwowego Instytutu Nauko-
wego Gospodarstwa Wiejskie-
go w Puławach. Założycielem 
zakładu grodzieckiego był prof. 
Mieczysław Czaja. W 1956 roku 
włączono Zakład w Grodźcu 
do Instytutu Hodowli, Fizjologii 
i Żywienia PAN, a w 1958 roku 
do Zakładu Hodowli Doświad-
czalnej PAN. W tym okresie 
prowadzono tam badania stric-
te hodowlane. Od 1961 roku 
ZD Grodziec przynależy do In-
stytutu Zootechniki jako jeden 
z Zakładów Doświadczanych. 
Długoletnim jego dyrektorem 

1 A. faruGa , G. miCHna : Od Cieszyna do Olsztyna. Z przeszłości rolnictwa Ziemi Cieszyń-
skiej i Wyższego Szkolnictwa Rolniczego Warmii i Mazur (XIX i XX wiek) z okazji 120-lecia 
Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego (1885–2005).Olsztyn 2006, s. 7–11.

2 H. GorGoSz : Awans wsi. W: Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu. Red. J. CHlebowCzyK . 
Katowice 1973, s. 420–421; http://www.golysz.pan.pl/zigr/pl/ [ostatni dostęp 14.11. 2015].

W latach 1946–2004 siedzibą 
Instytutu Zootechniki był zamek 

w Grodźcu Śląskim    KN.
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był dr Józef Luchowiec. W strukturach Zakładu działały działy naukowe:
– Dział Hodowli Bydła – zajmujący się badaniami z zakresu hodowli, 

żywienia i praktycznego chowu tego gatunku zwierząt;
– Dział Hodowli Trzody Chlewnej, w którym pracowano nad wykorzy-

staniem metod biotechnologicznych w uzyskaniu transgenicznych 
świń, nad wykorzystaniem w żywieniu odpadów;

– Dział Hodowli Owiec – koncentrowano się, z pozytywnym wynikiem, 
na zagadnieniach związanych z wytworzeniem owcy górskiej i owcy 
długowełnistej w typie Pogórza oraz żywienia – zwłaszcza kiszonka-
mi;

– Dział Hodowli Ryb – funkcjonuje od 1987 roku. Prace badawcze doty-
czą żywienia tego gatunku zwierząt;

– Dział Użytków Zielonych i Konserwacji Pasz, którego prace obejmo-
wały głównie intensyfikację użytków zielonych oraz nowoczesnych 
metod konserwacji zielonek (technologie suszenia i kiszonkarstwa);

– Zakład Radiobiologii Zwierząt – został powołany do życia w 1966 roku. 
Prace badawcze obejmowały mineralne żywienie zwierząt;

– Zakład Technologii Produkcji Koncentratów Białkowych – powstał 
w 1986 roku. Badania przerwano w 1992 roku ze względu na brak 
ekonomicznego uzasadnienia;

– Pracownia Biochemii Stosowanej w Gumnach k. Cieszyna funkcjono-
wała do roku 1989. Badania dotyczyły przede wszystkim możliwości 
wykorzystania glonów jako paszy dla drobiu. W ZD Grodziec funk-
cjonuje od początku istnienia Laboratorium Zakładowe. Początkowo 
w skład Zakładu Grodziec Śląski wchodziły trzy gospodarstwa: Gro-
dziec, Kostkowice i Roztropice. W 1973 roku przejęto od PGR gospo-
darstwo Jaworze.3

Działalność Śląskiej Izby Rolniczej w okresie powojennym

II wojna światowa przerwała chlubną i efektywną działalność Śląskiej 
Izby Rolniczej (ŚIR). Niestety, po zakończeniu działań wojennych dekre-
tem z dnia 26 sierpnia 1946 roku z mocą ustawy Rada Ministrów zniosła 
w Polsce Izby Rolnicze, a ich zadania przejęło stowarzyszenie Związek 
„Samopomoc Chłopska” (Dekret nr 265). „Samopomocy Chłopskiej” prze-
kazano również majątek ŚIR. Było rzeczą oczywistą, że Związek „Samopo-
moc Chłopska” nie mógł realizować zadań tak jak autentyczna organizacja 
chłopska. 

3 G. miCHna , K. węglarzy : Postęp w rolnictwie Ziemi Cieszyńskiej. Kraków [2008], s. 2–25. 
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Działalność Ośrodków Doradztwa Rolniczego

Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR) zostały powołane w Polsce w celu 
krzewienia wiedzy rolniczej, wdrażania postępu naukowo-technicznego 
i podnoszenia produkcji rolniczej. Początkowo, do 1968 roku, powiaty biel-
ski i cieszyński podlegały ODR Śmiłowice k. Mikołowa. W 1968 roku po-
wołany został Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny w Bielsku-Białej, 
obejmujący powiat bielski, cieszyński i żywiecki. Z kolei w 1977 roku 
powołano Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego (WOPR) w Łodygo-
wicach, z siedzibą w Bielsku-Białej W okresie do 1989 roku tematyka 
doradztwa dotyczyła w głównej mierze podnoszenia produkcji roślin-
nej i hodowlanej oraz ogrodniczej, potem doradztwo zostało poszerzone 
o zagadnienia ekonomiczne w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 
W okresach zimowych pracownicy ODR uczestniczyli wspólnie z Orga-
nizacją Kółek Rolniczych w szkoleniach ogólnych oraz kilkudniowych 
szkoleniach specjalistycznych. Na szkoleniach wdrażane były między 
innymi wyniki zakończonych badań w instytutach i uczelniach rolni-
czych. W okresie letnim poszczególne rejony organizowały i organizują 
szkolenia praktyczne i pokazy w gospodarstwach wzorowych rolników. 
W latach osiemdziesiątych i później działała powołana przez wojewo-
dę Społeczna Rada Doradztwa Rolniczego, w skład której wchodziło: 19 
rolników, 2 przedstawicieli placówek naukowo-badawczych, 2 z admini-
stracji państwowej a potem także przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych4.

Działalność Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 3 maja 1945 roku przybył do Cieszyna z nominacją organizatora Po-
wiatowego Biura Rolnego z ramienia Śląskiej Izby Rolniczej mgr inż. Albert 
Kellner. Reaktywowana działalność KR została ujęta w organizacyjne ramy 
Związku „Samopomocy Chłopskiej”, który był spadkobiercą Izb Rolni-
czych i Kółek Rolniczych. W 1948 roku doszło do przejęcia całego persone-
lu technicznego Związku i działalności instruktorskiej przez Wojewódzkie 
i Powiatowe Rady Narodowe. Dla Związku „Samopomoc Chłopska” pozo-
stała tylko działalność kulturalno-oświatowa. Powołany został Powiatowy 
Związek Kół „Samopomoc Chłopska” oraz powstało lokalne pismo „Za-
groda Chłopska”. Kółka Rolnicze powstały ponownie samorzutnie od je-
sieni 1956 roku. Jako pierwsze w województwie katowickim zawiązały się 

4 Oprac. na podstawie dokumentacji ODR oddział Bielsko-Biała. Kopie w zbiorach Autora; 
C. maziarz : Doradztwo Rolnicze – Zastępczy Podręcznik specjalny. Warszawa 1974; 
G. miCHna , K. węglarzy : Postęp w rolnictwie..., s. 33–35.
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w powiatach cieszyńskim, bielskim i wodzisławskim. Ich rozwój organi-
zacyjny przyspieszały dobre tradycje z okresu międzywojennego. Powsta-
wały z inicjatywy miejscowych działaczy chłopskich, podejmując zadania 
z zakresu zaopatrzenia wsi w środki produkcji oraz szerokiego propago-
wania rozwoju oświaty. Równolegle z organizacją KR powstawały Koła 
Gospodyń Wiejskich (KGW) oraz Branżowe Stowarzyszenia Producentów 
różnych działów produkcji rolniczej. 

Prezesem powołanego do życia Powiatowego Związku Kółek i Organi-
zacji Rolniczych został w 1957 roku rolnik Jan Wojnar. Odtąd kładziono 
nacisk na postęp w gospodarstwach indywidualnych, a nie tylko uspołecz-
nionych W 1957 roku na terenie powiatu cieszyńskiego działało już 59 KR 
oraz 18 Kół Gospodyń Wiejskich. W 1970 roku stopień zorganizowania wsi 
cieszyńskiej w KR wynosił 72%, przy średniej wojewódzkiej 48,7%. W la-
tach 1960–1965 na powstawanie KR decydujący wpływ wywierała Uchwała 
Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1959 roku dotycząca utworzenia i wyko-
rzystania środków Funduszu Rozwoju Rolnictwa, które mogły wykorzysty-
wać jedynie KR. Wówczas dochodziło do łączenia się małych KR w większe 
jednostki, co doprowadziło do powstawania Spółdzielni Usługowo-Wy-
twórczych i Międzykółkowych Spółdzielczych Ośrodków Rolnych, np. 
w Dębowcu i Goleszowie. Industrializacja Śląska stwarzała kłopoty ze zdo-
byciem fachowców do pracy w KR a pracę nowoczesnych maszyn utrudnia-
ło rozdrobnienie gospodarstw. W latach sześćdziesiątych KR posiadające 
bazy maszynowo-traktorowe podejmowały się gospodarowania na grun-
tach Państwowego Funduszu Ziemi. Zajmowały się głównie produkcją ro-
ślinną, w mniejszym stopniu zwierzęcą. Kółka Rolnicze poświęcały wiele 
uwagi zimowym szkoleniom rolniczym, początkowo na poziomie ogól-
nym, później specjalistycznym. W tym czasie w ramach Wojewódzkiego 
Związku Kółek Rolniczych działały pozbawione przez władze samodziel-
ności Związki Branżowe.5

Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne 

Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne organizowane były według wzorów 
przeniesionych z ZSRR. Opracowane zostały trzy statuty spółdzielni, z któ-
rych typ trzeci był najbardziej przez władze preferowany. W tym typie 
podział dochodu między członków następował wyłącznie według ilości 
wykonanej pracy, bez względu na ilość ziemi wniesionej przez rolnika 
do wspólnego gospodarowania. 

5 H. GorGoSz : Awans wsi..., s. 410–415; F. kańtoch : Organizacja Kółek Rolniczych w woje-
wództwie katowickim. Katowice 1987, s. 23.
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Na Ziemi Cieszyńskiej organizowanie RSP napotykało na duże trud-
ności, gdyż społeczność była ze swoją własną ziemią emocjonalnie zwią-
zana. Według propagandy władz wyższość gospodarki kolektywnej nad 
indywidualną miała polegać na możliwości pełnej mechanizacji prac po-
lowych i obsługi zwierząt, wyższej wydajności z jednostki powierzchni, 
a więc lepszej efektywności gospodarowania. Rolnik spółdzielca miał za-
gwarantowany 8 godzinny dzień pracy, ubezpieczenie społeczne, emerytu-
rę i prawo do odpoczynku jak robotnik zatrudniony w innych dziedzinach 
gospodarki. Pomimo wspaniałych perspektyw organizowanie RSP przebie-
gało opornie, gdyż kolektywizacja była zaprzeczeniem dopiero co przepro-
wadzonej reformy rolnej i częściowej parcelacji gruntów obszarniczych. 
Do prac agitacyjnych za nową, wyższą formą gospodarowania zaangażo-
wany był cały aparat partyjny, urzędy gromadzkie (gminne), tak zwani ak-
tywiści różnego szczebla, a nawet studenci i uczniowie szkół rolniczych. 
Do 1956 roku powstało na Ziemi Cieszyńskiej 19 RSP, które zrzeszały 458 
członków, gospodarujących na obszarze 2 467 ha. W powiecie cieszyńskim 
powstały następujące RSP: w Dębowcu, Simoradzu, Puńcowie, Dzięgielo-
wie, Goleszowie, Lesznej Górnej, Ogrodzonej, Górkach Wielkich, Istebnej 
(o specjalności owczarskiej), Zebrzydowicach, Pruchnej, Hermanicach, Li-
powcu, Iskrzyczynie, Godziszowie, Zamarskach, Ustroniu, Jasienicy, Mię-
dzyrzeczu Górnym. 

RSP „Nowe Życie” w Goleszowie 

Na czele Zarządu stanął Jerzy Duława, a w późniejszym okresie mgr inż. 
Karol Węglarzy. W pierwszym okresie działalności zwracano uwagę na in-
westycje, np. w mechanizację produkcji i powiększenie areału gruntów. 

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie

Powstał w 1975 roku z połączenia trzech RSP: „Nowe Życie” w Goleszo-
wie, „Plon” w Dzięgielowie oraz RSP im. „XXX Lecia PRL” w Lesznej 
Górnej. Kombinat nastawiony był na produkcję zwierzęcą (bydło, owce 
i drób), produkcję zbóż, kukurydzy, głównie na kiszonkę. Posiadane cią-
gniki, samochody i sprzęt rolniczy wykorzystywano także do świadcze-
nia usług rolnikom indywidualnym. We wsi Puńców powstała ferma 
bydła (1985) oraz Zakład Elektromechaniczny (remonty silników).6 

6 Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie 1978–1983. Goleszów 1983.
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RSP Bucze w Górkach Wielkich 

Powstała 1 styczna 1960 roku, założona przez 16 rolników, którzy gospo-
darowali na 105 ha gruntów. Specjalizowali się w chowie bydła mlecznego 
i opasowego, trzody chlewnej, owiec, brojlerów a także produkcji polowej 
– zboża, buraki cukrowe, bobik, kukurydza oraz prowadzili działalność 
handlową i produkowali prefabrykaty.7

RSP „Zwycięstwo” w Jasienicy

Została założona w 1952 roku. Początkowo posiadała 41 ha gruntów, a w la-
tach sześćdziesiątych 600 ha.8 

RSP „Rolnik” im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej  
w Międzyrzeczu Górnym 

Początkowo do RSP przystąpiło 10 rolników, gospodarujących na 149 ha 
gruntów. Przez wiele lat RSP współpracowała ze spółdzielnią węgierską.9

RSP „Promień” w Ogrodzonej

Powstała w 1956 roku. Statut podpisało 32 członków, których wkład grun-
tów wynosił 263 ha. W latach siedemdziesiątych nastąpił intensywny 
rozwój Spółdzielni i poczyniono liczne inwestycje, po czym nastały lata 
stagnacji gospodarczej. Następnie skupiono się na chowie trzody chlewnej 
oraz drobiu a także na produkcji stolarskiej oraz handlu paliwami i kru-
szywem. 

RSP „Wyzwolenie” w Simoradzu 

Powstała w 1952 roku. Wówczas statut podpisało 15 gospodarzy, a na nowo 
powstałe gospodarstwo złożyło się 85 ha gruntów. Dzięki objęciu kierow-
nictwa przez inż. Romana Kubaloka Spółdzielnia stała się jedną z naj-
lepszych RSP w tej części Polski. W latach osiemdziesiątych prowadzono 
głównie produkcję drobiarską: kury hodowlane, brojlery, produkcję jaj kon-
sumpcyjnych i gęsi. Obecnie prowadzi się także chów bydła mlecznego 
i trzody chlewnej oraz oferuje się usługi rolnicze i remonty maszyn.

7 Oprac. na podstawie informacji uzyskanych w RSP „Bucze” w Górkach Wielkich
8 Oprac. na podstawie: 45 lat Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zwycięstwo”w Jasienicy. 
9 Oprac. na podstawie informacji prezesa Andrzeja Kocurka.
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RSP w Dębowcu

Była pierwszą RSP na Ziemi Cieszyńskiej, powstała w 1951 roku na bazie 
gospodarstwa należącego wcześniej do Państwowej Wyższej Szkoły Go-
spodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. 

RSP „Jelenica” w Ustroniu 

Utworzona została w 1975 roku na bazie Spółdzielni Pastwiskowej, która 
działała na tym terenie już od 1912 roku. Zajmowała się hodowlą owiec, 
trzody chlewnej i drobiem a także uprawą zbóż. W związku z uzdrowisko-
wym charakterem miasta Ustronia konieczna stała się rezygnacja z uciąż-
liwej produkcji zwierzęcej i przejście na działalność usługową, a później 
handlową.10

Spółdzielnie Kółek Rolniczych

Władze partyjno-rządowe PRL w poszukiwaniu sposobu na wyjście ze sta-
gnacji w rolnictwie zadecydowały w 1957 roku utworzyć tzw. Fundusz Roz-
woju Rolnictwa. Była to przymusowa forma akumulacji społecznej, oparta 
o Uchwałę nr 319 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1959 roku. Fundusz two-
rzono z różnicy między ceną płaconą rolnikowi za dostawy obowiązko-
we a ponadobowiązkowe, które były nieco wyższe. Były to dość pokaźne 
kwoty, które zaczęły wracać na polską wieś z przeznaczeniem na sfinanso-
wanie programu mechanizacji rolnictwa oraz zwiększenie środków prze-
znaczonych na realizację zespołowych inwestycji wsi.

Na polach Ziemi Cieszyńskiej pojawiały się coraz powszechniej cią-
gniki wraz z maszynami towarzyszącymi. Operatywności mechanizacji 
wsi sprzyjała działalność Powiatowych Kółek Rolniczych w Bielsku-Białej 
i Cieszynie. W miarę rozwoju mechanizacji następowała ewolucja struk-
tury KR w zakresie działalności i form zarządzania. Zaczęły powstawać 
nowe formy organizacyjne typu spółdzielczego, jak Spółdzielnie Usługo-
wo-Wytwórcze, Spółdzielcze Ośrodki Rolne oraz Międzykółkowe Bazy Ma-
szynowe. Zwiększająca się ilość ciągników i maszyn sprawiała Kółkom 
Rolniczym kłopoty organizacyjne. Zaczęto zatem organizować w większych 
wsiach SKR. Zatrudniały pracowników najemnych, czyli kierownika (dy-
rektora), księgowego, doradczą służbę rolną, traktorzystów i mechaników. 
Tak zorganizowane kolektywne usługi dla rolników stanowiły namiastkę 

10 H. GorGoSz : Awans wsi..., s. 423–424; Rolnictwo w Polsce. Rolnicze Spółdzielnie Produkcyj-
ne, t. 1. Bydgoszcz 2003.
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kolektywizacji rolnictwa, czym usiłowano uspokoić władze radzieckie, 
że w Polsce również postępuje kolektywizacja. Bowiem w SKR widziano 
zalążki przyszłych Spółdzielni Produkcyjnych, które oprócz świadczenia 
usług z zakresu mechanizacji przyjmowały do zagospodarowania grunty 
Funduszu Ziemi oraz inne grunty oddawane przez starszych rolników na 
rzecz skarbu państwa w zamian za rentę. Postępujący rozwój SKR na Ziemi 
Cieszyńskiej i wzrastające docenianie znaczenia usług z zakresu mechani-
zacji pozwoliły rolnikom na likwidację części koni na korzyść zwiększe-
nia pogłowia bydła i owiec. Z czasem SKR stawały się tworem w wysokim 
stopniu zbiurokratyzowanym, zatrudniającym coraz więcej sił administra-
cyjnych, przez co rosły koszty świadczonych usług. Na Śląsku Cieszyńskim 
rozwój ilościowy SKR przebiegał pomyślnie. Na terenie powiatu cieszyń-
skiego funkcjonowały SKR w Chybiu, Dębowcu, Hażlachu, Goleszowie, 
Istebnej, Skoczowie, Strumieniu, Ustroniu, Wiśle i Zebrzydowicach11.

Spółdzielnie Mleczarskie

Po zakończeniu wojny dzięki staraniom miejscowych działaczy urucho-
miono funkcjonowanie poszczególnych mleczarni, które miały od początku 
charakter spółdzielczy. Na działalność Okręgowych Spółdzielni Mleczar-
skich składały się: działalność społeczno-samorządowa, organizacja skupu 
mleka i jego przetwórstwo oraz gospodarka inwestycyjno-remontowa, fi-
nansowa, kadrowa i in. Po 1957 roku, po uprzednim upaństwowieniu, 
nastąpiło reaktywowanie faktycznych Spółdzielni Mleczarskich, z Radą 
Nadzorczą i Zarządami Spółdzielni na czele. Jednym z priorytetowych 
zadań OSM była budowa i organizowanie Zlewni Mleka, do których rolni-
cy dostarczali mleko z całej wsi. W latach 1965–1975 wybudowano w po-
wiecie cieszyńskim 6 nowoczesnych stałych zlewni, tj. w Brennej, Chybiu, 
Dębowcu, Istebnej, Ochabach i Pierśćcu. W ramach społeczno-samorzą-
dowych działały przy mleczarniach różne komisje, np. Rewizyjna, Go-
spodarcza, Hodowli i skupu mleka. Należy podkreślić, że spółdzielczość 
mleczarska na Ziemi Cieszyńskiej była od zarania spółdzielczością chłop-
ską, zarządzaną w pełni przez rolników, jej członków. 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skoczowie 

OKR Skoczów została reaktywowana 12 czerwca 1945 roku. W 1948 roku 
stała się członkiem Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskiej, Oddział w Chorzo-
wie-Batorym, a w 1950 roku Spółdzielczość Mleczarska uległa likwidacji. 

11 H. GorGoSz : Awans wsi...., s. 410–412; G. miCHna , K. węglarzy : Postęp w rolnictwie..., 
s. 37–39. 
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Wówczas zakłady wszystkich mleczarni zostały przejęte przez Central-
ny Zarząd Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie, co było równoznacz-
ne z upaństwowieniem. Pod koniec lat czterdziestych funkcjonowała już 
przy Mleczarni służba poradnictwa żywieniowego. W 1957 roku reakty-
wowana została Spółdzielnia Mleczarska, która przyjęła nazwę Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej (OSM) w Skoczowie. W ówczesnych latach OSM 
rozprowadzała bezpłatnie wśród członków nasiona wartościowych roślin 
pastewnych (koński ząb, szlachetne trawy, koniczyna perska), wypożycza-
ła rolnikom formy do budowy silosów. Po 1970 roku OSM zaczęła spro-
wadzać mleko z innych terenów, w tym nawet z województw opolskiego, 
krakowskiego, częstochowskiego, nowosądeckiego i kieleckiego.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ogrodzonej 

Po wojnie została uruchomiona 14 maja 1945 roku. Kierownictwo prze-
jął przedwojenny Zarząd Spółdzielni z Franciszkiem Stańkiem na czele. 
W 1950 roku Mleczarnia została upaństwowiona, a w 1957 roku reaktywo-
wano jej spółdzielczość. W 1970 roku nastąpiło jej połączenie z OSM w Sko-
czowie i odtąd funkcjonowała jako Oddział Ogrodzona.12 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pruchnej 

W 1945 roku przystąpiono do odbudowy ze zniszczeń wojennych. Skup 
mleka ze względu na spadek pogłowia był niski. W latach 1951–1957 miało 
miejsce upaństwowienie Spółdzielni. Po reaktywowaniu OSM w 1957 roku 
na czele Komitetu Organizacyjnego stanął mgr inż. Gabriel Sztwiertnia. 
W 1973 roku włączono SM Pruchna do SM w Skoczowie. Pomimo trudności 
poszerzono asortyment wyrobów, w tym lodów i koktajli oraz otworzono 
na terenie Cieszyna „Koktajlbar.”13

Okręgowa Spółdzielnia w Bażanowicach

W okresie powojennym zasłynęła przede wszystkim z produkcji sera emen-
talskiego, który produkowano do 1995 roku. Ponadto produkuje się tam 
kefir, śmietanę, mleko konsumpcyjne, sery drobne wędzone, galanterię se-
rową jako tzw. produkcję niszową.

12 Oprac. na podstawie materiałów sprawozdawczych autorstwa inż. Władysława Majętnego
13 Oprac. Na podstawie mpsu Władysława Kożusznika: Historia Spółdzielni Mleczarskiej 

w Pruchnej. Kopia w zbiorach Autora.
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Serowarski Ośrodek Szkoleniowy w Bażanowicach 

Doświadczalna Stacja Serowarska w Bażanowicach działała od 1933 roku. 
W okresie powojennym w 1957 roku zorganizowano tam ponownie Sero-
warski Ośrodek Szkoleniowy. Kursy trwały 4,5 do 5,5 miesiąca i kończyły 
się egzaminem komisyjnym. W 1962 r. oddano do użytku nowo wybudo-
wany Ośrodek Szkoleniowy, którego kierownikiem został inż. Władysław 
Majętny. Ośrodek zakończył swą działalność w 1983 roku.14

Branżowe służby rolne

W Polsce po II wojnie światowej, oprócz gminnej i powiatowej służby 
oraz służb doradztwa specjalistycznego Ośrodków Doradztwa Rolnicze-
go, działały inne specjalistyczne służby doradcze. Należeli do nich np. 
Organizatorzy Obsługi Rolnictwa GS „Samopomoc Chłopska”, instrukto-
rzy mechanizacji przy POM, pracownicy Powiatowych Stacji Kwarantanny 
i Ochrony Roślin, inspektorzy „Centrali Nasiennej”, pracownicy Wojewódz-
kich Stacji Selekcji i Ochrony Zwierząt, pracownicy Poradnictwa Żywienia 
Zwierząt przy mleczarniach i in. Na terenie gminy działalność tych służb 
koordynował kierownik Gminnej Służby Rolnej. 

Rozwój rolnictwa uprzemysłowionego

Zwolennicy produkcji rolniczej na wzór przemysłowy lansowali od lat 
osiemdziesiątych koncepcję tzw. High-tech-agriculture. Zakładała ona szyb-
ki rozwój inżynierii genetycznej, wysoki stopień automatyzacji procesów 
produkcji rolnej. Gospodarstwa przestawiano na wysoki stopień specjali-
zacji o jednostronnej produkcji. Koncepcja ta spotyka się obecnie z krytyką 
ze strony obrońców przyrody i środowiska naturalnego oraz konsumen-
tów nie akceptujących pogarszania jakości i wartości żywności. Rezygna-
cja z tradycyjnej agrotechniki i zaniechanie zmianowania roślin prowadzi 
bowiem do ewidentnie negatywnych skutków Wskaźnikiem stopnia uprze-
mysłowienia rolnictwa jest poziom zużycia środków produkcji na jednost-
kę powierzchni upraw. Na Śląsku Cieszyńskim zużycie środków produkcji 
było w drugiej połowie XX wieku stosunkowo wysokie. Przodowały pod 
tym względem gospodarstwa państwowe i spółdzielcze, których udział 
w ogólnym areale rolniczym wynosił 11% użytków rolnych, w tym na 5% 
powierzchni gospodarowały RSP. 

14 Oprac. w oparciu o mps W. majętny : Historia Serowarskiego Ośrodka Szkoleń w Bażanowi-
cach. Kopia w zbiorach Autora. 
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Ważniejsze związki i stowarzyszenia branżowe 

Po zakończeniu wojny rozpoczęły w Polsce, w tym także na Śląsku Cie-
szyńskim, działalność Rolnicze Związki Branżowe, zarówno w zakresie 
produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Po 1975 roku, po I Krajowym Zjeździe 
KR związki zostały podporządkowane Kółkom Rolniczym poszczególnych 
szczebli. 

Związek (Stowarzyszenie) Plantatorów Przetwórczych Roślin  
Okopowych

Zrzesza plantatorów buraków cukrowych, ziemniaków przemysłowych 
i cykorii. Na Ziemi Cieszyńskiej Związek zwany Stowarzyszeniem obejmo-
wał tylko plantatorów buraka cukrowego, kontraktowanego do 2008 roku, 
tj. do likwidacji cukrowni „Chybie”. Członkami Stowarzyszenia byli rolni-
cy indywidualni, PGR-y i Spółdzielnie Produkcyjne. Związek pracował po-
przez Zespoły Konkursowe, lustracje plantacji, szkolenia specjalistyczne, 
kontrole społeczne w punktach odbioru buraków. Przy współpracy z cu-
krownią rozprowadzano nasiona (w tym jednokiełkowe), nawozy, środki 
ochrony roślin, siewniki punktowe, organizowano pokazy nowoczesnej 
agrotechniki itp. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych funkcję in-
spektora na powiaty bielski i cieszyński pełnił mgr inż. Lucjan Wollen, 
a w następnych latach Michał Rybica. W pracy Stowarzyszenia dużo uwagi 
poświęcano społecznej kontroli skupu buraków oraz zaopatrzenia planta-
torów w wytłoki, a w dawniejszych latach także w melasę. 

Związek Hodowców Bydła 

Od 1973 roku Koło Hodowców Bydła w Goleszowie obejmowało, oprócz 
gospodarstw objętych kontrolą użytkowości, także nie objęte kontrolą. 
W latach 1963–1988 członkowie Koła w gminie Goleszów zainstalowali 68 
dojarek, a właścicielom gospodarstw: P. Glajcarowi z Puńcowa, J. Malco-
wi i J. Sztwiertni z Cisownicy przyznano „Złotą Wiechę” za moderniza-
cję obór. W tych latach organizowane były w Kołach Hodowców Bydła 
szkolenia i pokazy z zakresu kwaterowego wypasu pastwisk, terminowe-
go zbioru zielonek, racjonalnego żywienia bydła, higieny udoju, kiszenia 
pasz i in. Od 1947 roku przy każdej mleczarni funkcjonowało poradnic-
two żywieniowe bydła oraz organizowano „Białe Konkursy” pod hasłem 
Więcej mleka wysokiej jakości. W rejonie Goleszowa po II wojnie świato-
wej byli członkowie Koła Hodowców Bydła Czerwonego reaktywowali je 
już w 1945 roku. Prezesem został Jan Miech z Godziszowa. W 1948 roku 
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w Zakładzie Doświadczalnym w Grodźcu prof. Mieczysław Czaja rozpoczął 
krzyżowanie bydła rasy polskiej czerwonej z duńskim bydłem czerwonym. 
W 1953 roku rozpoczęła się w powiatach bielskim i cieszyńskim insemina-
cja bydła. W 1960 roku powołany został Państwowy Zakład Unasieniania 
Zwierząt w Skoczowie, przeniesiony później do Drogomyśla, a następnie 
do Kleczy Dolnej. Obecnie na Śląsku Cieszyńskim działa Stowarzyszenie 
Hodowców i Producentów Bydła Ziemi Cieszyńskiej, które zrzesza przeszło 
50 członków15.

Związek Hodowców Owiec 

Po 1945 roku działały Wojewódzkie i Powiatowe Związki, na poziomie 
gminy funkcjonowały Sekcje, a po 1975 roku Koła. Sekcją względnie Kołem 
kierował przewodniczący, który był wybierany i pracował społecznie. Do 
zadań przewodniczącego sekcji należała organizacja całości życia owczar-
skiego, w tym organizowanie szkolenia członków. Wielu właścicieli po-
siadało sztuki zarodowe z wpisem do księgi zarodowej. Do najprężniej 
działających sekcji należały: Brenna, gdzie działały dwie sekcje, Ustroń, 
Wisła, Szczyrk, Trójwieś (Istebna, Jaworzynka i Koniaków). Rasą owiec 
hodowaną w okresie powojennym na Ziemi Cieszyńskiej jest owca Pogó-
rza, wyhodowana w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki 
w Grodźcu. Ta odmiana rasowa powstała w następstwie krzyżowania po-
wszechnie hodowanej w Beskidach prymitywnej owcy górskiej z rasami: 
owca fryzyjska, Leicester i Kent. Po 1989 roku nastąpił gwałtowny spadek 
pogłowia owiec spowodowany między innymi brakiem dotacji państwo-
wych, co doprowadziło także do upadku działalności Związku Hodowców 
Owiec na Śląsku Cieszyńskim.16

Inne instytucje związane z rolnictwem 

Państwowy Ośrodek Maszynowy (POM) w Nierodzimiu

Powołany do działalności został na początku lat powojennych. Począt-
kowo celem działalności POM było: udzielanie pomocy Spółdzielniom 
Produkcyjnym i opracowywanie planów finansowo-gospodarczych tych 
jednostek oraz sprzętu należącego do Gminnych Ośrodków Maszynowych, 
a także podnoszenie kwalifikacji pracowników rolnictwa, jak np. szkolenie 

15 Oprac. na podstawie Kroniki spisanej przez Instruktora Żywienia Bydła, inż. Władysława 
Hadynę.

16 Oprac. Na podstawie informacji udzielonej Autorowi przez Jana Śliwkę z Ustronia-Polany.
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traktorzystów. Znaczący rozwój POM-u nastąpił po 1957 roku, kiedy zakład 
przeszedł na pełny własny rozrachunek gospodarczy. W 1961 roku Utwo-
rzono w POM pierwszą grupę instalacyjno-montażową sieci elektrycznych. 
W 1965 roku została utworzona filia POM w Drogomyślu, a w 1966 roku 
w Dębowcu. Po 1973 roku przekształcono POM w Nierodzimiu w Przed-
siębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej i Przemysłu Rolnego. 
W 1981 roku zakończono budowę nowego Zakładu w Międzyświeciu, który 
otrzymał nazwę Państwowy Ośrodek Maszynowy Skoczów, z dwoma sta-
cjami terenowymi: w Drogomyślu i Dębowcu a w Nierodzimiu funkcjono-
wał „Meprozet”. 

Działalność Spółek Wodnych

Spółki Wodne zajmowały się (i tak jest nadal) regulowaniem stosunków 
wodnych w glebie, do czego służą zabiegi zwane melioracjami. Są bardzo 
praktyczną formą organizacyjną, zrzeszającą rolników w celu prawidło-
wego gospodarowania wodą. Na Śląsku Cieszyńskim spółki drenarskie po-
wstały z inicjatywy Towarzystwa Rolniczego. Pierwsza spółka założona 
przez Józefa Zaleskiego powstała w Puńcowie. Po II wojnie światowej na-
stąpił szybki rozwój spółek wodnych, co wiązało się z dużymi nakładami 
państwa oraz zainteresowaniem melioracjami samych rolników. W latach 
1955–1972 przeprowadzono w 48 wsiach nowe drenowania na 7 604 ha 
gruntów ornych, uregulowano 52,5 km rowów otwartych na łąkach i pa-
stwiskach oraz przeprowadzono regulację potoków na długości 21,5 km. 
Do roku 1980 na terenie tylko powiatu cieszyńskiego zdrenowano ok. 
9 000 ha użytków zielnych. Zgodnie z „Prawem Wodnym” Spółki Wodne 
zajmują się utrzymaniem melioracji wodnych, to znaczy rowów meliora-
cyjnych i sieci drenarskich. Aktualnie, w związku z trudnościami finanso-
wymi, Związek zajmuje się tylko działalnością statutową, tj. konserwacją 
urządzeń melioracyjnych.17

Stacja Oceny Odmian w Puńcowie

Na Ziemi Cieszyńskiej od roku 1961 do 31 grudnia 1988 roku funkcjono-
wała Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Puńcowie, którą kierował 
inż. Jan Plinta. Uzyskiwane wyniki stanowiły źródło informacji do racjo-
nalnego doboru odmian roślin w rejonie cieszyńskim. Stacja działała na 
bazie miejscowej agronomówki, na kilkunastu hektarach gruntów Rolni-
czego Kombinatu w Goleszowie. W Stacji przeprowadzano doświadczenia 

17 H. GorGoSz : Awans wsi..., s. 425; Sprawozdanie z działalności Spółek Wodnych oraz 
Związku Spółek Wodnych na terenie pow. cieszyńskiego, mps. Kopia w zbiorach Autora.
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z odmianami roślin uprawnych: pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozime-
go i jarego, owsa, ziemniaków, lucerny i traw. 

Stadnina Koni Pruchna 

Celem powołania w 1952 roku tego przedsiębiorstwa była hodowla koni 
zarodowych przeznaczonych na potrzeby ówczesnej gospodarki pań-
stwowej, spółdzielczej i prywatnej. Obok stadniny do przedsiębiorstwa 
przynależały gospodarstwa: Pruchna, Jarząbkowice, Kończyce Wielkie, 
Frelichów, Ochaby i Zebrzydowice. W 1951 roku zostały sprowadzone 
do Pruchnej i umieszczone w Ochabach importowane z Francji 2 klacze 
angloarabskie. Do 1972 roku zadaniem Stadniny była produkcja ogierów 
i częściowo klaczy na potrzeby rolnictwa, natomiast od 1972 roku hodow-
la koni do celów sportowych, które cieszyły się, i nadal tak jest, dużym 
uznaniem. Od 1956 roku przy Stadninie działa Sekcja Jeździecka, a od 
1976 roku Klub Jeździecki, natomiast od 1980 roku działa w Ochabach 
Ośrodek Sportów Konnych z krytą ujeżdżalnią i stajnią na 30 koni. Obec-
nie Stadnina funkcjonuje jako Spółka Skarbu Państwa w Ochabach. Go-
spodarstwa w Pruchnej i innych miejscowościach zostały po roku 1989 
sprywatyzowane. W Drogomyślu w okresie powojennym oprócz Stadniny 
istniało zarodowe stado ogierów, które w okresie krycia klaczy były roz-
syłane do punktów kopulacyjnych, gdzie kryły chłopskie klacze, podno-
sząc wartość hodowlaną chłopskich koni na całym Śląsku Cieszyńskim 
i poza Śląskiem18. 

Zakład Unasieniania Bydła „Intergen”

Zakład powstał w 1988 roku w celu wyjścia naprzeciw szybko rosną-
cemu w latach osiemdziesiątych zapotrzebowaniu na nasienie buhajów 
rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Wówczas organizacja hodowli zarodowej 
Polska Hodowla i Obrót Zwierzętami „POLHOZ” w Warszawie urucho-
miła w obiekcie po byłej Stacji Unasienienia Bydła w Drogomyślu stację 
nasienia od 59 buhajów wypożyczonych z zagranicy. Umowę o współpra-
cy genetycznej i technologicznej podpisano z niemiecką organizacją ho-
dowlaną w rasie HF – Rindertproduktion Niedersachsen GmbH w Verden 
(RFN)19. 

18 H. GorGoSz : Awans wsi... , s. 422; Stadnina Koni w Pruchnej. Pruchna, maj 1977.
19 Oprac. na podstawie informacji dr inż. Jana PilCHa – dyrektora stacji Produkcji Nasienia 

„Intergen” w Drogomyślu.
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Cukrownia „Chybie” w Chybiu

Cukrownia i Rafineria „Chybie” funkcjonowała w latach 1886–2008. Po 
drugiej wojnie światowej Zakład odbudowano ze zniszczeń wojennych 
już w 1945 roku. Cukier z Chybia sprzedawany był niemal na wszystkich 
kontynentach. W ostatnich latach przed likwidacją cukrownia została 

Budynki po zamkniętej w 2008 roku cukrowni w Chybiu 
 WK
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gruntownie zmodernizowana i zrobiono wiele w sprawach ochrony śro-
dowiska. W czasach PRL chybska cukrownia wchodziła w skład Przed-
siębiorstwa „Cukrownia Chybie” z siedzibą w Raciborzu, a od 1 stycznia 
1989 roku uzyskała status samodzielnego przedsiębiorstwa20. 

Konkluzje 

W następstwie skomunizowania Polski polityka rolna rządzącej partii fak-
tycznie zmierzała do likwidacji podstawy gospodarowania rolniczego – in-
dywidualnej własności ziemi. Tylko dzięki gospodarności, zapobiegliwości 
i tradycjom wysokiej kultury rolnej udało się cieszyńskim rolnikom prze-
trwać trudne lata stalinowskie, choć nacisk kolektywizacyjny nie został 
zupełnie zlikwidowany. Po II wojnie światowej nadal rozwijało się w Cie-
szyńskiem szkolnictwo rolnicze, mimo przeniesienia chluby regionu czyli 
PWSGW do Olsztyna, rozwijały się z powodzeniem kółka rolnicze i koła 
gospodyń wiejskich. Kontynuował swoją działalność zakład serowarski 
w Bażanowicach, trwałe miejsce w kulturze rolnej regionu znalazły także 
ośrodki doświadczalne w Gołyszu i Grodźcu. Podobnie jak dawniej, przy 
słabych glebach, udawało się wielu miejscowym rolnikom, dzięki otwar-
tości na postęp i wiedzy o alternatywnych dla uprawy zbóż dziedzinach 
wiejskiego gospodarowania, nadal rozwijać produkcję w własnych gospo-
darstwach.

20 W. kożdoń : Gorzki smak cukru. GZC 2008, nr 5 z 1 lutego.
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Życie kulturalnewojciech 
Święs

Zakończenie II wojny światowej, poza oczywistą koniecz-
nością podniesienia się ze zgliszcz okupacji, przyniosło 
za sobą nowe warunki egzystencji na płaszczyźnie kultu-
ralno-społecznej. Z jednej strony nastanie ustroju komu-
nistycznego, z drugiej – związany z zagładą społeczności 
żydowskiej, opuszczeniem Śląska Cieszyńskiego przez 
ludność niemiecką oraz narastające uszczelnianie gra-
nicy polsko-czechosłowackiej – kres wielokulturowości 
polskiej części regionu. Pojawił się głód uczestnictwa 
w polskiej kulturze, jaki odczuwało się po czasach oku-
pacji hitlerowskiej. Na przeszkodzie stał rozwijający się 
po 1945 roku aparat polityczny, który zmierzał do moż-
liwie jak największego ograniczenia oddolnych inicja-
tyw, także w sferze kulturalnej. Państwo „ludowe”, nie 
szczędząc środków na oświatę i kulturę, przejęło pra-
wie wszystkie dziedziny życia kulturalno-oświatowego, 
mniejszą wagę przywiązując jedynie do kultury ludowej 
oraz typowo amatorskiej. Stąd względnie bezproblemo-
wo mogły rozwijać się zespoły pieśni i tańca czy chóry. 
Oczywistą rzeczą były cenzura oraz przejmowanie ma-
jątku przedwojennych instytucji przez państwo (o ile nie 
zniszczyli go hitlerowcy). Tym sposobem wiele aspektów 
życia społeczno-kulturalnego traciło na spontaniczno-
ści, a jego uczestnicy stawali się biernymi konsumenta-
mi kultury.

Największe poparcie władz (a co za tym idzie – pew-
ność uzyskania środków na utrzymanie) miały początko-
wo podmioty kulturotwórcze działające przy zakładach 
pracy. Nie mogły cieszyć się one pełną autonomią, mu-
sząc wychodzić naprzeciw oczekiwaniom władz co 
do prowadzenia obok działalności kulturalnej – również 
i politycznej. Realizacja wygórowanych wskaźników 
rozwoju, począwszy od Planu Odbudowy Gospodar-
czej (1947–1949) i Planu Sześcioletniego (1950–1955), 
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wymagała wychowania kadr „budowniczych socjalizmu”, stworzenia no-
wych wzorców osobowych, odpowiedniego sterowania zachowaniami 
zbiorowymi, wywołania atmosfery masowego entuzjazmu. Polityka kul-
turalna podporządkowana musiała zostać tezie o wychowawczo-propa-
gandowej formie sztuki, do której zaprowadzono obowiązkowe kanony 
socrealizmu1. Podmioty uznane za „niepewne”, bądź też chcące pozostać 
niezależne, rozwiązano niedługo po zakończeniu wojny (np. w Bielsku zli-
kwidowano w 1949 roku Klub Literacki, a w 1952 roku rozwiązano będący 
w latach międzywojennych centrum lokalnego życia narodowego ośrodek 
„Dom Polski”). Bezwzględny zakaz funkcjonowania spotkał też wszelkie 
kulturalne organizacje kościelne. Dostęp do kultury musiał być powszech-
ny i równy dla każdego obywatela, niezależnie od jego wykształcenia czy 
miejsca zamieszkania – dlatego dużą wagę przywiązywano do powstawa-
nia odpowiednich instytucji także na terenach wsi. 

Lata 1945–1989 w problematyce życia kulturalnego można podzie-
lić na trzy zasadnicze okresy. Pierwszy to okres powojenny i lata stalini-
zmu (1945–1956). Był to czas zdecydowanie niekorzystny, nie tylko zresztą 
dla kultury. Cechowały go m.in. wzmożona cenzura czy nawet wymie-
rzone przeciw chcącym zachować niezależność działaczom kultury dzia-
łania Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wspominane konfiskaty 
majątków oraz likwidacje niewygodnych organizacji, a także działania 
państwa zmierzające do maksymalnego upolitycznienia sfery kulturalnej. 
Okres drugi to lata 1956–1980, kiedy instytucje kulturotwórcze otrzymały 
większą autonomię i nastąpił pewien rozkwit życia kulturalnego (niepo-
równywalny oczywiście do tego z pierwszych lat po upadku komunizmu). 
W końcu okres trzeci to czas powolnego dogorywania socjalizmu i perma-
nentnego kryzysu ekonomicznego przekładającego się na spadek aktyw-
ności kulturalnej, ale i większą bierność władz w działaniach na rzecz 
kontrolowania kultury, ze szczególnym uwzględnieniem stanu wojennego, 
kiedy to życie kulturalne w wielu miastach i wsiach niemalże zupełnie za-
marło.

Literatura

Po 1945 roku Śląsk Cieszyński znalazł się na peryferiach życia literackiego 
województwa, którego centrum uformowało się w Katowicach – jego stoli-
cy do reformy administracyjnej w 1975 roku. Przez pierwsze lata po II woj-
nie światowej literaci nie posiadali oparcia ani w lokalnej prasie literackiej 

1 E. gęBicka : Dorównać Pstrowskiemu… Sieć kin i rozpowszechnianie filmów na Górnym 
Śląsku 1948–1955. W: Filmowe światy. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku. Katowice 1998, 
s. 79.
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(bo żadna tego typu się nie ukazywała), ani w organizacjach społecznych. 
Możliwości do publikacji dał rozwój regionalnego czasopiśmiennictwa, 
który nastąpił w latach pięćdziesiątych.

W początkowym okresie PRL działalność kontynuowali znani pisa-
rze publikujący w dwudziestoleciu międzywojennym. Pozycje znaczących 
w skali całego kraju twórców potwierdzili wówczas Zofia Kossak i Gustaw 
Morcinek. Ta pierwsza lata 1945–1957 spędziła na emigracji w Anglii, gdzie 
wydała powieści Przymierze (1952) i Rok Polski (1955), a także pierwszą 
część opowieści rodzinnej Dziedzictwo (1956). Po powrocie do kraju osia-
dła w Górkach Wielkich i aktywnie włączyła się w życie kulturalne regio-
nu. Był to również okres jej wzmożonej aktywności literackiej. Powstały 
wówczas m.in. druga i trzecia część Dziedzictwa (1964 i 1967), Troja Pół-
nocy (1960), zbiór opowiadań Ognisty wóz (1963), a także książki dla dzie-
ci i drobniejsze utwory, publikowane m.in. w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” 
czy „Kalendarzu Beskidzkim”. Jej książki doczekały się blisko czterdziestu 
przekładów na języki obce. Była wymieniana w gronie kandydatek do lite-
rackiej nagrody Nobla2.

Podobnie znaczący wpływ na życie kulturalne w Cieszyńskiem miał 
pochodzący z Karwiny, a związany ze Skoczowem Morcinek – nie tylko 
twórca obszernego dorobku pisarskiego, ale także m.in. prezes katowic-
kiego oddziału Związku Literatów Polskich (1951–1957) i poseł na Sejm 
PRL (1952–1956). Po wojnie opublikował m.in. książki: Listy spod morwy 
(1945), Listy z mojego Rzymu (1946), Dziewczyna z Pól Elizejskich (1946), 
Wyorane kamienie (1946), Pokład Joanny (1950), Ondraszek (1953) i Siedem 
zegarków kopidoła Joachima Rybki (1961). Już pośmiertnie wydano jego po-
wieść Górniczy zakon (1964). Za swoją twórczość otrzymał liczne nagrody3. 

Ogólnopolską popularność zdobyła, debiutująca również w dwudziesto-
leciu, pochodząca z podskoczowskich Roztropic, Maria Wardas. Po wojnie 
wydano jej powieści: Dziewczyna z chmur (zmieniony tytuł wydanej przed 
wojną Maryśki ze Śląska, 1948), Rekord Władka Dzięcioła (1947), powieść 
biograficzną o Franciszku Żwirce i Stanisławie Wigurze Zew przestworzy 
(1961), a przede wszystkim kilkupokoleniową sagę rodziny śląskich chło-
pów Wyłom: t. 1. Mrok (1951), t. 2. Przedświt (1956), t. 3. Karwińscy hawiy-
rze (1964), t. 4. W służbie c.k. armii (1964), t. 5. Burza wzbiera nad Olzą 
(1966), t. 6. Powstańczy zryw (1966). Ukazał się też zbiór reportaży z podró-
ży do USA „Kościuszko” jeździ po Milwaukee (1978), a także liczne wzno-
wienia dotychczasowych pozycji w dorobku4.

2 P. GrzeGorCzyK : Kossak Zofia. „Polski słownik biograficzny”, t. 14. 1968/1969, s. 251–254; 
J. GoleC , S. bojda : Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, t. 2. Cieszyn 1995, s. 103–105.

3 L. Brożek : Morcinek Gustaw. „Polski słownik biograficzny”, t. 21. 1976, s. 759–761.
4 L. miękina : Polska twórczość literacka po 1918 roku (zarys problematyki). W: Śląsk Cie-

szyński. Środowisko naturalne. Zarys dziejów. Zarys kultury materialnej i duchowej. 
Red. W. SoSna . Cieszyn 2001, s. 318.
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Wielu znanych z dwudziestolecia regionalnych pisarzy – np. Walenty 
Krząszcz czy Zygmunt Lubertowicz – zamilkło. Pojedyncze utwory na ła-
mach czasopism literackich i antologii opublikował ks. Emanuel Grim.

Od lat sześćdziesiątych z dużym powodzeniem twórczością literacką 
zajmowali się Stanisław Hadyna (1919–1999) i Paweł Łysek (1914–1978). Ten 
pierwszy, pochodzący z zaolziańskiej Karpętnej, związany z Wisłą, za-
łożyciel i wieloletni kierownik artystyczny oraz dyrygent Zespołu Pieśni 
i Tańca Śląsk wydał w sumie kilkanaście książek. Otrzymał też kilka spek-
takularnych nagród w kraju i za granicą, m.in. I nagrodę w Międzynaro-
dowym Konkursie Filmu Polskiego w Warszawie w 1948 roku za nowelę 
Niezatarte ślady (którą wykorzystano przy tworzeniu scenariusza filmu 
Młodość Chopina z 1951 roku); II nagrodę w Międzynarodowym Konkur-
sie Dramatycznym UNESCO na sztukę z życia Mahatmy Gandhiego (1969), 
czy II nagrodę w Międzynarodowym Biennale Teatralnym w USA za sztukę 
z życia Martina Luthera Kinga (1972)5. 

Urodzony w Jaworzynce Łysek w wyniku II wojny światowej trafił za 
ocean, gdzie został wykładowcą w Nowym Jorku. Napisał, wydane wpierw 
w Londynie, Z Istebnej w świat (1960), Poszło na marne (1965), Przy granicy 
(1966), Twarde żywobyci Jury Odcesty (1970), Marynka, cera gajdosza (1973) 
oraz Jano i jego zbójniccy kamraci (1977)6.

Wspomnieć też trzeba o pozanaukowej twórczości literackiej socjolo-
ga rodem z Ustronia – Jana Szczepańskiego (1913–2004). Opublikował on 
kilka szkiców filozoficznych, m.in. Sprawy ludzkie (1978), Zapytaj same-
go siebie (1983) czy O indywidualności (1988). Szczególne miejsce w jego 
twórczości zajmują wspomnienia z dzieciństwa spędzonego na Śląsku Cie-
szyńskim Korzeniami wrosłem w ziemię (1984). Dodatkowo napisał dwie 
powieści przygodowe dla młodzieży rozgrywające się w świecie Indian 
Czarne wampumy głoszą wojnę (1958) i Dopóki trawa rośnie – dopóki rzeki 
płyną (1972)7. Już po śmierci Szczepańskiego zostały wydane w dwóch to-
mach jego pamiętniki z lat 1935–1968. 

W Bielsku-Białej, po latach początkowej stagnacji i pierwszych nieuda-
nych próbach, powstało silne środowisko literatów. Początkowo miała je 
zintegrować utworzona w 1958 roku grupa „Skarabeusz”, której założycie-
lem był Stanisław Gola (1942–2010). Działała ona jednak w znacznej izo-
lacji i skupiała autorów bardzo młodych, stojących dopiero przed swoim 

5 E. roSner : Literaci regionu beskidzkiego. Słownik bio – i bibliograficzny. „Kwartalnik Meto-
dyczny”. 1981, nr 1/2, s. 8–9; J. GoleC , S. bojda : Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. 
Suplement. Cieszyn 2014, s. 101–102

6 L. miękina : Polska twórczość literacka…, s. 320; E. roSner : Literaci regionu beskidzkiego…, 
s. 16–17.

7 Profesor Jan Szczepański. Red. zeszytu J. kulP ińska . Łódź 2009, s. 12 i nn.
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debiutem, przez co nie udało się jej zdynamizować życia literackiego regio-
nu8. Jej członkowie – Gola, a także Mieczysław Stanclik (1941–1998) i Bo-
gusław Kierc (*1943) – dopiero w miarę upływu lat uzyskali rangę poetów 
o ponadregionalnym znaczeniu. Kierc związał się w Wrocławiem, gdzie nie 
tylko wydał kilkanaście tomików poezji i kilka książek krytycznoliterac-
kich, ale i został aktorem oraz reżyserem tamtejszego Teatru Współczesne-
go. Z bielskiego środowiska literackiego warto wymienić też takie postacie, 
jak Zdzisław Maria Okuljar (1911–1977); poeta i scenarzysta bielskiego SFR 
oraz autor utworów dla dzieci, m.in. serii książek Bolek i Lolek poznają 
świat Leszek Mech (1933–2004); związany z Krakowem poeta i autor tek-
stów piosenek Wincenty Faber (1936–1980); uznany za granicą dramaturg, 
reżyser teatralny i teoretyk teatru Helmut Kajzar (1941–1982). 

Z poetów cieszyńskich rangę ogólnopolską uzyskał Jerzy Kronhold 
(*1946), członek krakowskiej grupy poetyckiej „Teraz”, czołowy przedsta-
wiciel Nowej Fali w polskiej literaturze. Do roku 1989 wydał tomiki: Sa-
mopalenie (1972), Baranek lawiny (1980) i Oda do ognia (1982). W latach 
osiemdziesiątych zaczął też publikować Zbigniew Machej (*1958), którego 
pierwszy tomik Smakosze, kochankowie, płatni mordercy (1984) jest uzna-
wany za jeden z najważniejszych debiutów literackich tej dekady w Polsce9. 

Wśród twórców ludowych wyróżnić trzeba Emilię Michalską (1906–
1997) z Pruchnej. Jej właściwy dorobek to 6 tomików poetyckich: Zapach 
Ziemi (1973), Chłopskie słowo (1977), Chylą się moje dni (1980), Jesienne li-
ście (1981), Cieszyńskie kwiaty (1989), Zmagania z czasem (1994) oraz wy-
dane pośmiertnie Chcę żyć, a nie być (1998). Publikowała w antologiach 
ogólnopolskich, brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych. W rę-
kopisie pozostają setki jej wierszy, dziesiątki utworów prozą, kilka sztuk 
teatralnych i pamiętnik10.

Pewien wpływ na polską część Śląska Cieszyńskiego wywierało lite-
rackie środowisko Zaolzia na czele z Pawłem Kubiszem i Henrykiem Ja-
siczkiem, mające oparcie w działającym od 1947 roku PZKO. Bibliografia 
literatów działającej przy Zarządzie Głównym organizacji Sekcji Literac-
ko-Artystycznej do roku 1995 zawiera 143 pozycje, z czego 39 wydano 
w Polsce11. Publikowali tam m.in. Wiesław Adam Berger (1926–1998), Wil-
helm Przeczek (1936–2006), czy Kazimierz Kaszper (*1946). Cieszyńscy 
poeci jak i miłośnicy literatury po polskiej stronie zrzeszali się w licznych 

8 E. roSner : Beskidzkie ścieżki pisarzy. Szkice literackie. Katowice 1982, s. 59; A. linert : 
Kultura. W: Bielsko Biała. Monografia miasta (red. I. Panic), t. 4: Bielsko-Biała w latach 
1918–2009. Red. R. KaCzmareK . Bielsko-Biała 2010. 

9 L. miękina : Polska twórczość literacka…, s. 321-322.
10 Tamże, s. 317.
11 Znów minie wiek… Antologia literatury nadolziańskiej. Wstęp, wybór i oprac. L. miękina . 

Cieszyn 2001, s. 12.
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organizacjach, m.in.: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 
(oddział), Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział) i Klub Li-
teracki „Nadolzie” przy MZC, a także: Sekcja Literacka Związku Nauczy-
cieli Polskich w Cieszynie (od 1967 roku), Klub Literacki „Apostrofa” przy 
Związku Nauczycieli Polskich w Bielsku-Białej (od 1974 roku), Klub Literac-
ki im. Jerzego Probosza w Istebnej (od 1963 roku), Klub Młodych „Exodus” 
w Chybiu (1980–1991) czy Grupa Twórcza „Strumień” (od 1987 roku)12. 
Postacią, która organizowała i spajała cieszyńskie środowisko literackie, 
zwłaszcza w latach osiemdziesiątych, był Leon Miękina (1930–2013) – dłu-
goletni nauczyciel języka polskiego, inicjator powstania Klubu Literackie-
go „Nadolzie”, prezes Sekcji Literackiej ZNP w Cieszynie, twórca antologii 
regionalnej literatury, autor wierszy, opowiadań, reportaży, wspomnień 
i opracowań naukowych13.

Biblioteki

Zakończenie działań wojennych i opuszczenie Śląska Cieszyńskiego przez 
Niemców przyniosło ze sobą uświadomienie strat, jakie podczas okupacji 
poniosło regionalne dziedzictwo piśmiennicze. Jednym z podstawowych 
wyznaczników polityki niemieckiego agresora było niszczenie dorobku 
kulturalnego rdzennych mieszkańców na okupowanych terenach, zwłasz-
cza zaś księgozbiorów. Na Śląsku Cieszyńskim ogromne straty na tym polu 
odnotowało zwłaszcza Bielsko (jak i Biała), gdzie zagładzie uległa więk-
sza część książek i archiwaliów14. W Cieszynie straty nie były aż tak duże, 
Niemcy zniszczyli jednak m.in. księgozbiór biblioteki „Dziedzictwa” bło-
gosławionego Jana Sarkandra, większość biblioteki Macierzy Szkolnej czy 
bibliotekę i archiwum redakcji „Gwiazdki Cieszyńskiej” a także wiele księ-
gozbiorów prywatnych15. Książki, które udało się ocalić, zaczęto łączyć 
w zbiory, które dały początek pierwszym w regionie bibliotekom publicz-
nym, powstającym w największych ośrodkach bezpośrednio po opuszcze-
niu ich przez władze niemieckie, nieraz zanim jeszcze na dobre zdążyła 
zorganizować się nowa polska władza. 

Tak było m.in. w Bielsku, gdzie zostały uruchomione Powiatowa Bi-
blioteka Publiczna oraz wypożyczalnia książek „Promień” przy ul. Suł-
kowskiego, a także w Skoczowie i Ustroniu, gdzie jeszcze w 1945 roku 

12 L. miękina : Polska twórczość literacka…, s. 325–330.
13 J. GoleC , S. bojda : Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. Suplement…, Cieszyn 2014, 

s. 183–185.
14 A. linert : Kultura..., s. 567, 571.
15 Zob. np. j. PilCH : Książka polska w okresie okupacji. GZC 1971, nr 29 z 17 lipca.
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powstały pierwsze biblioteki. W Cieszynie Miejską Bibliotekę Publiczną 
(MBP) uruchomiono 1 lutego 1946 roku, w dawnym „Domu Niemieckim” 
przy ul. Armii Czerwonej (dzisiejsza ul. Głęboka). W tym samym roku 
miało miejsce otwarcie MBP w Białej, a w roku kolejnym otwarto MBP 
w Bielsku w lokalu przy ul. Lompy zajmowanym przez Wydział Kultury 
i Wydział Opieki Społecznej Miejskiej Rady Narodowej a także bibliotekę 
gminną w Wiśle. W 1948 roku bibliotece w Ustroniu nadano status gmin-
nej. Wiosną 1949 roku rozpoczęła swoją działalność Biblioteka Gminna 
w Czechowicach, początkowo w lokalu o powierzchni 16 m². Rok później 
– wraz z otrzymaniem praw miejskich przez miejscowość – przekształco-
no ją w MBP. Po połączeniu w jedno miasto Bielska i Białej w 1951 roku 
placówki biblioteczne z obu ośrodków również formalnie się połączyły16.

Udostępniane w bibliotekach księgozbiory stanowiły w większości po-
zostałości po przedwojennych instytucjach (np. pozostałości bibliotek Ma-
cierzy Szkolnej w Cieszynie i Ustroniu), efekty inicjatyw społecznych (np. 
zbiórka książek dla biblioteki w Skoczowie) a także dary prywatnych osób 
(np. Jan Wantuła dla biblioteki w Ustroniu w 1949 roku). Działalność na 
rzecz kompletowania księgozbiorów i otwierania pierwszych bibliotek była 
oddolna, a na jej polu wyróżnili się między innymi Ludwika Rabinowa 
(organizatorka i pierwsza dyrektor MBP w Cieszynie), Wiesława Żurkowa 
(organizatorka Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bielsku), Antoni Sablik 
(organizator biblioteki zorganizowanej przez inspektorat szkolny w Biel-
sku, działającej w latach 1945–1947) czy Władysława Rzegocka (organiza-
torka MPB w Białej)17.

Po etapie zakładania miejskich i gminnych placówek bibliotecznych 
w największych ośrodkach regionu przyszedł czas na rozbudowę sieci filii. 
Powstawały one zarówno w miejscowościach, gdzie mieściły się macierzy-
ste biblioteki, jak i w mniejszych ośrodkach. Dla przykładu, w Cieszynie 
MBP od 1952 roku posiadała filię w Bobrku, a w kolejnych latach powsta-
wały one odpowiednio: na osiedlu ZOR (1959), przy ul. Cienciały (1969) 
i przy ul. Polnej (1976). W 1985 roku czwartą filią biblioteki została, po-
wstała formalnie rok wcześniej przy cieszyńskim kole Polskiego Związku 

16 A. linert : Kultura..., s. 571–572, 575; S. Król : Życie kulturalne Cieszyna w latach 
1945–1989. W: Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych. (red. I. Panic), t. 3: 
Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej. Red. M. boGuS  i inni. Cieszyn 2010, s. 547; 
L. SzKaradniK , M. żyromski : Przejawy aktywności kulturalnej w Ustroniu po 1945 r. 
W: Ustroń 1305–2005. T. 2. 1945–2005. Red. L. SzKaradniK , K. SzKaradniK . Ustroń 2005, 
s. 228; W. Pindel : Biblioteki – czasopisma, broszury – publicyści. W: Dzieje Skoczowa. Od 
zarania do współczesności. Red. E. biSzorSK i  [i in.]. Skoczów 1992, s. 228; Miejska Biblioteka 
Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach 1949–1999. Informator. Oprac. M. Krowiarz , 
M. PoloCzeK . [Czechowice-Dziedzice 1999], s. 5–6; Historia, czyli kilka słów z dziejów 
biblioteki w Wiśle. http://biblioteka.wisla.pl/?page_id=216 [ostatni dostęp 14. 07. 2014].

17 A. linert : Kultura..., s. 571–572; S. Król : Życie kulturalne..., s. 547; L. SzKaradniK , 
M. żyromski : Przejawy aktywności kulturalnej..., s. 228; W. Pindel : Biblioteki..., s. 228.



118  wojciech Święs

Niewidomych, biblioteka „książki mówionej”18. W przypadku MBP w Cze-
chowicach pierwsza jej filia powstała już w rok po jej założeniu – w Zabrze-
gu. Kolejne powstawały kolejno w Ligocie-Centrum (1957), Ligocie-Burzeju 
(1967), Ligocie-Miliardowicach (1969), Czechowicach-Lipowcu (1974), 
w Czechowicach-Górnych (1975), Czechowicach-Południowych (1978) 
i wiejska w Bronowie (1977)19. Niezależnie od tego powstawały biblioteki 
w gminach wiejskich, m.in. w Brennej, Dębowcu, Górkach Małych, Haż-
lachu, Jaworzu, Międzyrzeczu, Zebrzydowicach (wszystkie w 1949 roku) 
czy Jasienicy (1957). W mniejszych miejscowościach często brak bibliote-
ki rekompensowało istnienie popularnych w czasach PRL punktów biblio-
tecznych, gdzie można było wypożyczać książki znajdujące się na stanie 
obsługującej dany punkt biblioteki macierzystej. Rok 1975 przyniósł re-
formę administracyjną i powstanie województwa bielskiego, co dało po-
czątek Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bielsku-Białej. Istniała ona 
do 1999 roku (kolejna reforma administracyjna) powołując w międzyczasie 
do życia wiele filii w mieście i najbliższych okolicach20.

Równocześnie z rozwojem struktury bibliotek miejskich i gminnych 
w kraju powstawała sieć bibliotek pedagogicznych. Na Śląsku Cieszyń-
skim Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Cieszynie została urucho-
miona już w roku 1946. Jej pierwszym kierownikiem był Karol Chmiel 
(1891–1954). W 1975 roku, po reorganizacji administracji państwowej, stała 
się ona filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej (po-
wstałej w 1950 roku jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa i Miejska). 
W 1982 roku utworzono kolejną filię – w Skoczowie21. Swoje biblioteki miały 
także szkoły, w tym powstające w regionie uczelnie wyższe: w 1970 roku 
została powołana Biblioteka Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej 
(dzisiejsza Akademia Techniczno-Humanistyczna), a w 1971 roku – Biblio-
teka Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 

Najwięcej było jednak bibliotek związkowych oraz zakładowych – 
tych drugich w 1970 roku w samym tylko Cieszynie było 15, a w powie-
cie – dalsze 6 22. Przykłady placówek takiego typu to: Biblioteka Zakładowa 
Kuźni Ustroń czy biblioteka przy cementowni w Goleszowie. Placówki te, 
wspierane przez macierzyste zakłady – często w przeciwieństwie do bi-
bliotek gminnych czy gromadzkich – nie musiały martwić się o zasobność 

18 S. Król : Życie kulturalne..., s. 547–548.
19 Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach... s. 5–8.
20 A. linert : Kultura…, s. 571–572; Historia [Książnicy Beskidzkiej]. http://www.ksiaznica.

bielsko.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=7&Itemid=9 [ostatni 
dostęp 31. 07. 2014].

21 S. Król : Życie kulturalne…, s. 548; Historia Biblioteki Pedagogicznej w Bielsku-Białej. http://
www.pbw.bielsko.pl/ ?str=o_bibliotece [ostatni dostęp 31. 07. 2014].

22 F. zaHradniK : Rozwój bibliotek i czytelnictwa. GZC 1970, nr 18 z 3 maja.
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księgozbioru czy warunki lokalowe. Biblioteka Kuźni w Ustroniu dyspo-
nowała od 1959 roku pomieszczeniami w tamtejszej „Prażakówce” i pro-
wadziła szeroko zakrojoną działalność kulturalną – organizując między 
innymi spotkania autorskie, konkursy recytatorskie i czytelnicze czy kier-
masze książek23.

Szczególny przypadek w kwestii bogactwa materiałów bibliotecznych 
(w tym również o charakterze zabytkowym) i archiwalnych stanowił Cie-
szyn. W okresie powojennym należy wspomnieć o Wiktorze Kargerze, ku-
stoszu cieszyńskiego muzeum w latach okupacji, który – samemu będąc 
Niemcem – przyczynił się do ocalenia większości polskich księgozbio-
rów historycznych na terenie miasta24. Ogromnymi zbiorami dysponowało 
miejscowe muzeum, a szczególne zasługi w opiece nad nimi miał kolej-
ny długoletni kustosz placówki Ludwik Brożek. W 1960 roku ze struktu-
ry muzeum zostały wydzielone księgozbiory historyczne, które weszły 
w skład powstałego wówczas Terenowego Oddziału Zabytkowego Bibliote-
ki Śląskiej25, w dalszym ciągu z siedzibą w pałacu Larischów. W 1988 roku 
oddział został przyłączony do Miejskiej Biblioteki Publicznej. W struktu-
rach muzeum pozostała biblioteka fachowa. Niezależnie istniały Bibliote-
ka Tschammera przy ewangelickim Kościele Jezusowym oraz Biblioteka 
Dekanatu przy parafii św. Marii Magdaleny. Dodatkowo swoje – również 
cenne, choć nieudostępniane szerszemu gremium czytelników – księgo-
zbiory posiadały zakony: sióstr boromeuszek, sióstr elżbietanek oraz braci 
bonifratrów. W obliczu tak pokaźnych zbiorów książkowych i archiwal-
nych problemem okazały się warunki lokalowe, tym bardziej, że remontu 
domagał się budynek miejskiego muzeum. Pod koniec lat osiemdziesiątych 
książki i archiwalia musiały trafić do lokali zastępczych. Ograniczony ka-
pitał ludzki i finansowy stanął z kolei na przeszkodzie w odpowiednim 
opracowaniu rozlokowanych w cieszyńskich placówkach materiałów.

Muzea i archiwa

Na Śląsku Cieszyńskim przed wybuchem II wojny światowej działa-
ły dwie zasłużone placówki muzealne – w Cieszynie i Bielsku. Podobnie 

23 L. SzKaradniK , M. żyromski : Przejawy..., s. 227–228.
24 Zob. L. Brożek : Wiktor Karger. „Rocznik Muzealny” 1976, t. 3, s. 269–271; H. Hollender : 

Miasto książek Popularny przewodnik po cieszyńskich zbiorach bibliotecznych i archiwalnych. 
Cieszyn 2010, s. 31.

25 W jego zasób weszły – dziś znajdujące się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej – biblioteka 
ks. Leopolda Jana Szersznika, biblioteka Czytelni Ludowej, biblioteka Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego w Cieszynie, biblioteka Tadeusza Regera, część zbiorów biblioteki Muzeum 
w Cieszynie oraz biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego.
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jak w przypadku bibliotek ich podstawowymi problemami były zagubione 
bądź rozkradzione zbiory, zły stan lokalowy i niewystarczający stan kadro-
wy. W obydwu ośrodkach prace nad przywróceniem placówek do zwiedza-
nia rozpoczęły się bezpośrednio po opuszczeniu regionu przez okupanta. 
Poprawa warunków lokalowych placówki w Cieszynie powinna stać się 
priorytetem, tymczasem nowy dach położono dopiero na przełomie lat 
1948/49, a remont przeprowadzono dwadzieścia lat później (1966–1969). 
Takie zaniedbania sprawiły, że budynek trzeba było w 1983 roku zamknąć 
dla zwiedzających. Na gruntowny remont czekał aż do 1991 roku. Kusto-
szem placówki został Ludwik Brożek, który początkowo praktycznie w po-
jedynkę stanął przed arcytrudnym zadaniem uporządkowania zbiorów 
i przygotowania ich do udostępnienia publiczności (nastąpiło to jeszcze 
w 1945 roku). Muzeum nie poniosło tak dotkliwych strat jak inne polskie 
placówki, niebagatelną sprawą była jednak kwestia rewindykacji wywie-
zionych przez Niemców zbiorów – zostały one (w większości były to książ-
ki) odnalezione na terenie Czechosłowacji i powróciły do miasta po długich 
staraniach dopiero pod koniec 1962 roku26.

W Bielsku Muzeum Miejskie w zamku książąt Sułkowskich otwarto dla 
zwiedzających w lutym 1947 roku. Prace nad jego reorganizacją zostały za-
początkowane jednak już pod koniec sierpnia 1945 roku, kiedy to zamek 
opuścili stacjonujący tam radzieccy oficerowie. Podstawowym problemem 
nie była w tym przypadku dewastacja obiektu, a „zaginięcie” pokaźnej 
części przedwojennych zbiorów. Część z nich – niestety niewielką – zdołał 
odnaleźć w poniemieckich domach pierwszy kierownik placówki – Stani-
sław Oczko (1913–1983). W 1950 roku muzeum upaństwowiono i podpo-
rządkowano Muzeum Górnośląskiemu w Bytomiu. Pełną samodzielność 
placówka odzyskała w 1963 roku, a po utworzeniu województwa bielskiego 
w 1975 roku została przeobrażona w Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej27.

Obydwie placówki po zorganizowaniu swojej działalności zaczę-
ły otwierać filie. Dla Cieszyna były to: Muzeum im. Gustawa Morcinka 
w Skoczowie (powstałe w 1964 roku)28, Muzeum Beskidzkie im. Andrze-
ja Podżorskiego w Wiśle (1964) oraz Muzeum im. Zofii Kossak w Gór-
kach Wielkich (1973)29, a także Muzeum Sztuki Sakralnej w zabytkowym 

26 S. Król : Życie kulturalne…, s. 554–556; M. Płazak: Muzeum w Cieszynie (1802–1992). 
W: 190 lat założenia muzeum i biblioteki Leopolda Jana Szersznika 1802–1992. Red. J. SPyra . 
Cieszyn 1993, s. 9–10; tk [T. Kopoczek]: Zbiory Leopolda Szersznika wróciły do Cieszyna. 
GZC 1963, nr 2 z 12 stycznia.

27 A. linert : Kultura…, s. 572, 576, 586; Historia [Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej]. 
http://www.muzeum.bielsko.pl/www/strona.php?jezyk=pl&tresc=str_historiamuzeum 
[ostatni dostęp 31. 07. 2014].

28 Nie działało w latach 1974–1986 ze względu na problemy lokalowe. Zob. E. biSzorSK i : 
Muzealnictwo. W: Dzieje Skoczowa..., s. 254–257.

29 Organizowanie placówki rozpoczęło się dużo wcześniej, po śmierci Zofii Kossak w 1968 r. 
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kościółku drewnianym w Istebnej na Kubalonce (1958). Muzeum Okrę-
gowemu w Bielsku-Białej przybywały oddziały terenowe: Muzeum Julia-
na Fałata w Bystrej (muzeum otwarto w 1973 roku, oddziałem placówki 
w Bielsku-Białej stało się dwa lata później), Muzeum Techniki Włókienni-
czej (1979), nazwane później Muzeum Techniki i Włókiennictwa, Muzeum 
Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym pod Wadowicami (1980–1993) 
oraz Muzeum w Kętach (1981–2000). 

Długo na swoje muzeum musiały czekać Czechowice-Dziedzice. 
Otwarto je dopiero w 1980 roku tworząc w mieście Izbę Regionalną, usy-
tuowaną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Jej kustoszami byli: Anto-
ni Moś (w latach 1980–1984) oraz Władysław Pająk (1984–1990)30. Jeszcze 
później – bo w 1986 roku – w zabytkowym budynku dawnej huty „Kle-
mens” uruchomione zostało Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w Ustro-
niu. Jego organizatorem były Zakłady Kuźnicze FSM, a inicjatorem tego 
przedsięwzięcia – długoletni dyrektor fabryki Jan Jarocki (którego imię 
placówka otrzymała w 2004 roku)31. Dodatkowo w 1962 roku w Koniako-
wie otwarto Izbę Pamięci poświęconej wybitnej koronczarce Marii Gwa-
rek (1896–1962), obecnie Muzeum Koronki, a w Strumieniu w 1982 roku 
z inicjatywy tamtejszego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (MZC) po-
wstała Izba Pamięci im. Emilii Michalskiej, poetki ludowej z Pruchnej. 

W regionie prowadziły działalność dwie specjalistyczne placówki 
archiwalne. W Cieszynie w 1952 roku wydzielono ze zbiorów muzeal-
nych wszystkie archiwalia i przekazano do powołanego wówczas oddzia-
łu Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach, z siedzibą 
w gmachu Muzeum, na kierownika którego powołano Wacława Bandu-
rę (1898–1964). Placówka mieściła się tam do 1994 roku, w międzyczasie 
wzbogacając się o dodatkowe magazyny w kilku punktach w mieście32. 
Także w Bielsku powstał oddział Archiwum Państwowego w Katowi-
cach. Placówka została powołana do życia w lutym 1950 roku, od marca 
1951 roku jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Bielsku33. Oprócz tego 
istniało połączone z biblioteką Tschammera archiwum przy parafii ewan-
gelickiej w Cieszynie. 

Zygmunt Szatkowski sam porządkował zbiory i jako pierwszy kustosz udostępniał je 
zwiedzającym. Muzeum ściśle współpracowało z powstałym w 1984 r. Towarzystwem im. 
Zofii Kossak.

30 [B. Pająk , E. woźniak]: 50-lecie zorganizowanego ruchu regionalnego w Czechowicach-
Dziedzicach. Czechowice-Dziedzice 2008, s 27–36.

31 L. SzKaradniK , M. żyromski : Przejawy aktywności…, s. 213–214.
32 A. maCHej , P. matuSzeK : Archiwum Państwowe w Katowicach. Oddział w Cieszynie. 

Informator o zasobie archiwalnym. Katowice 2009, s. 15–18.
33 Historia [Archiwum Państwowego w Katowicach]. http://www.katowice.ap.gov.pl/

historia_archiwum.htm [ostatni dostęp 31. 07. 2014].
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Domy kultury

Instytucjami, które miały zapewnić społeczności jak najszerszy udział 
w życiu kulturalnym, tak pożądany przez władze również z uwagi na moż-
liwość indoktrynacji, były domy kultury. W okresie PRL powstawały one 
masowo na różnych szczeblach administracji – wojewódzkim, powiato-
wym, miejskim, gminnym oraz wiejskim. Funkcjonowały również przy 
zakładach pracy (np. Zakładowy Dom Kultury przy cukrowni w Chybiu, 
czy ZDK „Kuźnik” w Ustroniu). Liczba domów kultury w większych miej-
scowościach regionu nie była ograniczona do jednego. Instytucje takiego 
typu prowadziły szeroką działalność nie odbiegającą od tej, jaką znamy 
z czasów współczesnych. Koordynowały więc i organizowały imprezy (nie 
tylko typowo kulturalne, ale również o masowym i wyraźnie propagando-
wym charakterze – jak chociażby Dni Spółdzielczości, uroczystości pierw-
szomajowe czy inne święta państwowe), umożliwiały działalność w kołach 
zainteresowań i zespołach artystycznych, dawały schronienie lokalnym in-
stytucjom i stowarzyszeniom, były w końcu miejscem koncertów, wystaw 
czy prelekcji o charakterze popularnonaukowym.

W Cieszynie życie kulturalne organizował początkowo Powiatowy Dom 
Kultury Związków Zawodowych z siedzibą przy ul. Menniczej. W 1956 roku 
jego funkcje przejął otwarty w budynku dawnego Domu Narodowego przy 
rynku Miejski Dom Kultury. Wcześniej – od 1945 roku – mieściła się tam 
m.in. siedziba PZPR. Uzupełnienie dla placówki stanowił – zwłaszcza pod-
czas remontu budynku w latach 1975–1979 – Międzyzakładowy Dom Kul-
tury „Włókniarz” z siedzibą przy ul. Głębokiej. 1 marca 1979 roku placówki 
te oraz dziewięć innych działających na terenie Cieszyna i okolic połączy-
ły się, dając początek Cieszyńskiemu Centrum Kultury, którego dyrektorem 
został Konrad Doktor (1937–2007). Dodatkowo – od 1979 roku jako samo-
dzielna instytucja – w mieście działał Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. 
Błogockiej34.

W Bielsku pierwszy Związkowy Dom Kultury powstał w maju 1945 roku 
z inicjatywy Ireny Beckerówny i Telesfora Przybylskiego. Pierwszym kie-
rownikiem został mianowany Zdzisław Maria Okuljar (1911–1987), pisarz 
i późniejszy kierownik literacki Teatru Lalek „Banialuka” oraz Studia Fil-
mów Rysunkowych35. Dom kultury z prawdziwego zdarzenia powstał jed-
nak dopiero – podobnie jak w Cieszynie – po odwilży politycznej roku 1956. 
Był to otwarty ostatecznie dwa lata po zakończeniu się okresu stalinow-
skiego Międzyzakładowy Dom Kultury „Włókniarz”. Drugą ważną jednost-
ką był działający równolegle Młodzieżowy Dom Kultury w bialskiej części 

34 S. Król : Życie kulturalne..., s .557–560.
35 A. linert : Kultura..., s. 569.



123Życie kulturalne

miasta. 1 sierpnia 1975 roku, wraz z tworzonym wówczas województwem 
bielskim, powstał Wojewódzki Dom Kultury w Bielsku-Białej. 

Ustroń mógł pochwalić się dwoma znaczącymi ośrodkami – powsta-
łym w 1970 roku w Jaszowcu Powiatowym Międzygeneracyjnym Miejskim 
Domem Kultury (istniał do 1991 roku) oraz Zakładowym Domem Kultury 
(od 1945 roku – świetlica miejscowej kuźni, od 1952 roku – Klub Fabrycz-
ny, od 1967 roku – ZDK „Polmo”, od 1972 roku – ZDK „Kuźnik”, aktualnie – 
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”). Charakterystyczne dla tego drugiego 
było organizowanie wystaw malarskich, co rzadziej praktykowano w in-
nych domach kultury. Udało się zorganizować ekspozycje między innymi 
prac: Juliana, Wojciecha i Leona Kossaków (1966), Stanisława Wyspiań-
skiego (1971) czy Jacka Malczewskiego (1973)36. 

W Czechowicach funkcje społeczno-kulturalne spełniał od 1945 roku 
przedwojenny Dom Robotniczy przy ul. Niepodległości. W połowie lat 
sześćdziesiątych placówkę zamknięto ze względu na zły stan budyn-
ku. W 1967 roku oddano do użytku nowy Dom Kultury KWK „Silesia” 
(wraz z salą teatralno-kinową na 300 miejsc, salami telewizyjną i od-
czytową, biblioteką i klubokawiarnią). Dom Robotniczy otwarto ponow-
nie w 1974 roku po gruntownej przebudowie jako Miejski Dom Kultury 
w Czechowicach-Dziedzicach. Istniały również instytucje zakładowe: Dom 
Kultury „Chemik” w Czechowicach i Dom Kultury „Walcownia” w Dzie-
dzicach. Działalność kulturalną prowadzono także w dawnym Domu Ka-
tolickim oraz dwóch świetlicach: Zakładów Przemysłu Zapałczanego 
i Przemysłu Elektrycznego „Czechowice”37.

W Skoczowie dom kultury funkcjonował już w 1945 roku, a inicjato-
rem jego powstania i głównym organizatorem życia kulturalnego w miej-
scowości przez kolejne wiele lat był Daniel Olszewski. Swą działalność 
placówka objawiła m.in. partycypując przy reaktywowaniu bibliote-
ki i klubu sportowego „Beskid” (wówczas – w latach 1946–1947 – Klub 
Sportowy „Dom Kultury” Skoczów) oraz przez amatorskie przedstawie-
nia teatralne. Zaistniałe konflikty między partią a urzędem miasta do-
prowadziły do jej zamknięcia w 1948 roku. Niedługo później Olszewski 
stworzył zakładowy dom kultury w świetlicy fabryki kapeluszy „Polkap”, 
który funkcjonował do 1960 roku. Przez kilka kolejnych lat życie kul-
turalne miejscowości organizowali harcerze. Ostatecznie w 1965 roku 
powstał Miejski Dom Kultury „Tryton”, który z czasem wyrobił sobie 
markę jednego z najprężniej działających w powiecie. W 1976 powoła-
no do życia „Centrum Kultury”, które z czasem zmarginalizowało rolę 

36 L. SzKaradniK , M. żyromski : Przejawy aktywności…, s. 205–208.
37 [B. Pająk , E. woźniak]: 50-lecie zorganizowanego..., s. 11.
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starszej z kulturotwórczych placówek. Obydwie zostały zlikwidowane 
w 1990 roku38. W mniejszych miejscowościach działały gminne i wiejskie 
ośrodki kultury, m.in. w Brennej (1973), Bystrej (1973), Goleszowie (1978) 
czy Zebrzydowicach (1977). W Istebnej od 1968 roku funkcjonował Dom 
Drzewiarza i Leśnika. W Strumieniu w 1983 roku powstał Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury.

Struktura placówek animujących życie kulturalne w regionie nie ogra-
niczała sie jednak do samych domów kultury. Już w latach siedemdziesią-
tych istniała gęsta sieć powiązanych działalnością i wzajemną współpracą 
wielu świetlic i klubów. Instytucje takiego rodzaju mogły mieć najróżniej-
szy charakter: zakładowy, międzyzakładowy, organizacyjny, międzyor-
ganizacyjny czy gromadzki. W powiecie cieszyńskim działała gęsta sieć 
świetlic Ochotniczej Straży Pożarnej, liczne świetlice zakładów takich 
jak: cieszyńskie „Celma”, „Cefana”, „Termika”, „Polwid” czy „Juwenia”, 
kilkanaście Klubów Młodego Rolnika prowadzonych przez gminne spół-
dzielnie, elitarne: Klub „Przyjaźń” przy cieszyńskich zakładach „Olza”, 
Klub „Metalowiec” przy cieszyńskiej „Celmie” czy Klub Fabryczny przy 
ustrońskiej kuźni, Klub Spółdzielczy (skupiający pracowników spółdziel-
czości i handlu) oraz inne39. Nie zawsze ilość przekładała się jednak na 

38 E. biSzorSK i : Obyczaje i życie kulturalne. W: Dzieje Skoczowa..., s. 210–213, 216, 218.
39 T. Kania : Baza oświatowa i infrastruktura kulturalna Śląska Cieszyńskiego. W: Śląsk 

Cieszyński. Środowisko naturalne. Zarys dziejów. Zarys kultury materialnej i duchowej. 
Red. W. SoSna . Cieszyn 2001, s. 389.

Zakładowy Dom Kultury „Kuźnik” (tzw. Prażakówka) 
w Ustroniu, 1978 rok  Foto
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jakość. Zwłaszcza w okresie stalinizmu działalność kulturalna części ist-
niejących placówek była czystą fikcją.

Teatry 

Niedługo po wojnie aktywność wznowił ruch teatralny w Bielsku (przed-
wojenna Sekcja Dramatyczna Towarzystwa Teatru Polskiego) i w Cieszy-
nie (początkowo pod nazwą Teatr Wojska Polskiego). Jeszcze w 1945 roku 
grupy z dwóch miast połączyły się, tworząc zawodowy teatr pod nazwą 
Teatr Polski Cieszyn-Bielsko. Dyrektorem placówki został Stanisław Kwa-
skowski, który zamierzał uczynić bazą teatru Cieszyn, z Bielskiem jako 
sceną filialną. Pierwsza premiera Teatru Polskiego – Pan Jowialski Aleksan-
dra Fredry – miała miejsce 18 października 1945 w Cieszynie. W związku 
z definitywnym ustaleniem przebiegu granicy między Polską a Czechosło-
wacją siedzibą główną teatru stało się Bielsko (odtąd teatr cieszyński był 
drugą sceną bielskiego z przerwami aż do roku 1992). Placówka zmieniła 
nazwę na Teatr Polski Bielsko-Cieszyn i szybko zdobyła sobie renomę jed-
nej z lepszych scen w kraju. Kwaskowski kierował teatrem do 1949 roku, 
kiedy to instytucja została upaństwowiona. Kolejnymi dyrektorami byli: 
Andrzej Gąssowski (1949–1953), Andrzej Uramowicz (1953–1963), Mieczy-
sław Górkiewicz (1963–1967), Józef Para (1967–1973), Jan Sycz (1983–1988) 
oraz Wacław Jankowski (1988–1991). Repertuar teatru miał być jednako-
wy dla jego obydwu scen, co w praktyce było trudne do zrealizowania, 
z uwagi na wysokie koszty wynajmu budynku cieszyńskiego teatru od 
miasta, przez co wystawianie części sztuk było zwyczajnie nieekonomicz-
ne. W związku z tym w latach 1961–1979 teatr działał pod zarządem Miej-
skiej Rady Narodowej w Cieszynie. W latach siedemdziesiątych mógł się 
poszczycić frekwencją na poziomie 70 000 – 80 000 widzów rocznie. Po 
jego powrocie w struktury bielskiej placówki, za sprawą kierownika ad-
ministracyjnego w latach 1980–1987 Franciszka Glajca, zyskał on większą 
autonomię w doborze repertuaru i dysponowania obiektem. Od 1948 roku 
patronem cieszyńskiego teatru jest Adam Mickiewicz40.

Niezależnie od tego w grudniu 1947 roku odbyło się pierwsze przedsta-
wienie Teatru Kukiełek Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Ba-
nialuka”, powołanego do życia z inicjatywy artystów plastyków: Jerzego 
Zitzmana (dyrektor do 1999 roku) i Zenobiusza Zwolskiego. Ta sama insty-
tucja, choć upaństwowiona w roku 1950 i zobligowana do realizacji wido-
wisk w duchu realizmu socjalistycznego, już po przekształceniu się w Teatr 

40 S. Król : Życie kulturalne…, s. 556–557; A. lindert : Kultura..., s. 569–570; Historia [Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej]. http://www.teatr.bielsko.biala.pl/historia.html [ostatni dostęp 
31. 07. 2014].
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Lalek „Banialuka”, organizowała od 1966 roku Międzynarodowy Festiwal 
Teatrów Lalkowych, który stał się jednym z najważniejszych przeglądów 
lalkarskich na świecie. Za jego sprawą Bielsko-Biała została jedynym w Eu-
ropie miejscem spotkań teatrów ze Wschodu i z Zachodu oraz konfrontacji 
europejskiego teatru lalek z teatrem światowym41.

Rozwój zarówno w miastach jak i na wsi notował także amatorski ruch 
teatralny, znajdujący się na marginesie zainteresowania agend państwo-
wych. W Cieszynie licznie powstawały tzw. „teatry poezji” w szkołach pod-
stawowych i średnich, domach kultury i zakładach prac, a także Studium 
Nauczycielskim i Filii UŚ42. Silnie rozbudowany ruch takiego typu istniał 
w Skoczowie, gdzie przy kolejnych placówkach kulturalnych powstawały 
kolejne teatry amatorskie, m.in. zespół Daniela Olszewskiego przy świetli-
cy „Polkapu”, zespół przy świetlicy PSS „Społem”, teatrzyk młodzieżowy 
i dziecięcy teatr poezji przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” (od 
1981 roku), teatrzyk kukiełkowy „Minibudek” Romany Biegun przy Miej-
skiej Bibliotece Publicznej (od 1980 roku) czy zespół teatralny „AB OVO” 

41 A. linert : Kultura…, s. 573, 577; Słowem wstępu [wywiad z Lucyną Kozień, aktualną 
dyrektor Teatru „Banialuka”]. http://www.banialuka.pl/festiwal/index.php?s=informa-
cje&lp=5 [ostatni dostęp 31 lipca 2014].

42 S. Król : Życie kulturalne..., s. 562.

Kadr z przedstawienia „Igraszki z diabłem” bielskiego Teatru Lalek „Banialuka”,  
1968 rok    ATL
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Stanisława Kaczmarczyka (od 1984 roku)43. Z inicjatyw w niewielkich wsiach 
wymienić można np. Teatr Jednego Aktora w Lesznej Górnej czy amatorski 
zespół teatralny „Ułamek” w Puńcowie44. Jeszcze w latach pięćdziesiątych 
grupy takie działały w niemalże każdej miejscowości regionu. Z czasem na 
spadek ich popularności zaczął wpływać rozwój telewizji w latach sześć-
dziesiątych oraz pojawienie się w amatorskim ruchu kulturalnym nowych 
form w postaci m.in. kabaretów, klubów dyskusyjnych czy zespołów bigbi-
towych45.

Kina i kluby filmowe

Realizacja wytyczonych przez PPR/PZPR zadań zwiększenia zasięgu od-
działywania kina i ściślejszego włączenia go w proces kształtowania czło-
wieka socjalistycznego wymagała gruntownej rozbudowy sieci kin, które 
zaczęły powstawać również w mniejszych miejscowościach. Do końca 
1955 roku w Polsce miało powstać 3 300 kin wiejskich, wobec zaledwie 
789 obiektów w miastach46. Przy dopuszczaniu filmów do dystrybucji obo-
wiązywał klucz polityczny, zgodny z panującą ideologią. System, w któ-
rym jedynym dystrybutorem filmów było państwo, trwał aż do 1989 roku. 
Od końca lat sześćdziesiątych w powszechnym obiegu były filmy amery-
kańskie – znacznie chętniej oglądane od produkcji powstałych w krajach 
bloku komunistycznego, mimo że do wyświetlania dopuszczano jedynie te 
ukazujące „ponurą rzeczywistość świata wyzysku, nędzę i beznadziejność 
losu człowieka pracy w ustroju kapitalistycznym, a zarazem jego trudną 
i ciężką walkę o lepsze jutro”47.

W Białej jeszcze w marcu 1945 roku otwarto kino „Wolność” (przemia-
nowane niebawem na „Wanda”), a niedługo później – „Rialto”48. W Cieszy-
nie w tym samym roku ruszyło kino „Piast”, które działało nieprzerwanie 
z wyłączeniem jedynie lat 1974–1980, kiedy to przeprowadzono jego re-
mont. Wówczas to uruchomiono w zastępstwie (jeszcze w 1973 roku) kino 
„Zacisze” w dawnym Domu Żołnierza przy ul. Błogockiej49. W Ustroniu 
w latach 1945–1995 działało Kino „Uciecha” z siedzibą w sali widowiskowej 

43 E. biSzorSK i : Obyczaje..., s. 211, 217, 218.
44 Goleszów. [Red. R. danel]. Bielsko-Biała 1980, s. 22.
45 K. goŁęB iowski , R. mrózeK : Życie kulturalno-umysłowe. W: Cieszyn. Zarys rozwoju miasta 

i powiatu. Red. J. CHlebowCzyK . Katowice 1973, s. 548–549.
46 E. gęBicka : Dorównać Pstrowskiemu…, s. 83.
47 Tamże, s. 89–90. Cytat pochodzi z instrukcji dot. repertuarowania i sprawozdawczości pro-

gramowej Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego z 1951 r.
48 A. linert : Kultura…, s. 568, 573.
49 S. Król : Życie kulturalne..., s. 560–561.
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dawnej Czytelni Katolickiej50. W 1965 roku otwarto natomiast kino oświa-
towe „Wiedza” w usytuowanym w „Prażakówce” Klubie Fabrycznym51. 
W Skoczowie organizowaniem kina niebawem po zakończeniu wojny 
zajął się Albin Hauser, a nosiło ono nazwy: „Świt”, a następnie „Podhale” 
do 2008 roku52. W Czechowicach-Dziedzicach istniało kilka kin – „Świt” (od 
1946, lokalizacja – Dom Robotniczy), „Hutnik”, „Silesia”, „Płomień” i „Lux” 
– radziły sobie one jednak z różnym powodzeniem53. (Do czasów współcze-
snych dotrwało tylko to pierwsze – działające przy Miejskim Domu Kultu-
ry). Kina działały również w mniejszych miejscowościach, m.in: Brennej 
(„Beskid”), Bystrej („Promyk”), Chybiu („Unia”), Goleszowie („Szarot-
ka”), Istebnej („Olza”), Jaworzu, Pogwizdowie („Ondraszek”), Strumieniu 
(„Wisła”), Wiśle („Marzenie”) czy Zebrzydowicach („Syrena”)54. W wio-
skach popularne były seanse kina objazdowego, które przeżywało w Polsce 
rozkwit w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

O popularności kina świadczyło powstawanie licznych Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych (DKF). W Bielsku-Białej na fali popaździernikowej od-
wilży roku 1956 powstał DKF „Kogucik” przy kinie „Rialto”55. W Cieszy-
nie przy Miejskim Domu Kultury powstał w 1960 roku Klub Dyskusyjny 
„Rudy Komar”, poprzednik uruchomionego w 1964 roku DKF „Fafik”56. 
Klub doczekał się kilku filii w samym mieście jak i w okolicznych miejsco-
wościach57. Dalsze dwa istniały przy zakładach „Elektrometal” (DKF „Fe-
niks”, od 1979 roku), przy Uniwersytecie (DKF „Czaruś”, od 1979 roku). 
Dodatkowo funkcjonowały dwa kluby filmowe dla dzieci i młodzieży – 
„Mały Feniks” i „Tuptuś”58. Poza DKF istniała również sieć Amatorskich 
Klubów Filmowych (AKF). Działały one głównie przy zakładach pracy, jak 
np. AKF „Klaps” działający od początku lat siedemdziesiątych przy cu-
krowni w Chybiu59. Klub ten zasłynął jako pierwszy w Polsce AKF powstały 
na wsi, a jego założyciel Franciszek Dzida (1946–2013), późniejszy laureat 

50 L. SzKaradniK , M. żyromski : Przejawy aktywności…, s. 204.
51 Tamże, s. 208.
52 R. orawSKi : Skoczowskie kino, część II. „Kalendarz Gminy Skoczów 2014” Skoczów 2013,  

s. 135.
53 [B. Pająk , E. woźniak]: 50-lecie zorganizowanego…, s. 11.
54 T. Kania : Baza oświatowa i infrastruktura kulturalna..., s. 393.
55 A. linert : Kultura…, s. 583.
56 K. goŁęB iowski , R. mrózeK : Życie kulturalno-umysłowe..., s. 550.
57 Jeszcze w 1964 r. filie DKF „Fafik” powstały w Skoczowie i Ustroniu, a później także 

w Grodźcu, Kończycach, Kaczycach i Cisownicy.
58 S. Król : Życie kulturalne…, s. 560–561.
59 W. kieŁkowski : Chybie. Dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności. Chybie 

2009, s. 647.
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wielu nagród filmowych, stał się 
pierwowzorem postaci Filipa 
Mosza – bohatera filmu Amator 
Krzysztofa Kieślowskiego z roku 
197960. W końcówce lat osiem-
dziesiątych zaczęły pojawiać się 
pierwsze wypożyczalnie kaset 
wideo, co znacząco przyczyniło 
się do spadku frekwencji w ki-
nach.

Należy też wspomnieć o feno-
menie Studia Filmów Rysunko-
wych w Bielsku-Białej. Założone 
w 1947 roku w Katowicach, rok 
później przeniesione do Biel-
ska, początkowo realizowało 
filmy animowane dla dorosłych. 
Premierowe nagrody zdoby-
ło w 1953 roku na festiwalach 
w Karlovych Varach i Cannes za 

film Lechosława Marszałka (1922–1991) Koziołeczek. Jego gwałtowny roz-
wój nastąpił na fali przemian popaździernikowych, niosąc za sobą dalsze 
międzynarodowe sukcesy. Szacuje się, że do 1970 roku bielska wytwórnia 
wyprodukowała 240 filmów i uzyskała 60 nagród oraz wyróżnień na kra-
jowych i zagranicznych festiwalach filmowych. Bielskie filmy trafiły na 
ekrany 84 krajów świata. Najpopularniejsze kreskówki stworzone w stu-
dio to Bolek i Lolek oraz Reksio. Do grona pionierów i klasyków polskiej 
animacji weszli za ich sprawą Władysław Nehrebecki (1923–1978), Leszek 
Lorek (1922–1977) i wspominany Marszałek61.

Szkoły muzyczne

Dwa główne ośrodki miejskie – a więc Cieszyn i Bielsko – jeszcze w 1945 roku 
doprowadziły do przywrócenia swoich szkół muzycznych, mających duże 
znaczenie również w kontekście tradycji występujących w regionie. W Cie-
szynie uruchomienie – powstałej pierwotnie w 1934 roku – szkoły stanęło 
początkowo pod znakiem zapytania, w związku z tragiczną śmiercią jej 

60 J. GoleC , S. bojda : Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. Suplement, s. 71–73.
61 A. linert : Kultura…, s. 574, 577, 580.

Franciszek Dzida 
(1946–2013)   AKF
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przedwojennego założyciela Jana Drozda w ostatnich dniach wojny. Trudu 
ponownego jej otwarcia podjął się Jerzy Drozd (zbieżność nazwisk). Po po-
czątkowym okresie korzystania z lokali zastępczych, od 1947 roku szkoła 
dostała do dyspozycji pałac Habsburgów na Wzgórzu Zamkowym w Cie-
szynie. W 1950 roku została upaństwowiona i zmieniła nazwę z Instytutu 
Muzycznego na Państwową Szkołę Muzyczną. Z jej inicjatywy powstały 
też w powiecie Społeczne Ogniska Muzyczne – w Cieszynie (1950), w Sko-
czowie (1961) oraz w Wiśle (1966). Do 1990 roku naukę I stopnia ukończy-
ło 1 080 osób. Poza kształceniem instrumentalistów szkoła zajmowała się 
także organizacją imprez muzycznych62. Funkcję dyrektora szkoły sprawo-
wali kolejno: Jerzy Drozd (1945–1970), Emil Baron (1970–1973), Władysław 
Rakowski (1973–1984) i Maria Foltyn (1987–1991)63.

W Bielsku inicjatywa reaktywowania szkoły muzycznej była jedną 
z pierwszych prób odtworzenia instytucjonalnych ośrodków życia kultu-
ralnego w mieście. Jeszcze w marcu 1945 roku Julian Lewinger-Lewiński 
otworzył przy ul. Dąbrowskiego prywatną szkołę muzyczną, kontynuują-
cą przedwojenne tradycje powołanej do życia w 1932 roku filii katowickie-
go Instytutu Muzycznego. W 1946 roku, na polecenie ówczesnych władz, 
zmieniła nazwę na Prywatną Niższą i Średnią Szkołę Muzyczną. Cztery 
lata później została upaństwowiona, przyjmując nazwę Państwowa Szkoła 
Muzyczna w Bielsku, by w 1978 roku uzyskać obecną nazwę Państwowa 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Stanisława Moniuszki. 
W międzyczasie rozwijała się, choć nie bez problemów – za takie można 
uznać chociażby częste zmiany na kierowniczych stanowiskach w latach 
pięćdziesiątych, które nie sprzyjały stabilizacji pracy placówki64. Funkcję 
dyrektora placówki sprawowali kolejno: Julian Lewinger-Lewiński (1945–
1950), Tadeusz Głodziński (1950–1951), Janina Dziewulska (1951), Helena 
Bezegowa (od 1951)65, Jan Dunikowski (1961–1966), Kazimierz Duda (1966–
1982), Andrzej Kucybała (po 1982)66.

62 60 lat Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Cieszynie. Cieszyn 1994, 
s. 52–64.

63 J. bauman-SzulaKowSKa : Zarys dziejów życia muzycznego na Śląsku Cieszyńskim. W: Śląsk 
Cieszyński..., s. 344.

64 A. linert : Kultura…, s. 568, 577, 585.
65 W latach 1951–1960 miały miejsce częste zmiany dyrekcji szkoły.
66 Historia szkoły [ZPSM im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej]. http://www.zpsm.

bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Akontakt&ca-
tid=34%3Akatorg&Itemid=72&lang=pl [ostatni dostęp: 31 lipca 2014].
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Zespoły, orkiestry i chóry

Z życiem muzycznym regionu wiązała się także działalność dużej liczby 
zespołów – wokalnych, instrumentalnych i tanecznych – a także chórów. 
Sztandarową grupą muzyczno-taneczną, popularyzującą regionalną kultu-
rę ludową, również daleko poza granicami kraju, był wielce utytułowany 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Cieszynie założony 
w 1950 roku przy Spółdzielni Spożywców „Konsum Robotniczy”. Choreo-
grafką zespołu była przez kilka dziesięcioleci Janina Marcinkowa (1920–
1999), a za stronę muzyczną odpowiadał Władysław Rakowski (1932–2006). 
Grupa zaczynała skromnie i tylko zaangażowaniu oraz kompetencji osób 
odpowiadających za jej działanie zawdzięcza późniejsze przejście na pro-
fesjonalizm i ogólnopolską renomę67. Cieszyn był jednak siedzibą znacz-
nie większej liczby zespołów – przede wszystkim chórów, w dużej części 
szkolnych bądź o charakterze wyznaniowym (najczęściej były to chóry 
ewangelickie), wśród których na czele wysunęło się tu Towarzystwo Śpie-
wacze „Harmonia”, utworzone pierwotnie już w 1908 roku. Od 1954 roku 
działała z kłopotami amatorska Cieszyńska Orkiestra Symfoniczna zało-
żona przez Erwina Bubika (1907–1984), licząca w szczytowym momencie 
rozwoju, na obchody 1150-lecia Cieszyna w 1960 roku, ok. 60 muzyków68. 
W 1970 roku w Cieszynie zarejestrowanych było 36 zespołów amator-
skich, na terenie powiatu cieszyńskiego – kolejne 52. Dawało to w sumie 
ok. 1 500 osób69.

W Bielsku w marcu 1945 roku wznowiło swoją działalność Towarzystwo 
Śpiewacze Chór „Echo” (którego pierwszym prezesem został Augustyn Ku-
bica), a dwa miesiące później ukonstytuował się Związek Muzyków (pod 
kierownictwem Juliana Lewingera-Lewińskiego). Ponadto w pierwszych la-
tach powojennych istniał chór mieszany przy świetlicy Fabryki Gustawa Jo-
sephy’ego, a także działał ewangelicki chór kościelny. Po odwilży 1956 roku 
w miejscowych domach kultury nastąpiła intensyfikacja działalności ama-
torskich zespołów wokalno-tanecznych, pieśni i tańca oraz chórów70. 

Kulturę muzyczną upowszechniały również działające w Ustroniu: To-
warzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki (1945–1959), Chór Spół-
dzielni Spożywców (1953–1959), Zakładowa Orkiestra Dęta Kuźni Ustroń 

67 Zob. Pół wieku z pieśnią i tańcem. Red. R. danel  i inni, Cieszyn 2000, s. 5–12.
68 Orkiestrę rozwiązano początkiem lat pięćdziesiątych, reaktywowano w 1954 r., końcówka lat 

pięćdziesiątych to kolejne kłopoty, przezwyciężone na obchody 1150-lecia miasta. Rozwiązano 
ją rok później i ponownie reaktywowano w r. 1978. Zob. E. bubiK : Cieszyńska Orkiestra 
Symfoniczna. „Cieszyński Rocznik Muzealny” 1970/1971, t. 2, s. 204–207; K. goŁęB iowski , 
R. mrózeK : Życie kulturalno-umysłowe, s. 548; S. Król : Życie kulturalne…, s. 562.

69 K. goŁęB iowski , R. mrózeK : Życie kulturalno-umysłowe, s. 545.
70 A. linert : Kultura..., s. 568, 583.
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(powstała już w drugiej połowie XIX wieku, a po wojnie kontynuująca 
działalność z inicjatywy Karola Bojdy; w latach 1950–1991 dyrygentem był 
Bolesław Mider; kilka lat później chór przestał istnieć), Chór Ewangelicki 
wraz z zespołem (chór powstał już w 1898 roku przy parafii ewangelicko-
augsburskiej; po 1945 roku jego kierownikiem został Józef Kozioł; za spra-
wą nieprzychylności władz, od 1948 roku działał tylko jako chór kościelny; 
powrót do prowadzenia szerszej działalności nastąpił w 1983 roku), chór 
katolicki „Ave” (od 1980 roku), Kameralny Zespół Wokalny „Ustroń” (od 
1981 roku) i Estrada Ludowa „Czantoria” (od 1988 roku)71. 

W Skoczowie wznowiły działalność posiadające długą tradycję chóry: 
katolicki (działał przy miejscowym Domu Kultury) i ewangelicki. W la-
tach sześćdziesiątych utworzono orkiestry: przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej (działała w latach 1964–1967) oraz przy miejscowej odlewni żeliwa 
(od 1967)72. W Goleszowie działały Zespół Regionalny „Goleszów” (lata 
pięćdziesiąte oraz od roku 1978)73 i Zespół Regionalny „Czantoria” (od 
1967 roku)74. Swoje prężnie działające Regionalne Zespoły Pieśni i Tańca 
posiadały też m.in. Istebna (1947), Wisła (1950), Koniaków (1952), Jawo-
rzynka (1955), Brenna (1963), Jaworze (1969) czy Strumień. Organizacje 
muzyczne stanowiły nieraz wizytówkę danej miejscowości i najprężniej 
funkcjonującą inicjatywę społeczną. Było tak np. w Drogomyślu, którego 
chlubą był istniejący od 1932 roku Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. 
W Strumieniu działalność po drugiej wojnie światowej kontynuowały ama-
torskie chóry, które należą do najdłużej działających i najlepszych w Polsce 
– Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” (od 1918 roku) oraz Chór Szkoły Pod-
stawowej (od 1932 roku). Ten drugi został laureatem pierwszego miejsca 
w finale ogólnopolskiego konkursu chórów szkolnych a’capella w Kaliszu 
i Bydgoszczy w 1989 roku75.

Ostatni z wymienionych chórów jest dobrym przykładem zespołu 
utworzonego przy szkole, jakich nie brakowało w całym regionie. Powoły-
wano je również przy instytucjach innego rodzaju – klubach, świetlicach, 
spółdzielniach, ochotniczych strażach pożarnych (głównie – popularne 
orkiestry dęte) oraz zakładach pracy. W Cieszynie na początku lat pięć-
dziesiątych działało, co prawda nieraz efemerycznie, kilka zespołów pie-
śni i tańca przy miejscowych firmach76. Przy fabryce maszyn „Celma” 

71 L. SzKaradniK , M. żyromski : Przejawy aktywności…, s. 242–252.
72 B. noGa : Życie muzyczne. W: Dzieje Skoczowa..., s. 236–237, 240.
73 Goleszów..., s. 22.
74 Baza zainteresowań i kultury Gminy Goleszów „BZiK”. Oprac. L. lanKoCz . Goleszów 2010, 

s. 64.
75 Miasto Strumień. 1975–1989. [Bielsko-Biała] 1990, s. 30.
76 S. Król : Życie kulturalne…, s. 562.
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działały: Kwartet Mandolinowy „Lotos” (od 1950 roku), Zespół Wokalno
-Instrumentalny „Geminus” oraz Orkiestra Dęta ZEM Celma i inne77. Przy 
cukrowni w Chybiu w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych – między 
innymi: zespół taneczny, chór mieszany „Wiola”, chór dziecięcy, zespół 
akordeonistów, zespół jazzowy, młodzieżowy zespół gitarowy, młodzie-
żowy zespół muzyczny „Kadryle”, zespoły „Szyfry” i „Topazy” czy ze-
spół wokalny „Sacharynki”78 – to doskonała ilustracja tego, jak wyglądała 
rola dużych zakładów w organizowaniu ruchu kulturalnego w dobie so-
cjalizmu.

Organizacje społeczno-kulturalne 

Organizacje społeczne działające na polu kultury znalazły się na szczegól-
nym celowniku władz. Podejrzliwie patrzono zwłaszcza na te „inteligenc-
kie”, mniejsze zastrzeżenia i wątpliwości budziły organizacje robotnicze 
i chłopskie – częstokroć uprawiające amatorską działalność kulturalną w ro-
dzaju muzyki bądź tańca. Podczas omawiania organizacji wyraźnie rysuje 
się wspominany na początku podział na trzy podokresy, ze szczególnym 
uwzględnieniem stalinizmu, kiedy to z niewygodnymi organizacjami prowa-
dzono wyjątkowo bezpardonową walkę. Często zresztą skutecznie. Pomimo 
tego, liczbę organizacji, a nade wszystko liczbę osób zaangażowanych w ich 
działalność, ocenić należy jako znaczną, co można traktować – naturalnie 
z zachowaniem wszelkich proporcji – za próbę nawiązania na tym polu 
do czasów przedwojennych, niezwykle prężnych pod względem działalno-
ści najróżniejszych stowarzyszeń.

Wśród organizacji, które reaktywowały się po zakończeniu wojny, szcze-
gólną niechęcią darzyła władza największą i najbardziej zasłużoną z nich, 
zrzeszającą najwięcej osób mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla 
władzy ludowej – istniejącą od 1885 roku Macierz Szkolną Ziemi Cieszyń-
skiej (od 1970 organizacja nosi nazwę Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towa-
rzystwo Miłośników Regionu). Jeszcze w 1945 roku posiadała ona 45 kół 
w powiecie cieszyńskim oraz 14 w bielskim. W 1949 roku organizacja zo-
stała postawiona w stan likwidacji pod pretekstem przejęcia większości jej 
dotychczasowych zadań przez agendy państwowe. Proces przejmowania 
majątku na rzecz państwa przeciągał się jednak i odwilż polityczna roku 
1956 przyniosła wstrzymanie ostatecznej likwidacji. Na nogi podniosła 
sie dopiero w latach siedemdziesiątych, a wzmożenie aktywności nastą-
piło w latach osiemdziesiątych. Do najważniejszych osiągnięć organizacji 

77 Tamże, s. 562–563.
78 W. kieŁkowski : Chybie..., s. 646–647.
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w tym czasie – poza realizacją celów typowo statutowych – zaliczyć można 
odsłonięcie pomnika Pawła Stalmacha w Cieszynie, wydanie okoliczno-
ściowej publikacji w ramach setnej rocznicy obchodów powstania orga-
nizacji w 1985 roku, zainicjowanie w tym samym roku ukazywania się 
„Kalendarza Cieszyńskiego” redagowanego początkowo przez Roberta Da-
nela, utworzenie Centrum Wiedzy o Regionie oraz Kół MZC poza Śląskiem 
Cieszyńskim – w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Olsz-
tynie. Od 1972 roku, jako jedno z Kół Macierzy, działa Cieszyński Klub 
Hobbystów, który w momencie zakładania był jednym z trzech klubów 
hobbystów w Polsce79. 

Zbliżone do Macierzy problemy miało zasłużone Towarzystwo Miłośni-
ków Ustronia, które – pierwotnie założone w 1888 roku80 – nie mogło reak-
tywować się po wojnie na skutek nieprzychylności władz. W tej sytuacji, 
ustrońscy działacze zakładali kolejno nowe organizacje o podobnych ce-
lach: Towarzystwo Rozwoju Uzdrowiska Ustroń (1958) oraz Społeczny Ko-
mitet Upiększania Miasta Ustronia (1960). Dopiero w 1976 roku udało się 
wskrzesić Towarzystwo Miłośników Ustronia, którego pierwszą prezes zo-
stała Anna Robosz. Towarzystwo prowadziło działalność wydawniczą (np. 
książka Zasłużeni ludzie Ustronia z 1983 roku), organizowało wykłady po-
pularyzatorskie i wiele imprez81.

W kilku większych miejscowościach zaczęły funkcjonować, zbli-
żone profilem do MZC, towarzystwa miłośników danej miejscowości. 
W 1957 roku zostało założone Towarzystwo Miłośników Bielska-Białej, 
przemianowane 10 lat później na Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko
-Bialskiej. W Czechowicach-Dziedzicach początek działalności zorgani-
zowanego ruchu regionalnego przyniósł rok 1959, kiedy to koniecznością 
spowodowaną odgórnym narzuceniem opracowania zarysu dziejów mia-
sta stało się utworzenie Koła Historycznego. Środowisko z nim związane 
dało początek nieformalnemu Kołu Miłośników Czechowic-Dziedzic, które 
formalnie ukonstytuowało się w 1970 roku. Jego czołowym działaczem, 
autorem między innymi monografii historycznej miejscowości, był Euge-
niusz Kopeć. Koło sformalizowało się w związku z otwarciem w 1980 roku 
miejskiej Izby Regionalnej, tworząc Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-
Dziedzic, z trzema komisjami – historyczną, zabytków i imprez. Funk-
cję przewodniczących sprawowali kolejno: Bronisława Maresz (1980–1983) 
i Józef Bartoszek (1983–1990)82. W 1976 powstało Towarzystwo Miłośni-

79 S. Król : Życie kulturalne…, s. 564.
80 W latach 1888–1924 funkcjonowało pod nazwą Towarzystwo Upiększania Ustronia.
81 Zob. L. SzKaradniK , M. żyromski : Przejawy aktywności kulturalnej…, s. 235.
82 [B. Pająk , E. woźniak]: 50-lecie zorganizowanego…, s. 15–24.
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ków Skoczowa (przekształciło się z powstałego w 1970 roku koła MZC, 
powstanie Towarzystwa już w roku 1965 zostało zablokowane przez wła-
dze) z prezesem Krzysztofem Łazowskim oraz trzema komisjami: zabyt-
ków i ochrony środowiska, wydawniczą oraz historyczną83. W 1980 roku 
reaktywowano Towarzystwo Miłośników Wisły, założone po raz pierwszy 
75 lat wcześniej. W 1985 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Bystrej, 
a w 1989 roku Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „Jodła”.

Silne w powiecie cieszyńskim było środowisko historyków, którzy skupili 
się w powstałym w 1955 roku cieszyńskim oddziale Polskiego Towarzystwa 
Historycznego. Działały w nim takie osoby jak Ludwik Brożek, długoletni 
prezes oddziału Józef Chlebowczyk, Edward Buława (1925–2002), Michał 
Heller (*1943), Witold Iwanek (1930–2001), Eugeniusz Kopeć (1933–1984), 
Jan Król (1922–1992), Bolesław Orszulik (1925–2014), Idzi Panic (*1952), Józef 
Pilch (1913–1995), Antoni Zając (1914–1985) i wielu innych84. Swoje organiza-
cje zakładali również przedstawiciele innych środowisk, m. in.: literackiego 
(silne w Cieszynie, gdzie istniało kilka towarzystw literackich: od 1970 roku 
oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, w latach 1959–1986 od-
dział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, a od 1982 roku – 
Klub Literacki „Nadolzie” przy MZC), sztuk plastycznych (silnym ośrodkiem, 
w związku z istnieniem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, czy pawi-
lonu wystawowego Związku Polskich Artystów Plastyków było Bielsko-Biała; 
w Wiśle w 1978 roku powstało Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” skupiające 
artystów malarzy z Wisły, Ustronia i okolic), fotograficznego (od 1960 roku 
działało Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, od 1978 roku jego bielski 
odpowiednik – Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne), turystycznego (od 
1950 roku reprezentowały je dwa oddziały PTTK – w Bielsku i „Beskid Ślą-
ski” w Cieszynie) oraz wielu innych. 

Interesującą inicjatywą Władysława Oszeldy było założenie w 1961 roku 
w Cieszynie Klubu Propozycji, który zorganizował ponad 1000 imprez, go-
ścił kilkuset prelegentów oraz zainicjował szereg akcji o zasięgu lokal-
nym, a nawet ogólnopolskim. Za jego sprawą powołanych do życia zostało 
kilka dalszych cieszyńskich organizacji, m.in. Liga Ochrony Przyrody, 
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej czy Towarzystwo Miłośników 
Ogrodnictwa85. Ważną rolę, zwłaszcza dla społeczności wiejskich, pełni-
ły powstające od pierwszych lat po wojnie Koła Gospodyń Wiejskich. Dla 
przykładu – KGW w Międzyrzeczu w 1950 roku było współzałożycielem 
amatorskiego zespołu teatralnego, a w 1986 zespołu artystycznego dla 

83 K. Kajzer : Związki i stowarzyszenia. W: Dzieje Skoczowa..., s. 278–279.
84 Z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie. [Oprac. red. 

B. orSzul iK]. Cieszyn 1980.
85 W. oSzelda : Klub tysiąca inicjatyw. Cieszyn 1983, s. 3 i nn.
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dzieci86, koło organizacji w Bystrej prowadziło regionalny zespół muzycz-
ny i kapelę ludową87, w Cisownicy KGW zainicjowało powstanie biblioteki, 
prenumerowało czasopisma i powołało do życia amatorski zespół teatral-
ny,88 natomiast w Dzięgielowie organizowało m.in. wyjazdy do kina i teatru 
w Bielsku oraz Cieszynie89. Na gruncie plastycznym warte wspomnienia 
jest społeczne ognisko plastyczne rodziny Konarzewskich na Buczni-
ku w Istebnej w latach 1945–1960, stanowiące kontynuację działalności 
placówki międzywojennej, które w widoczny sposób oddziaływało także 
w okresie powojennym na kształt kultury plastycznej regionu90.

Ruch wydawniczy

Trudniej było reaktywować prężnie rozwijający się w przeszłości ruch wy-
dawniczy. Pobudki były ideologiczne, gdyż władza – co oczywiste – musiała 
czuwać nad przepływem informacji. Wydawanie druków podlegało więc cen-
zurze, która funkcjonowała przez cały omawiany okres. Drugą przyczyną była 
konieczność reglamentacji papieru. Za kwestie te odpowiadał Powiatowy Urząd 
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, który zezwalał na druk dwóch arkuszy 
wydawniczych i nakład 1000 egzemplarzy. Na większy limit papieru i wyższy 
nakład mógł zezwolić cenzor wojewódzki lub centralny w Warszawie91. Taki 
stan rzeczy w największym stopniu odbił się na wydawaniu czasopism. Przez 
pierwszą dekadę po II wojnie światowej w regionie nie ukazywał się żaden ty-
tuł prasowy. W połowie lat pięćdziesiątych – jako jedne w pierwszych w kraju 
– zaczęły ukazywać się: uprzywilejowana przez władze „Kronika Beskidzka” 
(pierwszy numer – 25 listopada 1956) oraz „Głos Ziemi Cieszyńskiej” (pierw-
szy numer – 1 października 1955). Obydwie stanowiły początkowo organy 
prasowe Frontu Jedności Narodu. W latach 1976–1981 cieszyńskie pismo było 
zawieszone z inicjatywy władz KW PZPR w Bielsku-Białej, z uwagi na chęć 
stworzenia jednego tytułu prasowego dla całego, powstałego w ramach refor-
my administracyjnej 1975 roku, województwa bielskiego92. W efekcie w miej-

86 Międzyrzecze. [Red. G. Biernot i inni]. Międzyrzecze 2008, s. 54, 65.
87 J. KolarCzyK : Bystra wczoraj i dziś. Bielsko-Biała 2005, s. 11.
88 D. maCura : Koło Gospodyń Wiejskich. W: Siedem wieków Cisownicy 1305–2005.

Pod. red. J. PuCzKa . Cisownica 2005, s. 170–171.
89 Dzięgielów 1305–2005. [Zesp. red. Z. fober  i in.]. Dzięgielów [2005], s. 82; GZC 1957 nr 30 

z 2 sierpnia.
90 E. roSner:  Istebniańskie spotkania – wizyta u Konarzewskich, GZC 1957 nr 30 z 2 sierpnia.
91 W. Pindel : Biblioteki..., s. 232.
92 W latach przymusowego niebytu, rolę „Głosu” przejęła gazeta zakładowa cieszyńskiej 

fabryki maszyn elektrycznych „Celma” – dwutygodnik „Nasza Trybuna” wydawany 
w latach 1973–1981. Zob. S. Król : Życie kulturalne..., s. 568.
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sce zlikwidowanych „GZC” oraz „Kroniki Beskidzkiej” w Bielsku-Białej zaczął 
wychodzić tygodnik „Kronika”, który ukazywał się aż do końca 1989 roku93. 
W Cieszynie powstałą lukę próbowała częściowo zastąpić ukazująca się w la-
tach 1973–1981 gazeta zakładowa „Celmy” „Nasza Trybuna”.

Imprezy kulturalne

W latach 1945–1989, poza imprezami typowo kulturalnymi (przeglądy ze-
społów artystycznych, przeglądy teatralne, wystawy etc.) organizowano 
wiele wydarzeń, podczas których kultura stanowiła jedynie tło dla polity-
ki i propagandy. Można do nich zaliczyć m.in. obchodzone 1 maja Święto 
Pracy, obchodzone w pierwszy dzień Zielonych Świątków Święto Ludowe 
czy obchodzone 22 lipca Narodowe Święto Odrodzenia Polski94, a także 
rocznice związane z historią PRL: utworzenia Ludowego Wojska Polskie-
go (12 października), powstania Polskiej Partii Robotniczej (5 stycznia)95, 
a nawet tak egzotyczne z dzisiejszej perspektywy, jak rocznica powoła-
nia do życia organów Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa96. Na 
Śląsku Cieszyńskim obchodzono również rocznicę „wyzwolenia” regionu 
(3 maja). Okolicznościowe uroczystości każdorazowo składały się z części 
politycznej z przemówieniami dygnitarzy partyjnych, składaniem kwiatów 
itd., oraz z części artystycznej. Szczególną kategorią imprez o charakterze 
propagandowym były te popularyzujące ZSRR i eksponujące wątek „przy-
jaźni” między państwem polskim i radzieckim. Do wydarzeń o takim cha-
rakterze zaliczyć można np. obchody rocznic „Wielkiej Socjalistycznej 
Rewolucji Październikowej” (17 października)97 czy 100-lecie urodzin Le-

93 Zob. Tamże; R. danel : „Głos” recidivus. „Kalendarz Cieszyński 2006”, Cieszyn 2005, 
s. 205–207; Zespół redakcyjny: Do Czytelników. GZC 1976, nr 34 z 24 sierpnia.

94 Świąt państwowych w okresie PRL było znacznie więcej. 9 maja obchodzono Święto Zwy-
cięstwa, 12 października (rocznica bitwy pod Lenino) obchodzono Święto Wojska Polskiego, 
a z mniej znaczących: Święto Trybuny Ludu, Święto Trybuny Robotniczej czy Dzień Czynu 
Partyjnego. Dużą wagę przywiązywano do Dnia Kobiet 8 marca.

95 Np. na 25-lecie powstania PPR w styczniu 1967 r. w całym powiecie cieszyńskim odbywały się 
uroczyste akademie (m.in. w Cieszynie, Wiśle, Ustroniu, Skoczowie, Strumieniu i Brennej). 
Cykl prelekcji przygotowały Polskie Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo Literackie im. 
A. Mickiewicza i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Zob. GZC 1967, nr 3 z 15 stycznia.

96 Np. 10 października 1970 r. uroczysty koncert w cieszyńskim teatrze dał z tej okazji Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, prezentując swój najnowszy program. Zob. GZC 1970, 
nr 42 z 18 października.

97 Np. na pięćdziesiątą rocznicę rewolucji październikowej w 1967 r. Dom Kultury w Cieszynie 
zorganizował cykl imprez, na który składały się m.in. wieczory autorskie, pogadanki, 
projekcje filmów o tematyce rewolucyjnej czy „spotkanie przy samowarze”. Zob. E.B.-E.C.: 
Miejski Dom Kultury. „Cieszyński Rocznik Muzealny” 1970/1971, t. 2. s. 169.
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nina w 1970 roku98, a także Miesiąc Kultury Rosyjskiej i Radzieckiej, w ra-
mach którego odbywały się festiwale poświęcone radzieckiemu filmowi, 
teatrowi, tańcowi, książce, technice czy Ogólnopolski Konkurs Piosenki 
Radzieckiej (eliminacje odbywały się w miastach w całej Polsce, także na 
Śląsku Cieszyńskim). Za organizacją wydarzeń takiego typu najczęściej 
stały lokalne komórki wspieranego przez władze Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej.

Mniej widoczne w przestrzeni publicznej były imprezy próbujące się 
skupiać faktycznie na kulturze. Sztandarowym wydarzeniem o charakte-
rze kulturalno-oświatowym dla praktycznie całego okresu PRL były ogól-
nopolskie Dni Oświaty, Książki i Prasy99, odbywające się w maju, w których 
zobligowane były brać udział wszystkie instytucje o charakterze kultural-
no-oświatowym. Organizowano wówczas kilkutygodniowy cykl imprez, 
nieraz o wysokiej randze artystycznej, jak odbywająca się w latach sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych Śląska Wiosna Teatralna w Cieszynie100. Od 
1962 roku organizowano w Bielsku-Białej Ogólnopolski Konkurs Malarstwa 
„Bielska Jesień”, który – mając początkowo wymiar jedynie lokalny – z cza-
sem przekształcił się w pierwszy ogólnopolski festiwal sztuki101. Na XX-lecie 
PRL w 1964 roku udało się zorganizować pierwszy Tydzień Kultury Be-
skidzkiej w Wiśle, w założeniu przegląd regionalnych zespołów z gościn-
nymi występami grup z Jabłonkowa i Żywca102, który z czasem rozwinął się 
w jeden z największych festiwali folklorystycznych w Polsce. Największą 
imprezą kulturalną Cieszyna była Cieszyńska Wiosna Artystyczna, odby-
wająca się nieregularnie w latach sześćdziesiątych: na XX-lecie PRL (1964), 
1 000-lecie Państwa Polskiego (1966) i Międzynarodowy Rok Turystyki 
(1967). Rangę jednej z najważniejszych imprez branżowych na świecie uzy-
skał wspominany już Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek odbywający 

98 Np. Dom Kultury w Cieszynie przygotował cykl prelekcji na tematy nawiązujące do rocznicy 
(np. „Leningrad – kolebką rewolucji”), wyświetlano filmy oświatowe i fabularne. Teatr 
poezji „Logos” przygotował wieczór z wierszami radzieckimi pt. Co wielkość Kraju tworzy. 
Zob. Tamże, s. 171.

99 Dni Oświaty, Książki i Prasy organizowano od 1951 r. Wcześniej było to Święto Oświaty 
(1946–1948) i Tydzień Oświaty, Książki i Prasy (1949–1950). Z roku na rok zwiększała się 
liczba imprez i wydłużał czas trwania imprezy. Według początkowych założeń miały to być 
3 dni – 1-3 maja. 

100 W 1970 r. w ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy w Cieszynie zorganizowano m.in. koncerty 
zespołów młodzieżowych w Szkole Muzycznej, koncert Filharmonii Śląskiej w Teatrze, 
występami teatralnymi w ramach Śląskiej Wiosny Teatralnej, wystawy regionalnych 
malarzy i fotografików w Muzeum oraz spotkania, odczyty, wystawy i kiermasze 
książkowe w Domu Kultury, klubach i świetlicach zakładowych. Szereg imprez odbył się 
w domach kultury w Ustroniu (m.in. koncert grupy Skaldowie) i Skoczowie. Zob. GZC 
1970, nr 19 z 10 maja.

101 A. linert : Kultura…, s. 584.
102 Tydzień Kultury Beskidzkiej. GZC 1964 nr 13 z 29 marca.
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się od 1966 roku przy Teatrze Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej. Ważnym 
wydarzeniem kulturalnym w Brennej był organizowany od lat sześćdzie-
siątych Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych. W Ustro-
niu w latach 1976–1989 odbywał się Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej 
wraz z całym szeregiem wydarzeń towarzyszących, największa impreza 
kulturalna w mieście i jedyna taka w Polsce103.

Duże imprezy kulturalne były również poświęcone konkretnym miej-
scowościom. Na 1000-lecie Państwa Polskiego w 1966 roku zostały po raz 
pierwszy zorganizowane Dni Bielska-Białej, które na stałe weszły do ka-
lendarza kulturalnych imprez regionu104. W Skoczowie w 1967 roku z oka-
zji 700-lecia nadania praw miejskich urządzono pierwsze Dni Skoczowa,105 
w 1975 roku po raz pierwszy odbyły się Dni Ustronia106, a w 1980 roku 

103 L. SzKaradniK , M. żyromski : Przejawy aktywności…, s. 253–254.
104 Włacz. [pseud.]: Wielkie dni Bielska-Białej. „Zwrot” 1966, nr 7, s. 5–6.
105 E. biSzorSK i : Obyczaje..., s. 213–215.
106 L. SzKaradniK , M. żyromski : Przejawy aktywności…, s. 256.

Koncert Andrzeja Rybińskiego i Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji 
pod batutą Zbigniewa Górnego w ramach XI Festiwalu Piosenki Czeskiej 

i Słowackiej, amfiteatr w Ustroniu, 18 lipca 1986 roku   Foto 
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święto gminy Strumień – Staromiejska Wiosna107. Imprezy te kontynuowa-
ne są do dnia dzisiejszego, każdorazowo z bogatym programem imprez 
kulturalnych. W Cieszynie okazją do zorganizowania całego cyklu wy-
darzeń kulturalnych była 1150. rocznica legendarnego założenia miasta 
w 1960 roku108. Oprócz tego odbyły się imprezy o mniejszej randze, zarów-
no cykliczne jak i okolicznościowe. Wiele możliwości do prezentacji swo-
ich dokonań miał amatorski ruch artystyczny na wsi, gdzie działalność 
kulturalna była mniej skrępowana przez władze. Tam również obchodzo-
no święta państwowe, ale prawdziwą okazją do zaprezentowania lokalnej 
sztuki były dożynki, festyny i odpusty. 

Konkluzje

Trudno jest pokusić się o jednoznaczną – negatywną bądź pozytywną – 
ocenę życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim w latach 1945–1989. W mia-
stach rozwijało się ono na tyle prężnie, na ile pozwalały mu na to warunki 
dyktowane przez władze. Na terenach wiejskich było mniej skrępowane. Po-
mimo upolitycznienia i cenzury, które same w sobie powinny rzutować na 
negatywną ocenę PRL pod tym względem – posiadało niewątpliwe zalety. 
Na swój sposób było bogate – zwłaszcza za sprawą działalności wszystkich 
świetlic i klubów zakładowych, których były w regionie dziesiątki. Także 
w kwestii funkcjonowania stowarzyszeń sytuacja nie wyglądała najgorzej, 
choć dopiero transformacja ustrojowa i masowe powstawanie organizacji po-
zarządowych po roku 1989 pokazały, na ile wcześniej oddolne działania były 
utrudniane. Kultura w PRL była upolityczniona, ale była również dotowana 
przez państwo. Zmniejszenie nakładów państwa na kulturę stało się jedną 
z przyczyn dezorganizacji instytucji kulturotwórczych w pierwszej połowie 
lat dziewięćdziesiątych. Ludzie – mimo wszystko – aktywnie uczestniczyli 
w kulturze, poza tym na Śląsku Cieszyńskim istniały w tym zakresie wciąż 
silne tradycje z przeszłości oraz ogromny kulturotwórczy potencjał. Być 
może też dla wielu mieszkańców była ona odskocznią od szarej codzienno-
ści. Regionalna kultura notowała spore sukcesy, chociażby za sprawą orga-
nizacji kilku imprez o wysokiej – nawet w skali międzynarodowej – randze 
(np. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek w Bielsku-Białej).

107 Miasto Strumień..., s. 29.
108 Zob. np. M. troszok-różycka : Godowe dni Cieszyna. GZC 1960, nr 37 z 16 września.
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Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego w okresie Polski 
Ludowej, znajdując się pod wpływem ogólniejszych po-
nadregionalnych procesów społecznych, politycznych, 
ideologicznych, ulegała pewnym przeobrażeniom, mimo 
to, dzięki staraniom części mieszkańców tego regionu 
(i nie tylko) zdołała zachować pewne swoiste cechy de-
cydujące o jej oryginalności i niepowtarzalności. Doty-
czy to obu części podzielonego granicą regionu. Cechy 
mogące świadczyć o specyfice regionu – te najbardziej 
widoczne – można było i nadal można dostrzec w odręb-
ności strojów, niektórych obrzędach, zwyczajach, gwa-
rze, programach artystycznych zespołów regionalnych 
czy zachowanych przejawach dawnego budownictwa lu-
dowego (bądź powrotu do niego). 

W czasach powojennych, w okresie stalinowskim 
(do 1956 roku), zagrożenie dla trwania i przekazu kultu-
ry ludowej mogły stanowić formy kontroli i ograniczenia 
dotyczące swobodnych spotkań ludności wiejskiej, wy-
miany towarów, usług itp. Kultura ludowa w tym okre-
sie nie została formalnie zakazana, nie mniej niektóre 
jej formy próbowano wyrugować w ramach dominującej 
ideologii narodu i państwa socjalistycznego. Co za tym 
idzie, pewne tradycje i zwyczaje ludowe były pielęgno-
wane wyłącznie w obrębie poszczególnych rodzin – doty-
czyło to zarówno obrzędowości sakralnej jak i świeckiej. 
Poza tym rozwój przemysłu i podejmowanie pracy 
w mieście przez mieszkańców wsi również przyczyni-
ły się do ograniczenia jej oddziaływania, wśród młodego 
pokolenia prowadząc do jej zaniku. 

Po okresie odwilży gomułkowskiej 1956 roku pro-
pagowanie kultury ludowej jako kategorii przypisanej 

* Gabriela Hałgas współredagowała problematykę społeczno-politycz-
ną i obyczajową.

*
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warstwom (klasom) społecznym, które miały tworzyć nowy typ społe-
czeństwa socjalistycznego, nieco się nasiliło. Co prawda proces jej pod-
upadania (względnie przeobrażania) został nieco spowolniony, ale jej 
rozwój – pojmowany z uwzględnieniem tradycyjnych treści, praktyk, wy-
obrażeń – nie miał charakteru dynamicznego. Stan ten trwał aż do po-
łowy lat sześćdziesiątych. Naciski biurokratyczne i ideologiczne, jakim 
kultura ta była poddawana, nie były jedyną przeszkodą w jej pielęgnowa-
niu. Innym czynnikiem, który istniał w tym właśnie czasie, była moda 
na miejski styl życia, związana z tym, że coraz częściej ludność wiejska 
podejmowała pracę w mieście. Przejawem takiego stanu rzeczy może być 
chociażby stosunek młodych ludzi do śląskocieszyńskich strojów regio-
nalnych, których zaczęli się wstydzić, postrzegając je jako niemodne czy 
staroświeckie. Zwraca na to uwagę etnograf dokumentujący m.in. prze-
miany stroju ludowego na Śląsku Cieszyńskim – Barbara Bazielich, która 
prowadząc swoje badania na tym terenie, po latach odnotowała fakt, że 
użytkowe dotąd formy strojów okazały się nieodzowne jedynie dla po-
wstających coraz liczniej zespołów regionalnych1

„Modę” na cieszyńską kulturę ludową zawdzięczamy w znacznej mierze 
jej miłośnikom, którzy dokładali wszelkich starań, aby ratować dziedzic-
two kulturowe, m.in. poprzez organizowanie konkursów. Ich działaniom 
przyświecała troska, aby nowe pokolenia nie wstydziły się kultury swoich 
przodków. Takie podejście do regionalnego dziedzictwa wyrażają słowa 
(odnoszące się m.in. do stroju ludowego) pochodzącego z Zaolzia Karola 
Piegzy: „rozumieć jego piękno i korzystać z ogromnej skarbnicy nasze-
go zdobnictwa ludowego”2. Stanowisko to nie było i nie jest odosobnione, 
jednocześnie zwraca ono uwagę na to, że kultura ludowa regionu, a przy-
najmniej pewne jej aspekty, postrzegane mogą być – potencjalnie – jako 
zasób, który może służyć budowaniu związku miejscowej ludności z za-
mieszkiwanym regionem i wspólnotą lokalną. Opinie tego typu wydają 
się być wyrazem stosunku do własnej kultury w sytuacji, kiedy dostrzega 
się jej zanik lub daleko idące przeobrażenia. Taka sytuacja niewątpliwie 
miała miejsce w latach powojennych.

 

1 B. baziel iCH : Ubiór i jego formy zdobnicze – zróżnicowanie i przemiany. W: Ludowe 
tradycje: dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego. 
Red. B. baziel iCH . Wrocław – Katowice 2009, s. 168.

2 K. PieGza : Nakrycia głowy kobiet cieszyńskich. Czeski Cieszyn 1979, s. 6.
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Ku „miejskiemu” stylowi życia 

Zakończenie II wojny światowej przyniosło nową rzeczywistość politycz-
ną, która miała – podobnie jak w innych regionach kraju – wpływ na życie 
społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Bardzo ogólnie można stwierdzić, że 
okres Polski Ludowej spowodował przyśpieszenie procesów towarzyszą-
cych industrializacji, która od XIX wieku, przeobrażała kulturowy krajo-
braz społeczności wiejskich Śląska Cieszyńskiego. Ich wynikiem – co już 
sygnalizowano – było zmniejszanie się dystansu między wsią a miastem. 

Przykładów dostarcza budownictwo. W powstających budynkach gospo-
darczych i mieszkalnych do budowy wykorzystywano coraz częściej cegły, 
beton oraz pustaki żużlowe (żużlobetonowe). Zmianie ulega wewnętrz-
ny układ pomieszczeń mieszkalnych. Od lat sześćdziesiątych pojawiają się 
coraz częściej budynki piętrowe z łazienkami i ubikacjami, balkonami, po-
siadające betonowe stropy i dachy, a także (wraz z możliwością nabycia 
auta) pojawiają się w ich sąsiedztwie garaże. Modne staje się używanie 
gumowych wałków ze wzorami, za pomocą których nanoszono na jednoli-
cie pomalowaną ścianę różniące się kolorem motywy roślinne lub geome-
tryczne. Wypierały one kolorowe roślinne fryzy, do których sporządzania 
używano specjalnych tekturowych zestawów szablonów.3 W latach siedem-
dziesiątych upowszechniają się papierowe tapety. Wśród rolników można 
zauważyć, mimo reglamentacji pewnych materiałów budowlanych, tenden-
cję do rozbudowywania starych domów, tak by mogły w nich mieszkać dwie 
rodziny. Kolejne lata Polski Ludowej to także czas powolnego przerzedza-
nia się spotykanego powszechnie w XIX wieku drewnianego budownictwa. 
Najwięcej tego typu budynków zachowało się do czasów współczesnych 
głównie na terenach górskich i podgórskich. Domy, które nie zostały znisz-
czone (rozebrane), niejednokrotnie tynkowało się lub izolowało (od ze-
wnątrz) płytkami betonowo-eternitowymi. W okresie powojennym zmiany 
dotykały także sposobu urządzania i wyposażania domów, które z każdą 
upływającą dekadą coraz bardziej upodabniają się do tych miejskich. Jest 
to – co sygnalizowano – wynik przenikania mody miejskiej na wieś, co na-
leży łączyć z tym, że przedstawiciele kolejnych pokoleń wychowujących się 
na wsi podejmowali naukę w ośrodkach miejskich, ale także z faktem, że 
coraz liczniejsza grupa mieszkańców wsi znajduje zatrudnienie w usytu-
owanych lub powstających w miastach zakładach przemysłowych (pojawia 
się także tendencja migracji do miast). Wraz ze znikającą „samodzielno-
ścią” wsi, przejmowaniem stylu życia charakterystycznego dla przestrzeni 

3 Przykładów takich dostarczają (pochodzące z lat 30. XX w.) zgromadzone w Muzeum 
Ślaska Cieszyńskiego eksponaty oznaczone numerami inwentarzowymi: MC/E/2574-/001-
018; MC/E/4317-MC/E/4332; zob. www.katalog.muzeumcieszyn.pl/dzial/etnografia.html
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miejskiej, rozwojem sieci spółdzielczych punktów wypiekających pieczy-
wo i zdolnych odpowiedzieć na zapotrzebowanie mieszkańców poszcze-
gólnych gospodarstw domowych, następuje także stopniowe likwidowanie 
znajdujących się w części domów pieców chlebowych.

Wraz z upływem kolejnych lat zmniejsza się ilość osób będących przed-
stawicielami generacji, które żyły jeszcze w tradycyjny sposób, utrzymując 
się z roli, hodowli bądź uzupełniających swoje zarobki niewykwalifikowa-
ną pracą najemną w obrębie wsi lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie (np. 
jako służba u bogatych sąsiadów).4 Można dostrzec tendencję, że coraz czę-
ściej samodzielni rolnicy podejmują pracę zarobkową poza swoim gospo-
darstwem w przedsiębiorstwach i uspołecznionych instytucjach. Powoduje 
to powstanie nowej grupy wiejskiej chłoporobotników, która zachowuje 
niewielkie gospodarstwa rolne, którymi zajmują się po godzinach pracy 
spędzonych w przemyśle i usługach. Warto dodać, że zmiany te nie do-
prowadziły jednak do natychmiastowego i całkowitego zaniku spotyka-
nych we wcześniejszym okresie form kultury społecznej w postaci pomocy 
sąsiedzkiej lub rodzinnej podczas różnego rodzaju prac polowych, przy 
budowie domów czy organizacji imprez (np. wesel). Nadal utrzymywano 
przy domach skromny inwentarz zwierzęcy (kury, świnie, krowy, króli-
ki), co pozwalało zaspakajać potrzeby gospodarstw domowych szczególnie 
w okresach niedoboru lub reglamentacji produktów spożywczych.

Na przeobrażenia kultury wiejskiej i przenikanie do niej elementów 
stylu miejskiego niewątpliwie wpływ miało także oddziaływanie tre-
ści przekazywanych za pośrednictwem środków masowej komunikacji 
– prasy, audycji radiowych a w okresie późniejszym transmisji telewizyj-
nych. Początkowo odbiór tych mediów miał charakter zbiorowy i odbywał 
się w miejscowych świetlicach, klubokawiarniach znajdujących się w do-
mach ludowych lub innych instytucjach organizujących lokalne życie kul-
turalne, społeczne, gospodarcze. Podobnie było w przypadku, gdy ktoś na 
wsi posiadał własny odbiornik telewizyjny, wówczas emitowane programy 
informacyjne i filmy gromadziły u niego sąsiadów. Z czasem, kiedy elek-
tryfikacja obejmowała coraz większą ilość gospodarstw, a odbiorniki te-
lewizyjne stawały się coraz powszechniejsze odbiór treści telewizyjnych 
nabrał bardziej rodzinnego i zindywidualizowanego charakteru. 

Nie bez znaczenia na zmiany kulturowego pejzażu wsi miały przeprowa-
dzane w latach stalinowskich parcelacje wielkich majątków i gospodarstw 
oraz próby wprowadzania reform rolnych (mających m.in. doprowadzić 
do kolektywizacji wsi). Ich rezultatem było pojawienie się w kolejnych latach 
i dekadach Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Postępująca mechanizacja 

4 B. PoloCzKowa : Sposoby zarobkowania i zdobywania kwalifikacji zawodowych we wsi 
Brenna powiat Cieszyn (w okresie życia ostatnich czterech pokoleń), „Zaranie Śląskie” 1971, 
t. 3/4, s. 292. 
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wsi, rosnąca rola przemysłu czy upaństwowienie pewnych profesji powodo-
wało powolny upadek tradycyjnego rzemiosła, które przechodzi z fazy pro-
dukcyjnej do usługowej, a w przypadku niektórych branż dochodzi do jego 
prawie całkowego zaniku (np. garncarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo, ry-
marstwo, powroźnictwo). Proces ten można było obserwować już przed II 
wojną światową. Takie produkty jak żberki (drewniane naczynie klepkowe), 
troki (drewniane niecki), koła drewniane, tragacze (rodzaj taczek drabinia-
stych), maśniczki (do wyrobu masła) można było jeszcze nabywać do po-
czątku lat siedemdziesiątych na targowiskach lub w niektórych punktach 
handlowych, których wspólnym „mianownikiem” byłoby ogólne określenie 
„wszystko dla wsi” (wiele sprzętów było jednak pochodzenia fabrycznego). 
Wraz ze znikaniem z pejzażu wiejskiego koni (ciągnących wozy drabinia-
ste), które zastępowane były bądź fabrycznej produkcji traktorami lub domo-
wej konstrukcji ciągnikami, do wykonania których wykorzystywano stare 
silniki motorowe oraz części samochodowe (tzw. łunochody lub papaje), 
do przeszłości odchodziły kuźnie kowalskie. Niektóre z nich zmieniły lub 
uzupełniły swoją ofertę o usługi ślusarskie, spawalnicze, nastawiając się na 
naprawę wchodzącego na wieś sprzętu mechanicznego.

Funkcjonujące w okresie Polski Ludowej warsztaty rzemieślnicze lub 
niewielkie przedsiębiorstwa prywatne największe problemy miały w okre-
sie stalinowskim, kiedy to podlegały uspołecznieniu, kontroli, konfiska-
tom. W późniejszych latach natrafiały one nadal na liczne utrudnienia ze 
strony systemu i państwowych urzędników, którzy obarczali je domiara-
mi podatkowymi. Niewątpliwie niedobory pewnych towarów umożliwiły 
przetrwanie niektórych profesji czy usług rzemieślniczych, takich jak kra-
wiectwo czy szewstwo.

Szczególnym znakiem przeobrażeń, jakim ulegała kultura typu ludo-
wego w latach 1945–1989, był, co już sygnalizowano, zanik związanych 
z regionem strojów ludowych. Wypierała je odzież produkowana przemy-
słowo o proweniencji miejskiej. Proces ten rozpoczął się już w II połowie 
XIX wieku, czego przykładem może być zniknięcie męskiego stroju z okolic 
Cieszyna. Jednak w okresie PRL tendencja ta uległa nasileniu, doprowadza-
jąc do tego, że funkcja i zastosowanie stroju zostały znacząco przedefinio-
wane, a on sam w oczach mieszkańców regionu nabrał innego znaczenia. 

Kobiecy strój cieszyński (zwany też dawniej wałaskim) najdłużej był 
w użyciu wśród przedstawicielek starszego pokolenia, zamieszkujących 
obszary wiejskie usytuowane peryferyjnie w stosunku do takich miej-
scowości jak Cieszyn, Skoczów, Strumień czy Bielsko-Biała. Stosunkowo 
najdłużej ta odmiana stroju regionalnego noszona była w Beskidzie Ślą-
skim, do którego zaczął docierać na przełomie XIX i XX wieku, „wypie-
rając” z użycia strój góralski. Postępującemu zanikowi tej formy odzieży 
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towarzyszyła jednocześnie jego zmiana. Dotyczyła ona nie tyle samego 
kroju (ten, w przypadku sukni, zachował względnie pierwotną formę), ile 
materiałów, z których były wykonywane bluzki (kabotki), fartuchy (nie-
jednokrotnie zdobiono je dodatkowo, malując na nich motywy kwiatowe 
i używając w tym celów farb i odpowiednich szablonów5) czy chusty (szat-
ki). Jeszcze na początku lat sześćdziesiątych w niektórych sklepach można 
było nabyć poszczególne gotowe elementy stroju. Chcąc mieć bardziej ele-
ganckie stroje, można było zlecić ich wykonanie u coraz mniej licznych „wy-
szywaczek”, hafciarek czy krawcowych.6 W przypadku sukni cieszyńskiej 
(wałaskiej), modyfikacjom uległ dotychczasowy układ wyszywanych kolo-
rowymi nićmi motywów roślinnych, zdobiących plecy gorsetu (żywotka). 
Powiązane to jest z zanikiem dawnej spotykanego powszechnie podzia-
łu oplecków (części gorsetu przykrywającej plecy) na cztery pola zdobni-
cze, które wypełnione były motywem bukietów kwiatowych wyszywanych 
srebrną lub złotą nicią. Znikają także ozdobne „złote” lub „srebrne” borty, 
którymi były obszyte brzegi ramiączek, przedniczek (przednia część gor-
setu) oraz które wyznaczały cztery pola zdobnicze oplecków dzieląc je na 
dwa niewielkie trójkątne u góry i dwa prostokątne. Znakiem zmian były po-
jawiające się na ramiączkach przedniej części gorsetu drobne rzuty gałązek 
lub listków oraz zdobiące plecy pojedyncze, podwójne, potrójne bukiety 
kwiatowe, bądź tworzące rodzaj „wianuszka” motywy roślinne wyszywa-
ne kolorowymi nićmi bawełnianymi, koralikami oraz cekinami.7 Zmiany 
dotykają również srebrnej biżuterii – dawne metalowe (odlewane lub fili-
granowe) pasy zastępują ich imitacje wykonane z szerokiej gumowej taśmy 
konfekcyjnej, zdobionej motywami roślinnymi i geometrycznymi, wyszy-
wanymi kolorowymi cekinami i koralami;8 podobnie na poprzedniczkach 
gorsetów zamiast srebrnych zapinek pojawiają się niejednokrotnie wyko-
nane z kolorowych nici i koralików haftowane na aksamicie tzw. ślepe 
hoczki. Znakiem zmian jest również zarzucanie przez kobiety zamężne 

5 Przykładów dostarczają zgromadzone w Muzeum Ślaska Cieszyńskiego eksponaty 
oznaczone numerami inwentarzowymi: MC/E/2788/003, MC/E/2788/004, MC/E/2788/005, 
MC/E/2788/006 MC/E/2788/007, MC/E/2788/008; zob. www.katalog.muzeumcieszyn.pl/
dzial/etnografia.html [ostatni dostęp 14. 11. 2014].

6 B. baziel iCH:  Strój cieszyński, Wrocław 2006, s. 69–78.
7 Przykładów dostarczają zgromadzone w Muzeum Ślaska Cieszyńskiego eksponaty 

oznaczone numerami inwentarzowymi: MC/E/128, MC/E/145, MC/E/163, MC/E/164, 
MC/E/1857, MC/E/1990, MC/E/2643, MC/E/2665, MC/E/2781, MC/E/2816, MC/E/3634, 
MC/E/3656, MC/E/3658, MC/E/3683, MC/E/3695; zob. www.katalog.muzeumcieszyn.pl/
dzial/etnografia.html [ostatni dostęp 14. 11. 2014].

8 Przykładów tej konfekcji i biżuterii dostarczają zgromadzone w Muzeum Ślaska 
Cieszyńskiego eksponaty oznaczone numerami inwentarzowymi: MC/E/925, MC/E/1019, 
MC/E/2191, MC/E/3067, MC/E/3347; zob. www.katalog.muzeumcieszyn.pl/dzial/
etnografia.html [ostatni dostęp 14. 11. 2014].
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noszenia czepców,9 co wraz z wchodzeniem do oferty handlowej koronek 
produkcji fabrycznej owocuje zmniejszeniem się zainteresowania koron-
ką klockową oraz powoduje, że umiejętność ta prawie całkowicie zanikła 
(jeszcze w połowie XX wieku za regionalną „stolicę” tej techniki uważano 
Goleszów i jego okolice). Z powszechnego użycia wychodzą także stroje 
góralskie, które w przypadku kobiet zastępowane są strojami z okolic Cie-
szyna, a te – w kolejnych latach i dekadach – wypierane są przez wybiera-
ną przez młode pokolenia odzież miejską szytą zgodnie z aktualną modą. 
Strój góralski męski zakładano tylko przy wyjątkowych okazjach. 

W okresie Polski Ludowej obecność strojów ludowych w przestrzeni 
publicznej ogranicza się coraz częściej do funkcji kostiumu, który zakła-
dają członkowie zespołów regionalnych podczas występów scenicznych, 
organizowanych pochodów pierwszomajowych lub okrągłych rocznic 
związanych z założeniem miejscowości bądź jubileuszami organizacji spo-
łeczno-politycznych. Można go także dostrzec podczas wyjątkowych świąt 
religijnych (np. Boże Ciało), imprez dożynkowych lub jako regionalny ak-
cent towarzyszący programom wizyt niektórych przedstawicieli władz 
partyjno-państwowych. Im bliżej czasów współczesnych tym rzadziej jest 
również spotykany podczas wyjątkowych uroczystości rodzinnych, jaki-
mi były śluby i wesela. W większości przypadków strój został zamknięty 
w szafach i szufladach bądź był przeszywany na suknie i spódnice typu 
miejskiego. Dla kolejnych pokoleń przychodzących na świat po 1945 roku 
staje się on rekwizytem scenicznym lub eksponatem spotykanym w mu-
zeach. Sceniczny i „świetlicowy” charakter stroju wpływa na jego dalszą 
modyfikację oraz ujednolicenie się form i nieraz przesadnie rozbudowane 
zdobnictwo.10 Warto dodać, że o ile strój z okolic Cieszyna czy obszaru Be-
skidu Śląskiego mógł przetrwać i był widoczny w przestrzeni publicznej 
dzięki działalności zespołów regionalnych czy staraniom lokalnych miło-
śników regionu, o tyle ten spotykany jeszcze w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego i używany przez ludność będącą potomkami osadników 
niemieckich zamieszkujących okolice Bielska i Białej praktycznie zniknął.

Proces przyjmowania elementów stylu życia miejskiego przez ludność 
obszarów wiejskich można tłumaczyć z jednej strony procesami, jakie 
obejmowały tę część Europy od XIX wieku oraz decyzjami politycznymi 
i gospodarczymi, jakie podejmowano w obrębie systemu politycznego Pol-
ski Ludowej. Niemniej, należy też uwzględnić punkt widzenia samych 

9 K. czerwińska : Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycją a innowacją, 
Katowice 2009, s. 94.

10 K. czerwińska : Stroje ludowe Śląska Cieszyńskiego: tradycje – przemiany – perspektywy. 
W: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy. Red. A. W. Brzezińska, M. Tymochowicz,Wrocław 
2013, s. 139.
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mieszkańców obszarów wiejskich regionu, którzy, przyjmując nowe style 
czy nowinki techniczne, postrzegali je jako przejaw awansu społecznego 
czy znak – symbol – pozytywnie ocenianej nowoczesności. W okresie Pol-
ski powojennej treści tradycyjnej kultury obszarów wiejskich przenikały 
się z tymi, które niosła nowa rzeczywistość. Z czasem te pierwsze były za-
stępowane tymi drugimi lub ulegały pod ich wpływem modyfikacji bądź 
następowała pewnego rodzaju unifikacja zachowań. Także te drugie podle-
gały pewnym transformacjom, natrafiając na specyficzny grunt lokalny czy 
regionalny, znajdując swoje odzwierciedlenie m.in. w folklorze dziecięcym 
(różnego rodzaju wyliczanki lub gry uwzględniały nieraz treści dostępne 
za pośrednictwem prasy, radia oraz telewizji), praktykach życia codzienne-
go czy relacjach codziennych między grupami sąsiedzkimi lub wewnątrz 
rodzin. Zmieniająca się rzeczywistość wymuszała pewnego rodzaju selek-
cję treści i tworów kulturowych. Warto dodać, że wiele tradycji, praktyk 
czy zwyczajów ludowych było pielęgnowanych, ale głównie w obrębie po-
szczególnych rodzin, co dotyczyło zarówno obrzędowości sakralnej, jak 
i świeckiej. Objawiała się w nich tzw. historia (względnie kultura) długiego 
trwania ukształtowana warunkami geofizycznymi, gospodarczymi zwią-
zanymi z gospodarką rolniczą, pasterską, ale także decyzjami polityczny-
mi, administracyjnymi, fiskalnymi. 

Tradycje i zwyczaje 

W przypadku społecznego wymiaru kultury Śląska Cieszyńskiego i jej 
przejawów w postaci więzów rodzinnych czy sąsiedzkich okazją do pod-
trzymywania tradycji i zwyczajów były m.in. odpusty oraz niektóre święta, 
a także urodziny bądź imieniny (szczególnie jeśli solenizantem był Józef, 
Jan, Anna, Krystyna), a także wydarzenia w postaci ślubów, chrzcin, ko-
munii, konfirmacji czy pogrzebów – obrzędowość rodzinna czyli praktyki 
związane z zasadniczymi datami życia: z jego początkiem i końcem, tu-
dzież z połączeniem się młodych dla wspólnego życia.11 Przeplata się ona 
również z elementami kultury symbolicznej (m.in. duchowej). 

Odnośnie ślubów praktykowana była i jest czynność zapraszania na 
uroczystości ślubne i weselne krewnych oraz znajomych, czemu towarzy-
szyło roznoszenie przez przyszłych nowożeńców (ale także ich rodziców 
lub drużbów) okrągłych kołaczyków z makiem lub serem (czasem z jabł-
kami) przyozdobionych mirtą. Warto dodać, że po zaręczynach i ustaleniu 
między rodzinami daty ślubu (starano się pominąć miesiące maj – z czym 
związane było powiedzenie: ślub majowy, grób gotowy – oraz listopad, 

11 J. S. Bystroń : Etnografia Polski. Warszawa 1947, s. 160.
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a także okresy Wielkiego Postu i Adwentu) młodzi udawali się do probosz-
cza w celu ogłoszenia zapowiedzi weselnych (tzw. ogłoszki) i zapisania się 
na nauki przedmałżeńskie. Kiedy trzykrotnie ogłoszki spadły z kazalnicy, 
odbywało się wesele. Dzień przed weselem młody pan (żynich) organizo-
wał dla swoich kolegów wieczór kawalerski (tzw. zapijanie względnie prze-
pijanie swobody). Warto dodać, że wraz z upływem kolejnych dekad po II 
wojnie światowej można obserwować zmniejszający się wpływ rodziców 
na to, z kim się ożenią lub za kogo wyjdą ich dzieci. Wybór partnera i mał-
żeństwo staje się coraz bardziej decyzją młodych, za którą stoi uczucie 
miłości, zaś względy wyznaniowe schodzą coraz częściej na dalszy plan 
– najczęściej ograniczają się do tego, w jakim obrządku zawarte będzie 
małżeństwo lub będą chrzczone mające się potencjalnie w takim związku 
narodzić dzieci.

W dniu ślubu żynich wraz ze swoimi gośćmi weselnymi udawał się 
do domu swojej wybranki. Odbywały się przy tej okazji wykupiny panny 
młodej (młoduchy), których akcja rozgrywa się na progu jej domu. Szcze-
gólnie w domach ewangelickich – opuszczaniu rodzinnego domu przez 
pannę udającą się do kościoła towarzyszyła pieśń Ojcowski Dom. Warto 
dodać, że wejście do rodzinnego domu (bądź brama wjazdowa prowadzą-
ca do posesji) przyszłej mężatki, były i są nieraz odpowiednio przystrojone 
zielonymi gałązkami – elementem dekoracyjnym stawały się także kolo-
rowe dmuchane balony. Organizowane są również przez dzieci, młodzież 
z sąsiedztwa lub znajomych młodej pary bramy weselne – tzw. szloga. Od 
zatrzymanego konduktu weselnego „pobierana jest opłata” w postaci drob-
nych sum pieniężnych, wiktuałów czy – w przypadku, kiedy bramę tworzą 
osoby pełnoletnie – alkohol. 

Po zakończeniu II wojny światowej miejscem, w którym odbywa się 
przyjęcie i zabawa weselna (tzw. czkaczka), bywa już nie tyle gospodar-
stwo (podwórze lub stodoła), ale coraz częściej sala znajdująca się remizie 
strażackiej, domu ludowym lub restauracji. Za jej przyozdobienie odpowie-
dzialni byli organizatorzy wesela – młodzi, ich rodzice, krewni i znajomi. 
Do przygotowania posiłków podawanych podczas wesela zamawiało (pyto) 
się kucharki. W okresie powojennym strój weselny panny młodej przypo-
minał coraz częściej ten spotykany w miastach i odwzorowywał aktualną 
modę – biała suknia i welon zastępowały dawny uroczysty strój. Spotyka-
ną praktyką było również organizowanie osobno ślubu cywilnego w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego oraz kościelnego w kościele, z którym związana była 
panna młoda. Nieraz miały one w osobnych terminie. Uroczystość ślubu 
i zabawa weselna odbywały się w soboty, a na drugi dzień organizowa-
no – jeśli były na to odpowiednie fundusze – poprawiny. Zabawę wesel-
ną wypełniało biesiadowanie i zabawa taneczna przy akompaniamencie 
kapeli weselnej. Wraz z upływem kolejnych dekad od zakończenia wojny 
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członkowie takich zespołów coraz rzadziej używali tradycyjnych instru-
mentów, zastępując je elektrycznymi. Po II wojnie światowej przeobrażeniu 
uległ obrzęd oczepin – wraz z upływem kolejnych lat coraz rzadsze było 
zakładanie młodusze czepca, który stanowił znak i symbol jej zamążpój-
ścia. Dokonywały tego dawniej wieczorową porą inne mężatki. Zanika tej 
praktyki można wiązać z ogólną tendencją odchodzenia od strojów ludo-
wych. Wspomniane oczepiny (czepiny) zastępowała odbywająca się o pół-
nocy czynność zdejmowania z głowy pani młodej welonu, czego dokonuje 
żynich – chwilę później on sam pozbawiany był przez żonę krawatki lub 
muszki. Zarówno dawniej, jak i dziś, przebieg uroczystości weselnych oraz 
to, co i w jakich ilościach jest serwowane gościom weselnym, jak również 
to, czy są organizowane poprawiny, zależy m.in. od zamożności rodzin. 
Nie bez znaczenia jest także światopogląd, wybrany styl życia a także to, 
skąd – tzn. z jakiego regionu – pochodzą młodożeńcy. Nie można pomi-
jać również oddziaływania panujących mód, różnego rodzaju poradników 
i treści przekazywanych przez środki masowego przekazu. Wszystko to 
powodowało, że bogata dawniej obrzędowość weselna zaczynająca okres 
narzeczeństwa i kończąca się przekludzinami panny młodej do domu pana 
młodego również zaczyna nabierać charakteru uniwersalnego, ponadnaro-
dowego.

Upowszechnianie się służby zdrowia oraz zwiększająca się świadomość 
zachowań związanych z utrzymywaniem higieny powodowały postępują-
cą madykalizację okresu ciąży. Nie bez znaczenia było także zanikanie 
– na skutek procesów sekularyzacji, oddziaływania szkoły oraz treści za-
wartych w prasie kobiecej czy publikacjach książkowych (w niektórych 
książkach kucharskich można było znaleźć rozdziały zawierające podsta-
wowe informacje dotyczące seksualności kobiet i macierzyństwa) – do-
tychczasowej wiedzy ludowej obejmującej czas, kiedy kobieta była „przy 
nadziei”. Owocowało to ustępowaniem praktyk magiczno-religijnych zwią-
zanych z okresem ciąży i przyjściem dziecka na świat (np. pierwszą kąpie-
lą dziecka). Niektóre z nich nadal krążyły i były przekazywane, jak choćby 
zakaz chodzenia pod sznurami lub wieszania na nich prania przez ciężar-
ną, podglądania przez dziurkę od klucza itp. Stosowana była także prak-
tyka umieszczania przy nowo narodzonym dziecku czerwonej tasiemki 
– miało to pełnić funkcję apotropaiczną przed urokiem lub złymi mocami. 
Po 1945 roku osłabianiu i zanikowi ulega także magiczno-religijny zakaz 
opuszczania przez położnicę (przez okres od dwóch do sześciu tygodni) 
granic domostwa lub obejścia. Czas ten kończyły wywodziny, które odby-
wały się w kościele. W tym celu matka nowo narodzonego dziecka wpro-
wadzana była bocznymi drzwiami do świątyni, gdzie w zakrystii kapłan 
odmawiał nad nią modlitwę, a następnie miała obejść ołtarz z zapaloną 
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świecą, gdzie składała ofiarę pieniężną. W latach powojennych zanikł, spo-
tykany jeszcze kilka dekad wcześniej, zwyczaj przygotowywania na uro-
czystość chrztu dziecka pieczywa obrzędowego w postaci sztrucli. 

Okazją do odwiedzin czy podtrzymywania relacji rodzinnych, sąsiedz-
kich i towarzyskich były i są nadal odwiedziny matki i jej nowo narodzone-
go dziecka zwane chodzyniem z nowiydzkom lub na zaziorki.12 Wizytujący 
dom nowo narodzonego przynoszą przy tej okazji jakieś podarunki, któ-
rymi są ubranka lub inne przedmioty przydatne w pierwszych miesiącach 
po przyjściu na świat dziecka. Wraz z ukończeniem pierwszego roku ob-
chodzono nadal roczek. Przy tej okazji niejednokrotnie zamawiano u księ-
dza mszę lub modlitwę w intencji dziecka. Biorące w tych uroczystościach 
udział dziecko najczęściej przyodziane było w białe ubranko przyozdobio-
ne gałązkami mirty, grynszpanu bądź asparagusa. Była to okazja do tego, 
by wykonać dziecku pamiątkowe zdjęcie w atelier fotograficznym. Okazją 
do spotkań rodzinnych były również pierwsze komunie, konfirmacje czy 
bierzmowanie. Po uroczystościach kościelnych goście udawali się na uro-
czysty posiłek do domu dziecka. Przy okazji tych kościelnych uroczystości 
młody człowiek obdarowywany był prezentami o tematyce religijnej (krzy-
żyki, medaliki święte, Pismo Święte, kancjonał itp.), ale także drobnymi 

12 Por. L. riCHter , G. StudniCK i : Chrzest, wywód, roczek..., „Zwrot” 2013, nr 12, grudzień, 
s. 21.

Dożynki w Dzięgielowie, 1966 rok  MŚC
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sumami pieniężnymi lub dobrami materialnymi (najczęściej był to zegarek, 
książki, z czasem pojawił się rower).

Zmianie uległ także stosunek do śmierci. Kiedy człowiek zaniemógł 
i zbliżała się śmierć, do umierającego wzywano księdza (w celu spowie-
dzi, podania komunii lub – jak ma to miejsce w przypadku katolików 
– sakramentu ostatniego namaszczenia), domownicy i odwiedzający ko-
nającego krewni oraz sąsiedzi mogli pomodlić się o dobrą śmierć. W kato-
lickich rodzinach, kiedy następowała agonia, w dłonie zmarłego lub przy 
jego łóżku stawiano zapaloną świecę gromniczną. W chwili śmierci zatrzy-
mywano zegar i zasłaniano ciemnym materiałem lustro. Jeśli nieboszczyk 
miał otwarte oczy, starano się je zamknąć lub przykryć monetami (jak 
mówiono: by kogoś nie wypatrzył). Zwłoki po obmyciu ubierano w – nie-
raz wybraną wcześniej przez zmarłego – odświętną odzież. Przyglądając 
się praktykom związanym ze śmiercią należy dodać, że jeszcze na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych spotykany był (choć już dosyć rzadko) zwyczaj 
żegnania zwłok zmarłego w domu. W czuwaniu przy zwłokach połączo-
nym z modlitwą brali udział krewni, sąsiedzi jak i znajomi nieboszczyka. 
W tym czasie rodzina zmarłego powstrzymywała się od prac związanych 
z rolą. Odwiedzający nieboszczyka wystawionego w domu mogli go po-
całować bądź dotknąć jego dłoni, co byłą formą pożegnania ze zmarłym 
członkiem społeczności. Przy wyprowadzaniu zwłok z domu do kościoła 

„Wóz alegoryczny” podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej, 
Wisła, 1966 rok   MŚC



153kultura ludowa

trumnę niesiono tak, by nogi skierowane były ku przodowi. Przekraczając 
próg domostwa „uderzano” weń trumną trzykrotnie, wypowiadając przy 
tym słowa: z Bogiem, z Bogiem, z Bogiem, co odczytywano nieraz jako po-
żegnanie zmarłego z domem13.

Przeobrażenia, jakie stały się udziałem społeczności wiejskich i mało-
miasteczkowych po II wojnie światowej, wpłynęły także na zmiany w sferze 
obrzędów i zwyczajów dorocznych oraz na zanikanie dawnego świato-
poglądu ludowego. Wpływ na to miała sekularyzacja, mechanizacja wsi, 
podnoszący się poziom wykształcenia, oddziaływanie instytucji szkol-
nych, mediów (w tym przekazywanie za ich pośrednictwem racjonalnych 
poznawczo treści odnoszących się do zjawisk przyrodniczych), polityka 
i ustrój państwa, a także mieszanie się ludności miejscowej z napływową 
(w jej wyniku pojawia się konfrontacja kulturowa rodząca nieraz poczucie 
wstydliwości pewnych zachowań i przekonań14.) Rezultatem tego była po-
stępująca i coraz powszechniejsza postawa mieszkańców regionu, którzy 
afirmowali bardziej nowoczesne i współczesne formy stylu życia (szcze-
gólnie dotyczy to przedstawicieli młodego pokolenia). Łączyć z tym należy 
rozciągający się na przestrzeni trzech – czterech dekad postępujący zanik 
wielu zwyczajów i obrzędów magiczno-religijnych, które były wypadkową 
powiązania kalendarza liturgicznego z pracami gospodarczo-rolnymi (tzw. 
rok obrzędowy lub obrzędowość doroczna). 

Przykładem ilustrującym ten proces może być zanik praktyk towarzy-
szących pierwszemu wypędzaniu bydła na pastwiska, czemu towarzyszyło 
przyozdabianie zwierząt wiankami zrobionymi np. z mniszka lekarskiego 
(moiczka) czy „kulanie” po nich jaj itp. Miało to miejsce w przeddzień wspo-
mnienia św. Jerzego. Podobnie sprawa ma się z organizowanymi przez pry-
watnych gospodarzy dożynek (żniwówki) – te zastępują pojawiające się od 
początku XX w. dożynki gminne, powiatowe. Innym przykładem może być 
zanikająca na początku lat sześćdziesiątych praktyka chodzenia dziewczy-
nek z goiczkiem względnie moiczkiem (umajoną wstążkami i wydmuszkami 
jaj gałązką – najczęściej – drzewa iglastego) w okresie okołowielkanocnym 
i składania przy tej okazji życzeń. To samo dotyczy chodzących w okresie 
godnich świąt (okres od Bożego Narodzenia do Trzech Króli) kolędników, 
pastuszków czy Trzech Króli. Praktyki te znalazły swoje miejsce w reper-
tuarze scenicznym niektórych zespołów regionalnych lub były inspirowane 
przez miłośników regionu i odczytywać je można było m.in. jako przejaw 
świadomości regionalnej. 

13 M. kiereś:  Tradycja a współczesność. W: Ustroń 1305–2005, t. 1. Red. I. PaniC . Ustroń 2005, 
s. 271.

14 R. tomiCK i :  Religijność ludowa. W: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2. 
Red. M. biernaCKa , M. franKowSKa , W. PaProCKa . Wrocław – Warszawa – Kraków – 
Gdańsk – Łódź 1981, s. 68.
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Niektóre z praktyk składających się na tzw. tradycyjny rok kalendarzo-
wy nie tyle zniknęły, ile zmieniły swoje znaczenie lub uległy modyfika-
cjom. Za przykład może posłużyć zlikwidowanie w 1957 roku przepisu 
zapewniającego drugi dzień Zielonych Świątek (poniedziałek) jako dzień 
ustawowo wolny od pracy. Spowodowało to, że odbywające się w tym dniu 
tzw. smażenie jajecznicy przeniosło się na niedzielę a miejscem, w któ-
rym odbywała się ta czynność, przestały być łąki znajdujące się pod lasem, 
stały się natomiast przydomowe ogrody lub ogródek działkowy. Podob-
nie można postrzegać dawniej organizowane na koniec karnawału ostatki, 
które zastępowano śledziówkami. W identyczny sposób można postrzegać 
organizowane w okresie przed Bożym Narodzeniem wigiliówki.15

Wśród dawnych praktyk zachowały się te związane ze wspólnym spo-
żywaniem posiłków podczas kolacji w Wigilię Bożego Narodzenia: łamanie 
się opłatkiem, jego spożywanie z miodem, wspólne modlitwy rozpoczyna-
jące i kończące wieczerzę, składanie życzeń, zakaz odchodzenia od stołu 
oraz praktyki – często traktowane z przymrużeniem oka – wróżb z orze-
chów, jabłek czy dymu świec znajdujących się na stole wigilijnym, wkłada-
nie pieniędzy pod talerz, z którego spożywa się wigilijne potrawy itp. 

W okresie powojennym upowszechnia się, pojawiająca się już w la-
tach trzydziestych, sałatka jarzynowa, a na terenach górskich coraz czę-
ściej na stołach wigilijnych pojawia się smażony karp.16 Na tę wyjątkową 
chwilę związaną z Bożym Narodzeniem przygotowywano już kilka dni 
wcześniej wiele rodzajów drobnych ciasteczek zwanych cieszyńskimi. 
W części domów – głównie ewangelickich – pojawiały się również tzw. 
szulki wykonane z ciasta, którego używa się do wyrobu opłatków, z tą 
tylko różnicą, że jest ono przyprawione miodem oraz przyprawami ko-
rzennymi, a po jego upieczeniu zwija się je na trzonku rogulki (mątewki) 
w rulonik. W rodzinach, w których jeden z małżonków pochodził spoza 
Śląska Cieszyńskiego, na wigilijnym stole pojawiły się także potrawy 
do tej pory nieznane w regionie, jak choćby kutia. Po wieczerzy wigilij-
nej dzieci nadal zabierały znajdujące się pod stojącą w pokoju choinką 
prezenty, które przynosił aniołek lub Jezusek. Warto dodać, że w Polsce 
Ludowej, pod wpływem polityki ówczesnych władz (podobnie jak w in-
nych krajach socjalistycznych), w zakładach pracy organizowane były 
(najczęściej początkiem stycznia) spotkania z wywodzącym się z kultu-
ry rosyjskiej Dziadkiem Mrozem, który rozdawał dzieciom prezenty.

Zmiany, jakim ulegał po II wojnie światowej kulturowy krajobraz ślą-
skocieszyńskich wsi, odcisnęły również swoje piętno na obrzędowości 

15 Por. J. baCza : Chowali go już 21 razy. Tradycyjny Pogrzeb Basa zakończył karnawał. http://
wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,19128,chowali-go-juz-21-razy.html [ostatni dostęp 14. 11. 2014].

16 Por. Potrawy regionalne Wisły i Śląska Cieszyńskiego. Red. M. maCiejCzeK-madej . Wisła 
1996, s. 70; G. StudniCK i : O wigilijnych potrawach słów kilka, „Zwrot” 2012, nr 12, s. 20. 
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związanej z okresem Wielkiej Nocy. Wraz z upływającymi latami i odcho-
dzącymi przedstawicielami starszego pokolenia, zanikały powoli prak-
tyki związane z obmywaniem nóg w znajdujących się blisko miejscach 
zamieszkania strumieniach, które miało często miejsce przed wschodem 
słońca w Wielki Piątek, spożywania w tym dniu kieliszka tatarczówki (tj. 
gorzkiej nalewki na bazie korzenia tataraku lub łupinek orzecha włoskie-
go) czy obchodzenia niektórych miejscowości przez grupy chłopców kle-
kocących drewnianymi kołatkami w asyście słomianej kukły.17 Niektóre 
z tych praktyk – jak choćby wodzenie Judosza, wielkopiątkowe obmywa-
nie w rzece – podtrzymywały osoby związane m. in. z Towarzystwem 
Miłośników Skoczowa. Zanikł też zwyczaj wtykania wykonanych z gałą-
zek palm wielkanocnych małych krzyżyków w pola.18 Wśród wielkanoc-
nych tradycji zachowało się z kolei robienie przez wyznawców Kościoła 
rzymskokatolickiego palm wielkanocnych, które łączą ze świętem Nie-
dzieli Palmowej. Do ich wykonywania wykorzystywano m.in. gałązki 
leszczyny zwyczajnej (lyski), bazi z iwy (kucianek), brzozy, forsycji (zło-
tego deszczu) czy trzciny pospolitej.19 

W wielu śląskocieszyńskich rodzinach zachowała się tradycja wypieku 
wielkanocnego murzina (względnie szołdry) – pieczywa z ciasta drożdżowego 
z zapieczonym w środku wieprzowym mięsem lub wędlinami.20 Zachowała 
się także praktyka zdobienia czy barwienia jaj wielkanocnych poprzez goto-
wanie ich w wodzie z łupinkami cebuli. W niektórych domach praktykowano 
nadal ukrywanie w ogrodzie niewielkich upominków w postaci słodyczy (np. 
czekoladowe zajączki, kurki, jajka), które muszą odnaleźć najmłodsi członko-
wie rodziny – mówi się muszą znaleźć swojego zajączka.21 Zachował się także 
zwyczaj polewania przez chłopców dziewcząt i kobiet wodą (jeśli była to star-
sza osoba, używano i używa się jeszcze w tym celu perfum) w Poniedzia-
łek Wielkanocny – w śmiergust – z tą tylko różnicą, że zanikał towarzyszący 
temu zwyczaj suszenia przedstawicielek płci żeńskiej, poprzez wysmaganie 
ich uplecionym z wierzbowych (wiklinowych) prętów karwaczem.22

Rzymskokatoliccy mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego uczestniczyli 
w niewielkich nabożeństwach – modlitwach – majowych organizowanych 

17 Por. R. oCHman : Wygnanie Judasza (ze wspomnień byłego ministranta), „Biuletyn Ludo-
znawczy” 1991, z. 18, s. 68–70; J. SzymiK : Doroczne zwyczaje..., s. 83–84.

18 Por. J. SzymiK : Doroczne zwyczaje..., s. 90.
19 Por. Ł. KlimieC : Jezus na osiołku wjechał do kościoła w Strumieniu. http://bielskobiala.nasze-

miasto.pl/artykul/jezus-na-osiolku-wjechal-do-kosciola-w-strumieniu-zdjecia,3331149,art-
gal,t,id,tm.html [ostatni dostęp 14.11.2015].

20 Potrawy regionalne..., s. 86–87.
21 J. SzymiK : Doroczne zwyczaje..., s. 89–90.
22 J. ondruSz : Obrzędy i zwyczaje. W: Płyniesz Olzo... t. 1. Zarys kultury duchowej ludu cie-

szyńskiego. Red. D. kadŁuBiec . Ostrawa 1970, s. 199.
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przy przydrożnych lub polnych kapliczkach. Zwyczaj ten w okresie ko-
munistycznym był rzadziej praktykowany. Zachowała się jednak wśród 
katolików praktyka zabierania gałązek brzozy, którymi umajone są czte-
ry ołtarze przygotowywane w związku z organizowaną w święto Bożego 
Ciała procesją. Zabrane do domu mają, zgodnie z tradycją, chronić dom i do-
mowników przed nieszczęściami. Zanikał jednak zwyczaj plecenia przez 
kobiety niewielkich ziołowych wianuszków, które po pobłogosławieniu ich 
w tym dniu podczas nieszporów zawieszano na gwoździu przy drzwiach 
wejściowych do domu lub pod okapym (dachem) – miały one w ten sposób 
wisieć przez cały rok, chroniąc dom i gospodarstwo m.in. przed uderze-
niem pioruna. Używano ich dawniej podczas okadzania osób lub zwierząt, 
które znalazły się w chorobie.23 Nadal spotykano zwyczaj święcenia w dniu 
15 sierpnia w świątyniach katolickich „wiązanek” utworzonych z ziół, ro-
ślin polnych oraz zbóż – do specjalnie przygotowanych bukietów można 
także dodać było gałązkę jabłoni z owocami. Łączyło się to z dawnym prze-
konaniem, że poświęcenie kwiatów w dniu Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny (choć święto to wpisane było w kulturę ludową od dziesięcio-
leci, to oficjalnie zostało uznane za święto kościelne dopiero w 1950 roku) 
– określanym w tradycji ludowej świętem Matki Boskiej Zielnej – spowo-
duje, że rośliny te zyskają cudowną moc. Podobnie jak w przypadku palm 
wielkanocnych czy wianuszków związanych z Bożym Ciałem, należało 
taką wiązankę – zgodnie z dawnymi wyobrażeniami – przechować przez 
cały rok. Pełniła on funkcję apotropeiczną, a znajdujące się w niej rośliny 
można było dawniej używać podczas zabiegów leczniczych.24

Przykładem zmian mogą być także dawne szkubaczki (darcie pierza) 
lub prządki, które jako forma praktyk gospodarczych podejmowanych 
dawniej w poszczególnych domach (będące także przejawem kultury spo-
łecznej oraz kontekstem, w którym funkcjonowały pewne treści folkloru), 
zostały „przejęte” przez zespoły regionalne czy członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich do swojego repertuaru i były prezentowane w świetlicach, przy 
muzeach lub w innych formach występów jako rodzaj inscenizacji, pokazu 
czy też atrakcji adresowanej do widowni.

Warto także przypomnieć, że młodzież w chwilach wolnych od nauki 
(przed lub po zajęciach szkolnych, w czasie wakacji) nadal brała udział 
w różnego rodzaju pracach i obowiązkach gospodarczo-rolnych (wypas 
zwierząt, sianokosy, żniwa itp.) a także opiekowała się młodszym rodzeń-
stwem. Po II wojnie światowej latem część dzieci i młodzieży, których ro-
dzice znajdowali zatrudnienie w państwowych zakładach pracy, mogła 

23 J. SzymiK : Doroczne zwyczaje..., s. 115.
24 M. kiereś : Doroczna obrzędowość w społecznościach zróżnicowanych religijnie na pograni-

czu polsko-czesko-słowackim. Opis etnograficzny, Cieszyn 2007, s. 2013. 
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jednak korzystać ze zorganizowanych form wypoczynku wakacyjnego 
w postaci kolonii letnich (ta forma wypoczynku była znana już od po-
czątku XX wieku), za które odpowiedzialne były głównie uspołecznione 
i państwowe przedsiębiorstwa. Inną okazją wypoczynku dzieci i młodzie-
ży poza ich miejscem zamieszkania mogły być letnie obozy organizowane 
przez Związek Harcerstwa Polskiego. Obok tych form odpoczynku oraz spę-
dzania czasu letniego dzieci w miejscu zamieszkania (w domu, u sąsiadów, 
mieszkających po sąsiedzku krewnych) można wspomnieć o organizowa-
niu przez rodziny – „na własną rękę” – pobytu swoich pociech u krewnych 
mieszkających w innych miejscowościach regionu lub poza nim. Po II woj-
nie światowej upowszechniła się również praktyka rodzinnych letnich urlo-
pów wypoczynkowych – organizowanych np. przez zakład pracy czy za 
pośrednictwem powołanego w 1945 roku Funduszu Wczasów Pracowni-
czych25, bądź planowane indywidualnie – spędzane poza regionem (np. 
w zakładowych domach wypoczynkowych/wczasowych) w Polsce lub – 
co miało miejsce rzadziej – poza jej granicami. Wyjazdy tego typu również 
miały pośredni wpływ na przeobrażenia charakteru kultury regionu oraz 
stosunku jego mieszkańców do tzw. kultury tradycyjnej. 

Instytucje, organizacje, twórcy, zespoły ludowe

Dostrzeganie zmian i przeobrażeń kultury ludności wiejskiej spowodowa-
ło, podobnie jak miało to miejsce wcześniej, podejmowanie działań ma-
jących na celu zachowanie oraz dokumentowanie kultury regionu oraz 
wspieranie osób zajmujących się twórczością ludową. Odbywało się to za 
pośrednictwem instytucji o zasięgu ogólnopaństwowym z wykorzysta-
niem regionalnych i lokalnych struktur lub bezpośrednio w regionie przez 
lokalnych działaczy społecznych będących zarazem miłośnikami regio-
nu. Jedną z organizacji o zasięgu krajowym, która miała na celu rozwój 
oraz pobudzanie twórczości ludowej, była powołana do życia w 1949 roku 
Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego (od tej nazwy pochodzi 
akronim „CEPELIA”) czy Stowarzyszenie Twórców Ludowych26. W tym 
miejscu przykładu dostarcza postać Marii Gwarek (1896–1962) z Konia-
kowa, która w 1947 roku zorganizowała miejscowe kobiety zajmujące się 
koronkarstwem w rodzaj spółdzielni, a następnie nawiązała współpracę 
z cepeliowską Spółdzielnią Przemysłu Ludowego i Artystycznego „ARW” 
w Katowicach. Przez kolejne dziesięciolecia dostarczały one, m.in. za 

25 Por. P. sowińsk i : Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945–1989), 
Warszawa 2005, s. 21 i nn.

26 P. Kubala : Ludowość na sprzedaż, Warszawa 2013, s. 133 i nn.
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pośrednictwem tej organizacji, swoje wyroby dla odbiorców w kraju jak 
i poza jego granicami. Swoje umiejętności i ofertę rozwijała również dzięki 
współpracy z Zuzanną Rucką. Pełniła też funkcję instruktorki – w szczy-
towym okresie działalności spółdzielni skupionych wokół niej było ponad 
200 koronczarek z regionu. Charakterystyczne wzornictwo w postaci 
gwiazdek, rozet czy ornamentów roślinnych, które pojawiły się w pierw-
szych dekadach XX wieku, na naczółkach (czółkach) góralskich czepców 
kobiecych, znalazły swoje miejsce nie tylko na różnego kształtu i wiel-
kości serwetkach czy obrusach, ale także przy wykonywaniu galanterii 
w postaci mankiecików, kołnierzyków czy żabotów.27 Prace Marii Gwarek 
były wykonywane także na zamówienie dla przedstawicieli ówczesnych 
władz, trafiły również m.in. do królowej Elżbiety II. Inną koronczarką ko-
niakowską, która nauczyła się tej profesji od swojej matki Marii Legier-
skiej, była i jest Zuzanna Gwarek (1937–2015). Ona także współpracowała 
z „Cepelią” i Spółdzielnią „ARW”, a także z innymi organizacjami kul-
turalnymi i społecznymi. W 1966 roku przy wsparciu Wydziału Kultury 
powiatu cieszyńskiego oraz cepeliowskiej spółdzielni otworzyła w swoim 
domu Twórczą Izbę Regionalną, poświęconą koronczarstwu w Beskidzie 
Śląskim. Brała udział w licznych wystawach i konkursach, gdzie jej prace 
były wielokrotnie nagradzane oraz wyróżniane. Była zrzeszona w działają-
cym od 1968 roku Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. Wspomnieć należy 
także postać Heleny Kamieniarz (1931–2007), która podstaw profesji na-
uczyła się między szóstym a siódmym rokiem życia, a następnie rozwijała 
swoje umiejętności pod okiem Marii Gwarek. Od 1986 roku pełniła funkcję 
prezesa Beskidzkiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Licz-
ne jej prace, podobnie jak Zuzanny Gwarek, były nagradzane i wyróżniane 
na różnego rodzaju konkursach. Ich odbiorcami byli klienci indywidual-
ni, jak również muzea oraz kolekcje sztuki ludowej w kraju i za granicą. 
W 1984 roku w swoim domu utworzyła muzeum, w którym zgromadzo-
ne są jej prace oraz pozostałych członków rodziny (można tutaj zobaczyć 
m.in. rzeźby, płaskorzeźby i maski drewniane.) 

Inną profesją, którą definiowano jako przejaw śląskocieszyńskiej sztuki 
ludowej, a która trwała i była połączona częściowo ze strukturami „Cepe-
li”, było złotnictwo. Wymienić tutaj można postać Adolfa Franciszka Ho-
raka (1906–1976), złotnika związanego z Cieszynem, określanego mianem 
„mistrza cieszyńskiego filigranu”. Od 1949 roku współpracował z „Cepe-
lią”, która dostarczała mu reglamentowane wówczas srebro. Terminowało 
u niego kilku uczniów. Wśród nich wymienić należy Wiktora Pieczonkę 

27 B. baziel iCH : Koronkarstwo. W: Piękno użyteczne czy piękno ginące. Informator o realizacji 
programu Ministerstwa Kultury i Sztuki. Red. B. koPczyńska-jaworska , M. niewiadomSKa-
rudniCKa . „Ginące Zawody”, Łódź 1997, s. 93.
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(*1927), który wraz synem Marcinem prowadzi nadal warsztat złotniczy 
w Cieszynie, w którym wykonywana jest filigranowa, odlewana, srebrna 
biżuteria do cieszyńskich strojów ludowych w postaci hoczków (zapinek), 
pasów, guzików, spinek. Innym uczniem Horaka jest Kazimierz Wawrzyk 
(*1955), który pracuje w Ustroniu. On także na początku samodzielnej 
drogi zawodowej związał się z „Cepelią” , dla której wykonywał ozdoby 
do strojów cieszyńskich.28

Działania o charakterze etnograficznym, jak również inicjatywy budzą-
ce zainteresowanie skupiające się wokół „twórców ludowych” (termin ten 
upowszechnił się w pierwszych latach powojennych) spowodowały, że nie-
którzy z wiejskich artystów stali się „widoczni”, rozpoznawalni, mogli się 
przekonać, że ich talent oraz prace są cenione i dowartościowane29. Jeśli 
idzie o sztuki plastyczne, warto wymienić takie postaci, jak związani 

28 M. miCHalCzyK:  Hoczki, knefle, orpanty... Biżuteria cieszyńska w zbiorach Muzeum 
Śląskiego, Katowice 2007, s. 7.

29 A. KroCH : Wesołego Alleluja Polsko Ludowa, czyli o pogmatwanych dziejach kultury 
plastycznej na ziemiach polskich. Warszawa 2014, s. 89.

Rozpoznawalnym symbolem kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego stały się 
w okresie PRL koronki koniakowskie. Na zdjęciu koronczarki podczas 
Zjazdu Twórców Ludowych, Ustroń, 25 listopada 1962 roku  MŚC
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z Koniakowem Jan Krężelok (rzeźbiarz, autor licznych prac o tematyce sa-
kralnej), Ludwik Kubaszczyk (malarz, rzeźbiarz, gawędziarz, pisarz), Jan 
Juroszek (rzeźbiarz), urodzony w Jaworzynce Jan Bojko, pochodząca z Ka-
mesznicy a mieszkająca w Kiczycach Anna Szczotka (rzeźbiarka i hafciar-
ka), związana z Wisłą Maria Gatnar-Guzy (nieprofesjonalna malarka na 
szkle), małżeństwo Józefa i Rozalii Szypuła z Czechowic-Dziedzic (malar-
stwo na szkle i rzeźba) czy Jakub Gazurek z Istebnej. Wspomniane osoby 
nie były twórcami profesjonalistami. W swojej twórczości odwoływały się 
do regionalnych i lokalnych tradycji, zwyczajów itp. Ich twórczość stała się 
formą dokumentowania miejscowej kultury. W tym nurcie mieści się także 
twórczość urodzonego w Jaworzynce, związanego zawodowo z Rybni-
kiem psychiatry Pawła Dragona, który w swych obrazach starał się ukazać 
dawne zwyczaje, obrzędy, prace gospodarcze oraz świat opowieści bajko-
wych mieszkańców Beskidu Śląskiego. Wspomnieć też można o profesjo-
nalnych twórcach, którzy związani byli ze Śląskiem Cieszyńskim, a którzy 
w swojej aktywności artystycznej starali się uchwycić odchodzący do prze-
szłości świat kultury regionu: Jan Wałach (1884–1979) z Istebnej (malarz 
i grafik dokumentujący w swoich pracach architekturę, życie codzienne 
i związane z nim czynności, momenty świętowania mieszkańców Istebnej 
i okolic) i Paweł Steller (1895–1974, autor drzeworytów o tematyce Śląskiej).

Na skutek przemian kulturowych związanych z industrializacją i moder-
nizacją twórczość ludowa zaczynała funkcjonować w dwóch nurtach: tra-
dycyjnym, który opierał się na kontynuacji konwencji ludowej oraz drugim: 
stylizowanej twórczości na użytek masowo-komercyjny, co przejawiało się 
w rękodziele pamiątkarskim30. O ile w pierwszym przypadku potencjalnym 
odbiorcą ma być „bliskie” otoczenie twórcy (krewni, sąsiedzi, przyjacie-
le, miłośnicy regionu), o tyle w drugim odbiorcami są ludzie pochodzą-
cy z innego środowiska. Jednocześnie tempo cywilizacyjne powodowało, 
że tzw. twórczość tradycyjna zaczynała funkcjonować w odmiennym kon-
tekście, w którym jej odbiorcy nie do końca byli świadomi jej pierwotne-
go znaczenia, symboliki czy kontekstu, w jakim ona funkcjonowała. Stała 
się ona stylem i znakiem kultury, która na skutek tempa przeobrażeń kul-
turowych uległa daleko idącym zmianom, odchodziła w przeszłość, stając 
się raczej kategorią historyczną. Twórczość ta poddana była, wynikającym 
z refleksji jej przeobrażeń oraz wartościom, jakie się jej przypisuje, dzia-
łaniom w postaci jej dokumentowania, utrwalania i funkcjonowania. Jej 
obieg – szczególnie zaś tych jej elementów, które były cenione i uznawane 
za wartościowe ze względów artystycznych i ogólnoludzkich – ulegał zin-
stytucjonalizowaniu.

30 K. czerwińska:  Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycją a innowacją, 
Katowice 2009, s. 165.
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Przyglądając się twórczości ludowej warto zauważyć, że rozwijająca 
się w kolejnych dekadach turystyka oraz możliwość traktowania jej jako 
jednego ze źródeł zarobkowania spowodowały, że jej przejawy przyjmują 
określone formy. W przypadku twórczości malarskiej, rzeźbiarskiej trakto-
wanej jako souveniry jej cechami stały się niewielkie rozmiary, ale także 
skonwencjonalizowana tematyka w postaci pejzaży z góralską chatą, po-
stacie góralskie itp.31 Powstające prace nawiązywały do ludowej stylistyki, 
a ich poziom artystyczny był różny. Można było je nabyć przy okazji imprez 
o charakterze folklorystycznym (np. podczas organizowanego w Wiśle Ty-
godnia Kultury Beskidzkiej) czy w punktach z pamiątkami. W przypadku 
koronki koniakowskiej są to zestawy w postaci kompletów serwetek (jedna 
duża, sześć małych), koronkowych kołnierzyków, mankiecików, obrusów 
(w tym także wykonywanych na ołtarze kościelne czy stoły liturgiczne). 
Na kształtowanie się form twórczości kojarzącej się z kulturą typu ludowe-
go miała także „Cepelia” i Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Rozdawa-
ne za ich pośrednictwem nagrody, wyróżnienia, organizowane konkursy, 
wystawy (nieraz uwzględniające narzuconą ideologicznie tematykę) były 
z jednej strony dla twórców ludowych źródłem prestiżu, dowartościowa-
nia, z drugiej sankcjonowały oraz utrwalały określone formy twórczości 
rękodzielników. 

Odpowiedzialność za działania wspierające podtrzymywanie i przeka-
zywanie regionalnych czy lokalnych przejawów kultury ludowej brały na 
swoje barki nie tylko ogólnopaństwowe organizacje w postaci wspomnia-
nej „Cepelii” czy Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ale także działające 
przy administracji terenowej wydziały kultury (np. do 1975 roku powia-
towe) czy instytucje kultury w postaci Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Bielsku-Białej, które za cel stawiały sobie ochronę tradycji i dziedzic-
twa kulturowego32. Warto zaznaczyć, że działania tego typu „spinał” obraz 
kultury ludowej wpisany w peerelowską wizję kultury ogólnonarodowej. 
Powodowało to, że pewne obszary kultury definiowane jako ludowe (sztu-
ka ludowa, folklor taneczno-muzyczny, gawędziarstwo) wspierane i obej-
mowane były przez władze pewną formą „mecenatu”, inne pozostawiano 
same sobie (niektóre praktyki związane z życiem rodzinnym, folklor zawo-
dowy czy dziecięcy) lub zwalczano w innych obszarach instytucjonalnych 
(np. gwarę w instytucjach szkolnych). 

Obok działalności regionalnych zespołów i kapel ważną rolę w procesie 
przekazu kultury ludowej, dokumentowaniu jej przejawów oraz populary-
zacji wiedzy na jej temat odgrywali również miłośnicy regionalnej kultury 

31 K. czerwińska:  Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycją a innowacją, 
Katowice 2009, s. 168.

32 Statut Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. http://rok.bielsko.pl/bip/index.
php?id=160 [ostatni dostęp 14.11.2015].
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działający indywidualnie lub związani ze stowarzyszeniami bądź towa-
rzystwami miłośników regionu. Warto dodać, że II wojna światowa prze-
rwała działalność funkcjonującego od 1901 roku Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego w Cieszynie (od 1929 nosiło ono nazwę Towarzystwo Lu-
doznawcze w Cieszynie), które zajmowało się dokumentowanie kultury 
i historii Śląska Cieszyńskiego. Po 1945 roku nie udało się reaktywować 
działalności tej organizacji, a związany z nią organ wydawniczy w postaci 
kwartalnika „Zaranie Śląskie” (prawie w każdym zeszycie znajdowała się 
kolumna Materiały ludoznawcze) został przeniesiony do Katowic, gdzie od 
1957 roku był wydawany przez Śląski Instytut Naukowy. Ramy dla działań 
mających na celu ochronę przejawów lokalnych tradycji regionu stwarza-
ła po części próbująca wznowić swoją działalność po II wojnie światowej 
Macierz Szkolna Ziemi Cieszyńskiej. Po trudnościach, jakie spotkały tę 
organizację w dobie stalinizmu, kiedy postawiono ją w stan likwidacji, 
częściowo udało się odnowić jej działalność w 1957 roku. Przez kolej-
ne lata Macierz borykała się z odbudową dawnych terenowych struktur 
organizacyjnych oraz ponownym zdefiniowaniem atrakcyjnych celów 
i metod pracy. Dopiero z czasem wyznaczono jej pole aktywności po-
legające na pracy na rzecz regionu m.in. poprzez dokumentowanie oraz 
popularyzację wiedzy nie tylko na temat historii Śląska Cieszyńskiego 
a także jego tradycji i kultury. Organizacja ta zaczęła funkcjonować – od 
1970 roku – jako Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników 
Regionu.33 W kolejnych dwóch dekadach, obok miejscowych kół Macierzy, 
zakładane były lub wyodrębniały się z nich inne towarzystwa i stowarzy-
szenia, które za cel stawiały sobie ochronę lokalnego dziedzictwa oraz 
popularyzację wiedzy na jego temat. Przykładem może być Towarzystwo 
Miłośników Skoczowa (1976) i Towarzystwo Miłośników Ustronia (1979), 
a także zawiązane w 1980 roku Towarzystwo Miłośników Wisły (zareje-
strowano je ostatecznie w 1990), dalej Towarzystwo Przyjaciół Czecho-
wic-Dziedzic (zawiązano je w 1980 roku i zarejestrowano w rejestrze 
stowarzyszeń i związków Urzędu Miasta i Gminy w 1981 r.) oraz powo-
łane do życia w 1984 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Jaworzańskiej 
(od 1998 roku Towarzystwo Miłośników Jaworza). Obok tych form dzia-
łalności wspomnieć należy także o śląskocieszyńskich Kołach Gospodyń 
Wiejskich, które w swojej działalności uwzględniały przejawy lokalnego 
folkloru muzyczno-śpiewaczego lub wybrane elementy tradycji ludowych 
(np. Zespół „Lutnia” w Zamarskach). Organizacje tego typu włączały 
się m.in. w organizowanie imprez dożynkowych czy konkursów gwaro-
wych. Szczególnym przykładem społecznych działań, mających na celu 

33 S. Król : Życie kulturalne Cieszyna w latach 1945–1989. W: Dzieje Cieszyna od pradziejów 
do czasów współczesnych. Red. I. PaniC , t. 3, Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczpospolitej, 
Cieszyn 2010, s. 563–564.
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przywrócenie dawnych zwyczajów i obrzędów o charakterze ludowym, 
było organizowanie w Skoczowie wodzenie Judosza. Ten wielkanocny 
zwyczaj, który zanikł w pierwszych latach po zakończeniu II wojny świa-
towej, ponownie powrócił za sprawą Józefa Hluszczyka – komendanta 
miejscowej OSP.34 W 1986 roku do organizacji pochodu słomianej kukły 
Judasza (którą pali się w Wielką Sobotę) w otoczeniu klekoczących drew-
nianymi kołatkami dzieci, włączyło się Towarzystwo Miłośników Skoczo-
wa – zwyczaj ten na stałe wpisał się w życie mieszkańców miasta.35

Innym przejawem inicjatyw wynikających z refleksyjnego podejścia 
do ulegającej przeobrażeniom i zanikowi kultury społeczności obszarów 
wiejskich Śląska Cieszyńskiego jest tworzenie izb regionalnych i muzeów. 
Przejawy znikającej tradycyjnej kultury mieszkańców Śląska Cieszyńskie-
go dokumentuje od 1964 roku – dzięki wieloletnim staraniom działacza 
społecznego, regionalisty i ludoznawcy Andrzeja Podżorskiego – w pocho-
dzącym z 1794 roku budynku gospody – muzeum w Wiśle (obecnie Mu-
zeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego, będące oddziałem Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego), w którym zgromadzono eksponaty związane z ży-
ciem i kulturą górali Beskidu Śląskiego oraz podejmowano w kolejnych de-
kadach działania służące popularyzacji wiedzy na ten temat, jak również 
inicjatywy mające pośredniczyć w przekazywaniu lokalnych tradycji czy 
stwarzaniu warunków dla edukacji regionalnej. Formą oddolnej inicjaty-
wy społecznej o charakterze muzealnym może być utworzona w 1980 roku 
w Czechowicach-Dziedzicach Izba Regionalna. Powstała ona z inicjaty-
wy Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic oraz osób związanych 
z działającym od 1959 roku. Kołem Historycznym przy Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej. Gromadzone przedmioty wyeksponowano w tamtej-
szej Szkole Podstawowej.36 Wspomnieć też można o powstałej w II połowie 
lat osiemdziesiątych Regionalnej Izbie Twórczej Jana Kocyana. Utworzono 
ją w drewnianym budynku przeniesionym z Wisły Czarnego z Osiedla Bo-
rowina i zrekonstruowanym na Osiedlu Bajcary w dzielnicy Wisła „Nowa 
Osada”. Prezentowane są w nim dawne narzędzia, meble, stroje regional-
ne, ale także wykonywane współcześnie przez Jana Kocyana drewniane 
zabawki typu ludowego. 

Innego typu przykładem może być inicjatywa Jana Kawuloka (1899–
1976) z Istebnej – popularyzatora kultury góralskiej w Beskidzie Śląskim, 

34 Por. G. StudniCK i : Między tradycją a atrakcją. Rozważania na marginesie konfliktu wokół 
skoczowskiego „Judosza”. W: Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian.
Red. H. ruSeK , A. drożdż.Wrocław – Cieszyn 2009, s. 226.

35 K. Kajzer : Judosz gore. „Kalendarz Cieszyński 1999”. Cieszyn 1998, s. 311–313.
36 Por. B. Pająk , E. woźniak  i inni, 50-lecie zorganizowanego ruchu regionalnego w Czechowi-

cach-Dziedzicach, Czechowice-Dziedzice 2008, s. 27–36.
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gawędziarza, artysty ludowego, budowniczego instrumentów ludowych, 
muzyka, związanego od 1954 roku z Zespołem Regionalnym „Koniaków” 
– który w roku 1962 utworzył w będącym jego własnością drewnianym 
domu z 1863 roku Izbę Regionalną znaną jako „Chata Kawuloka”. Po jego 
śmierci, w 1976 roku, opiekę nad tym miejscem przejęła jego córka Zu-
zanna Kawulok (*1938) – znawczyni tradycji i instrumentów górali Be-
skidu Śląskiego, instrumentalistka (grająca m.in. na gajdach, skrzypcach), 
poetka, gawędziarka, instruktorka, organizatorka zespołów regionalnych, 
w tym Zespołu Pieśni i Tańca „Koniaków”, którego była także kierownicz-
ką. „Chata Kawuloka” od samego początku pełniła zarówno funkcję atrak-
cji turystycznej, w której można zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie 
mieszkańców Beskidu Śląskiego (m.in. w tzw. kurnej chacie), jak również 
jest miejscem, w którym dokonuje się transmisja kulturowa (m.in. poprzez 
opowieści o dawnych zwyczajach, wydarzeniach) czy działania animacyj-
ne mające na celu podtrzymać lokalną gwarę, folklor muzyczny oraz umie-
jętność gry na tradycyjnych instrumentach.

Podobnie jako – wynikający z refleksji dotyczącej przeobrażeń spo-
łeczno-kulturowych – zinstytucjonalizowany przekaz kultury i tradycji 
regionu należy rozpatrywać działalność miejscowych zespołów regional-
nych, które sytuuje się pomiędzy folklorem autentycznym (względnie 

Popularyzatorem kultury ludowej górali śląskich był m.in. Jan Kawulok (1899-1976), 
inicjator i opiekun powstałej w 1963 roku Izby Regionalnej w Istebnej  MŚC
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autentyzowanym) a działalnością sceniczną bazującą na opracowaniu lu-
dowego źródła folklorystycznego celem stworzenia i zrealizowania no-
wych form i jakości artystycznej.37 Tworzą je niejednokrotnie nosiciele 
folkloru regionalnego i ich potomkowie, znający z autopsji folklor i kul-
turę własnego regionu, którzy z pamiętanego konglomeratu lokalnego 
dziedzictwa wybierają określone jego elementy (pieśni, tańce, niektóre 
obrzędy, zwyczaje i przede wszystkim bogactwo strojów ludowych) i przy 
akompaniamencie miejscowych muzyków grających na tradycyjnych re-
gionalnych instrumentach prezentują je – po wcześniejszym przygoto-
waniu i zgraniu zespołu – publiczności, występując na scenie podczas 
występów, przeglądów folklorystycznych, okolicznościowych spotkań 
czy jubileuszy. Zespoły te powstawały nieraz spontanicznie z inicjatywy 
miłośników regionu lub przy lokalnych instytucjach kultury, szkołach, 
przedsiębiorstwach. Warto dodać, że im bliżej czasów współczesnych, 
wraz z odchodzącymi przedstawicielami starszego pokolenia, w zespo-
łach pojawili się młodzi ludzie, którzy zapoznawali się z wybranymi ele-
mentami folkloru drogą wyuczenia się pod okiem kierowników zespołów, 
choreografów, muzyków. W niektórych przypadkach dochodziło do pro-
fesjonalizacji repertuaru (a także jego urozmaicenia go o pieśni tańce 
innych regionów), rozbudowy kapel, a używane przez zespoły stroje 
uwzględniały wymogi sceniczne. 

W okresie Polski Ludowej na Śląsku Cieszyńskim działały takie zespo-
ły jak: Zespół Regionalny „Istebna”, którego początki sięgają czasów au-
striackich; powstały w 1950 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
(zespół ten został założony z inicjatywy Danuty Juraszek-Baranowskiej, 
a obecnie nosi nazwę ZPiT Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinko-
wej)38; Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” (stanowi kontynuację działające-
go w latach 1935–1949 zespołu „Grupa Regionalna”); powołany do życia 
w 1952 roku Zespół Pieśni i Tańca „Koniaków” (dwa lata później powsta-
je dziecięcy zespół „Mały Koniaków”); założony w 1963 roku Regionalny 
Zespół „Brenna”; zainicjowany w 1967 roku Zespół Regionalny „Czan-
toria” w Lesznej Górnej; Dziecięcy Zespół „Leśnica” z Brennej (1975); 
Szkolny Zespół Regionalny „Junior” z Pierśćca (1987) czy występująca 
od 1988 roku Estrada Ludowa „Czantoria” w Ustroniu. W latach pięć-
dziesiątych swoje początki ma Zespół Regionalny „Wrzos”, który zwią-
zany był z Wilamowicami a następnie ze Skoczowem. Powstały także 
kapele i grupy śpiewacze: Zespół Śpiewaczy „Lutnia” zawiązany przy 
Kole Gospodyń Wiejskich w Zamarskach (1978), Kapela Góralska „Torka” 

37 J. burSzta : Chłopskie źródła kultury. Warszawa 1985, s. 311.
38 Por. I. PaniC : Kultura, oświata, sport. W: Dzieje Cieszyna od zarania do schyłku średniowie-

cza. Red. I. PaniC , t. 3. Cieszyn 2010, s. 607–608.
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z Cieszyna (1979), Kapela „Wałasi” z Istebnej (1985), Kapela ludowa „Je-
telinka” z Jaworzynki (1987)39. 

Dużą rolę w promowaniu zespołów i podtrzymaniu tradycji ludowej 
odgrywały i odgrywają wszelkie festiwale folklorystyczne.40 Jeżeli chodzi 
o polską część Śląska Cieszyńskiego, należy tutaj wymienić Tydzień Kul-
tury Beskidzkiej organizowany latem w Wiśle od 1964 roku. Ze względu 
na swój zasięg, liczbę widzów i ilość koncertów impreza ta zaliczana jest 
do jednego z największych festiwali folklorystycznych w Polsce. Po cze-
skiej stronie regionu należy wymienić organizowane w Jabłonkowie od 
1948 roku przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy „Gorolski Święto” 
(oficjalnie nazwa ta funkcjonuje od 1967 roku), a od 1969 roku w Łomnej 
Dolnej czeski festiwal Śląskie Dni (Slezské dny). 

Folkloryści 

W kontekście świadomego dokumentowania kultury regionu należy rów-
nież wspomnieć niektóre postaci dokumentujące folklor muzyczny i ta-
neczny Śląska Cieszyńskiego: Jana Tacinę (1909–1990), Janinę Marcinko-
wą (wieloletnią kierownik ZPiT Ziemi Cieszyńskiej), Stanisława Hadynę 
(założyciel i kierownik zespołu „Śląsk”) oraz wielu mniej lub bardziej zna-
nych zbieraczy pieśni ludowych Śląska Cieszyńskiego (np. Paweł Pustów-
ka z Goleszowa czy Jan Chmiel), którzy poddawali je opracowaniom i ada-
ptacjom scenicznym. W propagowaniu kultury regionu – szczególniej zaś 
śpiewaczej czy gawędziarskiej – pośredniczyło także Polskie Radio w Ka-
towicach w ramach realizowanej w nim audycji Aleksandra Widery pt. Od 
Cieszyna do Gogolina, w ramach której prezentowano m.in. gawędy Emilii 
Michalskiej z Pruchnej, Jana Kawuloka z Istebnej, Franciszka Ireckiego 
(1899–1971) z Mnisztwa czy Michała Juroszka (1904–1976) z Koniakowa. 
Ważną rolę w dokumentowaniu różnych przejawów odchodzącej w prze-
szłość kultury ludowej odegrał dziennikarz związany m.in. z „Głosem Ziemi 
Cieszyńskiej” Robert Danel (1934–2008), a także Jan Broda (1911–2007), 
który wraz z Janem Taciną włączył się w organizowane po 1945 roku 
ogólnopolskie przedsięwzięcie Państwowego Instytutu Sztuki w postaci 
Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Teksty o tematyce folklorystycz-
nej publikowali także w lokalnych periodykach i publikacjach regionali-

39 Vademecum współczesnych twórców kultury ludowej i zespołów artystycznych powiatu 
cieszyńskiego. Oprac. Ł. KonarzewSKi . Cieszyn 2012, s. 82–95.

40 K. KaCzKo : Zespoły folklorystyczne i ich rola w utrzymaniu tradycji własnego regionu. 
W: Ludowe tradycje. dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa 
śląskiego. Red. B. baziel iCH . Wrocław – Katowice 2009, s. 239–243.
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ści Ludwik Brożek i Karol 
Hławiczka.41 Warto także 
wspomnieć o pracach po-
chodzącej z Wisły Marii 
Pilch (1912–1990), która 
starała się opisywać dawną 
kulturę społeczności gó-
ralskiej. Osobną kategorię 
stanowiły osoby związa-
ne z instytucjami muzeal-
nymi: Andrzej Podżorski 
(1886–1971), Barbara Po-
loczkowa (1921–1994) czy 
Małgorzata Kiereś. 

W tym miejscu warto 
wspomnieć kilka in-
nych postaci związanych 
z Trójwsią Beskidzką, pod-
trzymujących tradycje 
miejscowego folkloru mu-

zycznego i grę na instrumentach ludowych czy ich wyrób: Michał Sikora 
„Gajdoś” (względnie „Sikorka”), jego syn Jan Sikora „Janko Gajdosz” czy 
Jan Krężelok „Skotniorek”. Od nich uczyli się przedstawiciele kolejnych 
pokoleń: Zbigniew Wałach (wytwórca instrumentów ludowych, założy-
ciel kapeli „Wałasi”), Rafał Wałach (1959–2011, organista i folklorysta), 
Józef Kawulok (budowniczy gajd) czy urodzony w Ustroniu-Lipowcu 
i mieszkający w Istebnej Józef Broda (*1941, gajdosz w zespołach „Isteb-
na”, „Koniaków”, budowniczy instrumentów pasterskich).42 

Konkluzje 

Okres Polski Ludowej przyniósł przeobrażenia w sferze określanej mia-
nem kultury ludowej. Można powiedzieć, że znacznemu rozkładowi uległ 
dawny światopogląd ludowy, powiązana z nim sfera obrzędowo-zwycza-
jowa, sposób postrzegania i odczuwania czasu oraz przestrzeni. Powojen-

41 Por. R. danel : Folklorystyka Ziemi Cieszyńskiej, [w:] (red.) D. kadŁuBiec : Płyniesz Olzo..., 
t. 1, Zarys kultury duchowej ludu cieszyńskiego, Ostrawa 1970, s. 47–48. 

42 Więcej informacji na temat budowniczych instrumentów ludowych i regionalnych muzykan-
tów grających m.in. na skrzypcach bądź gajdach można odnaleźć w publikacji: M. i K. Szy-
monowiczowie, Gajdosze, 2014 [publikacja dostęp także online: www.klamra.org/sites/
klamra/files/album_gajdosze.pdf]. 

Kobiety w strojach regionalnych na obchodach 
700. lecia miasta Skoczowa, 

21 października 1967 roku  Foto
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ne dekady upodobniły do siebie kulturowo i społecznie obszary wiejskie 
i miejskie. Kultura ludowa stała się przedmiotem refleksji jej badaczy oraz 
miłośników regionu. Józef Ondrusz, opisując przejawy kultury duchowej 
Śląska Cieszyńskiego, zauważył, że nie było w życiu człowieka wydarze-
nia, nie było w ciągu roku święta, nie było wreszcie czynności w gospodar-
stwie, których tradycja na Śląsku Cieszyńskim nie powiązałaby z jakimś 
obrzędem czy zwyczajem ludowym.43 Pęd cywilizacyjny postępujący od 
przełomu XVIII i XIX wieku przyniósł jednak liczne zmiany w tej materii. 
Po 1945 roku w polskiej części Śląska Cieszyńskiego różne zwyczaje lu-
dowe, związane z rokiem kalendarzowym i rodzinnym, przybierały cha-
rakter bardziej ogólnopolski aniżeli typowy dla nadolziańskiego regionu. 

43 J. ondruSz : Obrzędy i zwyczaje, W: Płyniesz Olzo… zarys kultury duchowej ludu 
cieszyńskiego. Red. D. kadŁuBiec . Ostrawa 1970, s. 191.
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Szkolnictwo stefaN 
Król

Organizacja szkolnictwa wszystkich szczebli była jed-
nym z kluczowych zagadnień odbudowy struktur pań-
stwa po II wojnie światowej. Była ona jednocześnie 
jednym z podstawowych sposobów zjednywania sobie 
ludności przez władze komunistyczne. Było to bowiem 
zagadnienie bliskie społeczeństwu, które miało jeszcze 
żywo w pamięci prześladowania za posługiwanie się pol-
ską mową, głoszenie polskiej historii i czytanie polskie-
go słowa. Społeczność Śląska Cieszyńskiego aktywnie 
włączyła się w odbudowę i rozbudowę szkolnictwa na 
tym terenie. Społeczeństwo wspierało szkoły materialnie 
i własną pracą. Większość tak licznie wzniesionych bu-
dynków szkolnych zawiera cząstkę pracy i ofiar lokalnej 
społeczności. 

W okresie powojennym zrobiono bardzo wiele dla 
upowszechnienia oświaty. Egalitaryzm dostępu do szkol-
nictwa, zwłaszcza średniego i wyższego, zastępował 
przedwojenny elitaryzm, co niosło dobre i złe skutki. 
Państwo jednak nie było w stanie sprostać wszystkim 
potrzebom. Następowała poprawa w stosunku do sytu-
acji sprzed wojny, lecz jednocześnie rósł dystans do bo-
gatszych państw Europy. Szkoły były niedoinwestowane, 
w wielu panowała dwuzmianowość nauczania. Trwa-
ło nieraz wieloletnie oczekiwanie na uruchomienie 
budów niektórych szkół, a żeby choć trochę poprawić 
sytuację, posiłkowano się przekazywaniem szkół spod 
organizacji i finansowania Ministerstwa Oświaty do in-
nych ministerstw (szkolnictwo zawodowe). Bolączką 
systemu szkolnego było pozyskanie odpowiedniej licz-
by właściwie wykwalifikowanych sił nauczycielskich 
(które zresztą niebywale się powiększyły w porówna-
niu do wcześniejszego okresu) pomimo zachęt do wstę-
powania do tego zawodu (budowa domów nauczyciela, 
przywileje socjalne). Obniżył się prestiż i rola nauczycie-
la w społeczności lokalnej. Najbardziej szkodliwa jednak 
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w perspektywie niespełna pięćdziesięciolecia trwania władzy ludowej była 
zależność ideologiczna, podporządkowanie programów szkolnych, wycho-
wania i organizacji szkół polityce i ideologii (próby wzorowania się na mo-
delu szkoły radzieckiej, w latach pięćdziesiątych tzw. „jedenastolatka”, pod 
koniec siedemdziesiątych – „dziesięciolatka”). Ten spadek w postaci biuro-
kratyzacji i zaburzonych postaw moralnych przeszedł i jeszcze się pogłębił 
w okresie III Rzeczpospolitej.

W perspektywie lokalnej śledząc rozwój szkolnictwa można obser-
wować zmianę demograficzną i narastanie zróżnicowania poziomu roz-
woju gospodarczego polskiej części Śląska Cieszyńskiego. Najpierw 
stopniowo a od lat siedemdziesiątych gwałtownie rośnie dystans w tym 
względzie między częścią bielską a cieszyńską regionu. Rozbudowa 
szkolnictwa we wschodniej jego części jest znacznie większa niż w za-
chodniej.

Przedszkola

Potrzeba zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym 
wzrastała w miarę zwiększania się aktywności zawodowej kobiet. Po 
II wojnie światowej z jednej strony wynikało to z egzystencjalnych potrzeb, 
ale też było stymulowane przez władze. O ile problem ten nie był jeszcze tak 
powszechny na wsi, gdzie model wielopokoleniowych rodzin przez jakiś 
czas łagodził ten problem, ale zmiany w sposobie życia ludności i nowe 
poglądy pedagogiki na temat rozwoju i socjalizacji dziecka wymagały 
rozwoju tego typu opieki.

Początkowo przedszkola mogły być instytucjami państwowymi, sa-
morządowymi, społecznymi lub religijnymi, szybko jednak władze pań-
stwowe przejęły ich pomieszczenia, utrzymanie i dobór kadr (dopuszczono 
jedynie istnienie przedszkoli utrzymywanych przez zakłady pracy, które 
tylko ze względu na utrzymanie finansowe i pierwszeństwo w przyję-
ciu dzieci pracowników różniły się od państwowych).

Do 1945 roku budynki specjalnie projektowane jako przedszkola były 
bardzo nieliczne. Najczęściej umieszczano je w większych budynkach wil-
lowych i dawnych budynkach szkolnych. Jako opiekunki często pracowa-
ły siostry zakonne i diakonisy, do czasu aż władze komunistyczne im to 
uniemożliwiły.

Począwszy od końca lat czterdziestych rozpoczęto budowę nowych 
budynków przedszkolnych. W Bielsku-Białej i śląskich gminach powia-
tu bielskiego do 1969 roku wybudowano 11 przedszkoli (dalsze 3 były 
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w budowie),1 a w Cieszynie 2.2 Liczba placówek przedszkolnych, a przede 
wszystkim ilość dzieci objętych opieką, systematycznie rosła. O ile 
w 1957 roku w Bielsku-Białej było 21 przedszkoli z 1520 dziećmi, w po-
wiecie bielskim 37 przedszkoli i 1324 dzieci, w Cieszynie 9 przedszko-
li i 651 dzieci, a w powiecie cieszyńskim 53 przedszkola z 1654 dziećmi 
(razem 120 przedszkoli i 5149 dzieci),3 to w 1970 roku w Bielsku-Białej 
funkcjonowały 33 przedszkola z 2819 dziećmi, w powiecie bielskim przed-
szkoli było 39 z 2051 podopiecznymi, w Cieszynie działało 9 przedszkoli 
z 710 dziećmi, a w powiecie cieszyńskim 57 z 1930 dziećmi – razem więc 
było 138 przedszkoli z 7510 wychowankami.4.

Gwałtowny przyrost demograficzny ludności powiatu cieszyńskie-
go i bielskiego, a zwłaszcza samego miasta Bielska-Białej od II połowy 
lat osiemdziesiątych i w następnej dekadzie, doprowadził, mimo dużych 
wysiłków organizacyjnych i budowy kilkudziesięciu nowych placówek, 
do ostrego deficytu miejsc w przedszkolach i przepełnienia istniejących.5 
Potrzeby w tym względzie nie mogły być zaspokojone w pełni ze wzglę-
du na kryzys ekonomiczny państwa trwający ponad dekadę. Od przełomu 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych tworzono przy szkołach podsta-
wowych grupy dla sześciolatków, tzw. „zerówki”, które nieco odciążały 
przedszkola, lecz problem istotnego braku miejsc w przedszkolach istniał 
do początku lat dziewięćdziesiątych.

Znaczący wzrost liczby przedszkoli i objętych ich opieką dzieci ukazu-
je poniższa tabela. 

Problem zapewnienia opieki przedszkolnej zmalał po 1990 roku, kiedy 
to cześć rodziców, głównie kobiet, utraciło pracę, a przede wszystkim zde-
cydował o tym pogłębiający się spadek urodzeń dzieci, następujący w la-
tach dziewięćdziesiątych.

1 S. bednarz , J. wiel ińsk i : Szkolnictwo. W: Bielsko-Biała: zarys rozwoju miasta i powiatu. 
Oprac. H. reCHowiCz . Katowice, s. 1971, s. 523.

2 Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1958, s. 300.
3 Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1970, s. 412.
4 S. Król : Szkolnictwo w: Dzieje Cieszyna: od pradziejów do czasów współczesnych (red. 

I. Panic)  t. 3: Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej. Cieszyn, 2010, s. 516.
5 Zjawisko to można prześledzić na przykładzie szczegółowo opisanej historii przedszkoli 

w Ustroniu. Sytuacja w mniej zasobnych gminach mogła być jeszcze trudniejsza. Por.: 
S. Król : Z dziejów szkolnictwa w Ustroniu po 1945 r. W: Ustroń 1305–2005, t. 2: 1945–2005. 
red. L. SzKaradniK , K. SzKaradniK . Ustroń, 2007, s. 274–282.
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Przedszkola w polskiej części Śląska Cieszyńskiego  
wg gmin w 1975 i 1992 roku6

Miejscowość
Liczba przedszkoli Ilość dzieci

Uwagi
1975 19923 1975 19923

Bielsko-Biała 36 50 3596 5012
Dla 1975 r. + 19 ognisk przed-
szkolnych z 315 dziećmi

Brenna 2 6 63 392 Dla 1975 r. + 4 ogniska, 99 dzieci

Chybie 3 5 119 248 Dla 1975 r. + 2 ogniska, 44 dzieci

Cieszyn 12 20 870 1 317 Dla 1975 r. + 7 ognisk, 116 dzieci

Czechowice-
Dziedzice1 18 (8)2 br.danych

936 
(680)

br.danych
Dla 1975 r. + 7 (3) ognisk, 
243 (131) dzieci 

Dębowiec 4 5 104 174

Goleszów 7 7 243 260 Dla 1975 r. + 3 ogniska, 30 dzieci

Hażlach 4 4 115 186 Dla 1975 r. + 2 ogniska, 14 dzieci

Istebna 4 1 89 250 Dla 1975 r. + 2 ogniska, 42 dzieci

Jasienica 6 10 227 501 Dla 1975 r. + 5 ognisk, 67 dzieci

Jaworze - - 4 274 W 1975 r. gmina nie istniała

Skoczów 10 (3)2 12 (5)
571 

(389)
795 (566)

Dla 1975 r. + 4 (3) ogniska,  
58 (45) dzieci

Stare Bielsko 2 - 81 -
Dla 1975 r. + 1 ognisko, 16 dzieci; 
Włączone w granice Bielska-Białej

Strumień 6 (1)2 6 (1) 210 (67) 274 (94)
Dla 1975 r. + 2 (1) ogniska,  
26 (12) dzieci

Ustroń 6 7 333 455 Dla 1975 r. + 2 ogniska, 26 dzieci

Wapienica 5 - 315 -
Dla 1975 r. + 2 ogniska, 43 dzieci;
Włączona w granice Bielska-Białej

Wisła 7 5 193 233
Dla 1975 r. + 2 ogniska 
z 46 dziećmi

Zebrzydowice1 4 br.danych 200 br.danych Dla 1975 r. + 2 ogniska, 52 dzieci

1 Dane za 1976 r.
2 Pierwsza liczba podaje ilość placówek w całej gminie miejsko-wiejskiej, liczba w nawiasie 

podaje ilość przedszkoli i wychowanków w samym mieście
3 Podaje się dane z tego roku, gdyż roczniki statystyczne województwa bielskiego dla lat 

wcześniejszych nie podają danych szczegółowych dla poszczególnych gmin. Brak danych 
dla Czechowic-Dziedzic i Zebrzydowic wynika z nie podawania tego typu szczegółowych 
danych w rocznikach statystycznych województwa katowickiego, do którego gminy te na-
leżały po 1975 r.

6 Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Bielskiego. 1976, s. 239–241; Rocznik Statystycz-
ny Województwa Katowickiego. 1978, s. 369, 372; Rocznik Statystyczny Województwa Biel-
skiego 1993, s. 114–117.
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Szkoły podstawowe

Szkolnictwo powszechne poniosło w wyniku II wojny światowej niewąt-
pliwie największe straty spośród wszystkich placówek oświatowych na 
Śląsku Cieszyńskim, tak pod względem zasobów materialnych (budynki 
szkolne, wyposażenie, pomoce naukowe), jak i utraty kadry pedagogicz-
nej (polegli, zamordowani, więzieni, zmuszeni do emigracji). Najbardziej 
zniszczone były budynki szkolne w czasie ponad dwumiesięcznych walk 
frontowych w 1945 roku w pasie od Zebrzydowic przez Pruchną, Bąków, 
Strumień, Chybie, Drogomyśl do Pogórza.

Hasła bezpłatnego, powszechnego i sprawiedliwego dostępu do oświaty 
głoszone przez rząd lubelski znajdowały akceptację społeczną. Doświad-
czone przez okupację niemiecką społeczeństwo pragnęło gorąco powrotu 
do nauczania w ojczystym języku i o własnej historii. 

Organizacja pierwszego roku szkolnego 1945 roku zależała od wa-
runków, jakie istniały po okupacji. Starano się jednak naukę rozpocząć 
najszybciej, jak tylko było to możliwe. Dzięki wyjątkowemu zaangażo-
waniu społeczeństwa i wysiłkowi nauczycieli na terenach wyzwolonych 
najpóźniej (powiat cieszyński) rozpoczęła się ona w II połowie maja 
i trwała do 15 lipca.7 Miała ona uczniów przygotować do właściwej nauki 
w nowym roku szkolnym. Prowizorycznie zabezpieczano budynki, zdo-
bywano najpotrzebniejsze elementy wyposażenia, z myślą o rozpoczęciu 
systematycznej nauki od września 1945 roku. Przystąpiono do organiza-
cji sieci szkół powszechnych we wszystkich miejscowościach regionu. Od-
rzucono przedwojenny model stopniowalności szkolnictwa powszechnego. 
Zgodnie z rozporządzeniami rządowymi tworzono szkoły siedmioklasowe, 
jedynie w nielicznych miejscowościach, gdzie warunki na to nie pozwalały, 
tworzono szkoły niepełne, lecz pozwalające na automatyczną kontynuację 
nauki w innych placówkach.8 Zmiany w ustroju szkół z 1948 roku9 integro-
wały naukę w szkołach powszechnych i średnich na wzór radziecki (tzw. 
jedenastolatki; siedmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnia szkoła śred-
nia), od tego też momentu rozpoczyna się pełna ideologizacja szkolnictwa.

Skutkiem II wojny światowej była jednorodność narodowościowa szkol-
nictwa w polskiej części Śląska Cieszyńskiego. Jedynym wyjątkiem było 
funkcjonowanie w Bielsku od 1948 roku (do połowy lat pięćdziesiątych) 

7 E. PaSeK : Szkolnictwo podstawowe w powiecie cieszyńskim w latach 1945–1965. „Pamiętnik 
Cieszyński”1972, t. 2, s. 28–29.

8 Tamże, s. 30.
9 Instrukcja Ministerstwa Oświaty z dnia 4.05.1948 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

1948/1949.
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szkoły dla dzieci żydowskich utrzymywanej przez Centralny Komitet 
Żydów Polskich.10

W pierwszych latach powojennych szkolnictwo powszechne borykało 
się z licznymi problemami. Potrzebna była odbudowa zniszczonych szkół, 
rozbudowa istniejących i budowa nowych zdolnych zapewnić realizację 
obowiązku szkolnego znacznie większej liczbie uczniów, wyrównanie za-
późnień spowodowanych wojną, uzupełnienie strat wojennych wśród na-
uczycieli i zapewnienie znacznie powiększonego zapotrzebowania na 
kadrę nauczycielską.

Jednym z priorytetów była budowa (odbudowa i rozbudowa) szkół. Już 
w 1946 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny (rozpoczęty jeszcze 
przed wojną) w Zabłociu. W kolejnych latach odbudowywano i remonto-
wano szkoły zniszczone (Drogomyśl, Pruchna, Mnich, Strumień, Zebrzy-
dowice, Bąków). W 1949 roku oddano do użytku nową szkołę w Lesznej 
Górnej,11 a w 1950 roku w Wieszczętach12 Od połowy lat pięćdziesiątych 
rozpoczęto budowę szeregu nowych, dużych budynków szkolnych, dosto-
sowanych do potrzeb szkół siedmioklasowych.

W związku z powstaniem zbiornika goczałkowickiego i zalaniu wsi Za-
rzecze, likwidacji uległy tamtejsze szkoły. W zamian dla ludności prze-
siedlonej wybudowano i oddano do użytku w 1959 roku szkołę w Chybiu 
(Szkoła Podstawowa nr 2).13

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych władze wezwały 
do budowy „tysiąca szkół na tysiąclecie”. Akcja budowy szkół odbywa-
ła się z jednej strony dzięki dotacjom władz centralnych i wojewódzkich, 
ale też zbiórkom wśród społeczeństwa, czynom społecznym i zaangażo-
waniu zakładów pracy (w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych, 
takich jak Ustroń, górnośląskie kopalnie i inne przedsiębiorstwa dotowa-
ły budowę szkół w zamian za możliwość organizowania wypoczynku 
letniego dla dzieci swoich pracowników14). Łącznie do 1969 roku w po-
wiecie cieszyńskim wybudowano 25 nowych szkół (i rozbudowano 11);15 
w Bielsku-Białej 8, a w śląskich gminach powiatu bielskiego 11.16

10 M. fiC : Szkolnictwo. W: Bielsko-Biała. Monografia miasta. (red. I. Panic)  t. 4: Bielsko-Biała 
w latach 1918–2009. Red. R. KaCzmareK . Bielsko-Biała 2010, s. 597.

11 E. PaSeK : Szkolnictwo podstawowe..., s. 32–34.
12 S. bednarz , J. wiel ińsk i : Szkolnictwo..., s. 531.
13 Por.: W. kieŁkowski : Chybie. Dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności. 

Chybie, 2009 s. 617–619.
14 Por.: S. Król : Szkolnictwo..., s. 283–304.
15 E. PaSeK : Szkolnictwo. Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu. Pod red. J. CHlebowCzyKa. 

Katowice, 1973, s. 562.
16 S. bednarz , J. wiel ińsk i : Bielsko-Biała,. Zarys..., s. 528, 531.
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Oprócz rozbudowy bazy lokalowej szkolnictwa starano się także 
o podniesienie poziomu nauczania przez zakup pomocy naukowych, 
rozbudowę bibliotek szkolnych, a przede wszystkim zmniejszenie 
liczebności klas, zwiększenie ilości zatrudnionych nauczycieli oraz 
podniesienie ich poziomu wykształcenia. W powojennej sytuacji braku 
nauczycieli szkół powszechnych z przygotowaniem pedagogicznym 
(kształconych w liceach pedagogicznych) otwierano klasy pedagogiczne 
w liceach ogólnokształcących (klasy takie funkcjonowały m.in. w LO 
w Wiśle). Chcąc podnieść poziom przygotowania zawodowego nauczycieli 
od roku szkolnego 1956/57 wydłużono naukę w liceach pedagogicznych 
do pięciu lat. Na początku lat sześćdziesiątych zlikwidowano licea 
pedagogiczne, kandydaci do zawodu nauczycielskiego musieli zdobyć 
maturę szkoły ogólnokształcącej, a potem ukończyć dwuletnie studium 
nauczycielskie. Od początku kolejnej dekady nauczyciele mieli legitymować 
się już wykształceniem wyższym (wyższe studium nauczycielskie, wyższe 
szkoły pedagogiczne, studia uniwersyteckie).

Jednym z elementów rozbudowy systemu szkolnego było stworzenie 
kursów i szkół dla dorosłych (w powiecie cieszyńskim w 1948 roku zare-
jestrowano 654 analfabetów17). W II połowie lat pięćdziesiątych zorganizo-
wano także szkoły specjalne, po jednej w Bielsku-Białej i Cieszynie oraz 
po dwie w powiatach cieszyńskim i bielskim – łącznie 6, w których w roku 
szkolnym 1957/58 uczyło się 697 dzieci.18 Do 1970 roku liczba tych szkół 
wzrosła do 9 z 1559 uczniami.19

Wprowadzona w 1961 roku nowa ustawa20 wydłużała naukę w szkołach 
podstawowych do ośmiu lat (pierwsze klasy ósme utworzono w roku szkol-
nym1966/67).

Inwestycje w nowe szkoły pozwalały na zastępowanie starych, zbyt ma-
łych budynków nowymi, mieszczącymi większą ilość klas i uczniów. Było 
to konieczne, gdyż gwałtownie wzrastała liczba mieszkańców, co w pierw-
szym rzędzie dotyczyło Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic, w mniejszym 
stopniu Cieszyna i Skoczowa. Problemy demograficzne narastały w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych co, przy kryzysie ekonomicznym 
państwa, spowodowało przepełnienie szkół i konieczność nauki dwuzmia-
nowej, mimo budowy nowych, coraz większych obiektów.

Skalę rosnących potrzeb edukacyjnych ilustruje poniższe zestawienie:

17 E. PaSeK : Szkolnictwo podstawowe..., s. 32.
18 Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1958, s. 284–285.
19 Tamże, s. 1970, s. 376–378.
20 Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania; obowiązywała 

do 25 października 1991. (Dz. U. 1961, nr 32, poz. 160).
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Ilość szkół i uczniów w szkołach podstawowych Bielska-Białej  
oraz powiatów bielskiego i cieszyńskiego w wybranych latach21

Ilość szkół w roku szkolnym Ilość uczniów w roku szkolnym
1953/1954 1969/1970 1953/1954 1969/1970

Bielsko-Biała 16 23 7 229 13 798
Powiat bielski 54 49 11960 16 978
Cieszyn 6 8 2 142 3 050
Powiat cieszyński 67 68 10 959 16 085
Razem: 143 1481 32 290 51 9091

1 Dodatkowo 4 szkoły podstawowe dla dorosłych z 672 uczniami

System szkolny obowiązujący w PRL został zmieniony przez ustawę 
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Dopuszcza ona m.in. two-
rzenie szkół niepublicznych (prywatnych, społecznych) oraz powierza 
prowadzenie szkół podstawowych organom samorządu lokalnego (przy 
wsparciu subwencją oświatową). 

Szkoły podstawowe w polskiej części Śląska Cieszyńskiego  
według gmin w 1976 i 1992 roku22

Miejscowość
Liczba szkół Ilość uczniów

Uwagi
1975 19923 1975 19923

Bielsko-Biała 25 30 12 731 24 273
Brenna 4 4 1073 1184
Chybie 4 4 1109 1215
Cieszyn 8 10* 3034 4713 * w tym 2 niepaństwowe
Czechowice-
Dziedzice1

16 
(8)2

br. da-
nych

5499 
(3253)

br. da-nych

Dębowiec 4 4 565 715
Goleszów 5 8 1197 1337
Hażlach 4 5 898 1147
Istebna 6 8 1434 1851
Jasienica 6 9 1619 2588
Jaworze - 3 - 897 W 1975 r. gmina nie istniała

Skoczów 7 (3)2 8 (5)
2378 

(1584)
3406 (2722)

Stare Bielsko 2 - 616 -
Gmina włączona w granice 

Bielska-Białej

Strumień 5 (1)2 6 (2)
1276 
(440)

1673 (630)

Ustroń 5 5 1489 2194

Wapienica 4 - 1552 -
Gmina włączona w granice 

Bielska-Białej

21 Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1958, s. 268; Rocznik Statystyczny 
Województwa Katowickiego 1970, s. 376–378.

22 Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Bielskiego 1976, s. 224–226; Rocznik Statystyczny 
Województwa Katowickiego 1978, s. 304, 306; Rocznik Statystyczny Województwa Bielskiego 
1993, s. 119–120
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Wisła 5 6 1317 1439
Zebrzydowice1 3 br. danych 1202 br. danych

1 Dane za 1976 rok
2 Pierwsza liczba podaje ilość placówek w całej gminie miejsko-wiejskiej, liczba w nawiasie 

podaje ilość przedszkoli i wychowanków w samym mieście
3 Podaję dane z tego roku, gdyż roczniki statystyczne województwa bielskiego dla lat wcze-

śniejszych nie podają danych szczegółowych dla poszczególnych gmin. Brak danych dla 
Czechowic-Dziedzic i Zebrzydowic wynika z nie podawania tego typu szczegółowych da-
nych w rocznikach statystycznych województwa katowickiego, do którego gminy te nale-
żały po 1975 r.

Szkolnictwo średnie

Umożliwienie społeczeństwu dostępu do oświaty na poziomie szkoły śred-
niej było jednym z kluczowych założeń władz komunistycznych. Było to 
z jednej strony zrealizowanie jednego z postulatów społecznych, z dru-
giej stworzenie, wychowanie własnej elity świadomej zawdzięczania tego 
awansu nowej władzy. Przedwojenna elitarność szkolnictwa średniego, 
zwłaszcza ogólnokształcącego, postrzegana była jako niesprawiedliwa spo-
łecznie. Szkoły te były płatne, a dostanie się do nich wymagało ukończe-
nia szkół powszechnych wysoko zorganizowanych, których brakowało na 
wsi. Władze komunistyczne wyraźnie preferowały rozwój szkolnictwa za-
wodowego, które dostarczało wykwalifikowanych kadr do rozbudowywa-
nego przemysłu i forsownej industrializacji kraju. Konsekwentnie dążono 
do kształcenia dorosłych i rozbudowywano szkolnictwo dla pracujących.23 
Szkolnictwo ogólnokształcące rozwijano w mniejszym stopniu. Postrze-
gano je jako „burżuazyjne”, starano się zerwać z przedwojenną tradycją 
wychowania i pozbyć się jak najszybciej przedwojennych kadr nauczyciel-
skich. Szkolnictwo wszystkich szczebli, ale zwłaszcza szkolnictwo średnie 
poddawano silnej indoktrynacji ideologicznej.

Szkoły ogólnokształcące

Przedwojenne polskie średnie szkoły ogólnokształcące (gimnazja i licea), 
które odtworzono w 1945 roku były zaledwie trzy – dwie w Cieszynie i jedna 
w Bielsku (czwartą było gimnazjum i liceum w Białej). Przedwojenny model 
kształcenia z podziałem na czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum zo-
stał zachowany do 1948 roku, kiedy to szkolnictwo zreformowano według 
wzorca radzieckiego tworząc tzw. „jedenastolatki” (siedmioklasowe szkoły 

23 O organizacji szkolnictwa średniego w powiecie cieszyńskim zob. A. zając : Rozwój cieszyń-
skiego szkolnictwa średniego ogólnokształcącego i zawodowego (1945–1963) W: „Pamiętnik 
Cieszyński” 1972, t. 2, s. 37–53. 
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powszechne + czteroletnie liceum).24 W Cieszynie powstały I Państwowe 
Gimnazjum i Liceum Humanistyczne (spadkobierca tradycji Gimnazjum im. 
A. Osuchowskiego; w r. szk. 1945/46 – 490 uczniów) i II Gimnazjum i Liceum 
Matematyczno-Przyrodnicze (478 uczniów).25 W Bielsku powstało Gimna-
zjum i Liceum Męskie (dziedziczące tradycje przedwojennego Gimnazjum 
im. Józefa Piłsudskiego), a także utworzono Gimnazjum i Liceum Żeńskie 
(w 1945 roku łącznie obie szkoły bielskie miały około 540 uczniów i uczen-
nic).26 Wszystkie te placówki były szkołami państwowymi. Już w 1945 roku 
w Wiśle powstała filia I Gimnazjum i Liceum w Cieszynie, która usamodziel-
niła się w 1947 roku jako Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne 
w Wiśle.27 W 1948 roku powstała (nazwana już wg nowej nomenklatury) 
Szkoła Ogólnokształcąca Koedukacyjna stopnia podstawowego i licealnego 
w Czechowicach.28 Po połączeniu w jeden organizm miejski w 1951 roku 
Bielska i Białej dokonano reorganizacji tamtejszych szkół. Dawne gimna-
zjum i liceum żeńskie zlikwidowano, a w roku 1951 powstało (późniejsze) 
Liceum im. S. Żeromskiego. W związku z licznymi reorganizacjami szkoły 
kilkukrotnie zmieniały nazwy, a przywrócenie lub nadanie imion patronów 
było możliwe dopiero u schyłku lat pięćdziesiątych. Spadkobiercami tych 
szkół od początku lat sześćdziesiątych były w Bielsku-Białej: I Liceum Ogól-
nokształcące im. Mikołaja Kopernika (kontynuowało tradycje założonego 
w 1919 roku polskiego Gimnazjum w Bielsku),29 II Liceum Ogólnokształ-
cące im. A. Asnyka (kontynuowało tradycje założonego w 1908 roku Gim-
nazjum w Białej),30 III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 
(powstało w 1951 roku),31 w Cieszynie I Liceum Ogólnokształcące im. An-

24 S. Król : Polskie średnie szkolnictwo ogólnokształcące na Śląsku Cieszyńskim w latach 
1918–1939 oraz 1945–1950. W: Liceum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie 1895–1995. 
W stulecie założenia pierwszego polskiego gimnazjum na Śląsku. Pod red. I. PaniCa . Cieszyn, 
1995, s. 101–107.

25 S. Król : Gimnazjum Polskie w Cieszynie i jego następcy w latach 1895–1950. W: Liceum im. 
A. Osuchowskiego..., s. 79–99.

26 M. fiC : Szkolnictwo..., s. 598.
27 S. Król : Polskie średnie..., s. 101–107.
28 Por.: Z dziejów oświaty Czechowic-Dziedzic. Czechowice-Dziedzice 2007, s. 225. 
29 Por. 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej: 1919–1989. 

Red. H. W. Dynarowski. Bielsko-Biała 1989; K. CHodorowSKi : Zarys historii I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej (1919–1999). Bielsko-Biała [1999].

30 Por.: J. trent-GaCzoreK : Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka 
w Bielsku-Białej. Od powstania do chwili obecnej – od 1908 do 1978 roku. (Bmw). 1978; 
80-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 
1988; „Wskrzeszać bieg minionej chwili...”: księga pamiątkowa na 100-lecie szkoły: dzieje 
Polskiego Prywatnego Gimnazjum Realnego TSL w Białej, później Państwowego Gimnazjum 
im. Adama Asnyka w Białej Krakowskiej obecnie II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Asnyka w Bielsku-Białej. Kol. red. D. rySzKa  i inni, Bielsko-Biała, 2008.

31 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej. Red. K. warCHala . 
Bielsko-Biała 2011.
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toniego Osuchowskiego (kontynuowało tradycje założonego w 1895 roku 
pierwszego na Śląsku polskiego Gimnazjum w Cieszynie),32 II Liceum Ogól-
nokształcące im. Mikołaja Kopernika (kontynuowało tradycje założonego 
w 1929 roku Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego),33 Liceum Ogólno-
kształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle (założone w 1947 roku),34 Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
(założone w 1948 roku).35 Ponadto w Bielsku-Białej funkcjonowało jed-
no Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących (powstałe w 1945 roku jako 
Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych).36 W roku 
szkolnym 1957/1958 do 3 liceów w Bielsku-Białej uczęszczało 955 uczniów, 
w Czechowicach-Dziedzicach – 144, do 2 liceów w Cieszynie – 343, a w Wi-
śle – 148 (łącznie 7 szkół i 1 590 uczniów), ponadto do liceum dla doro-
słych w Bielsku-Białej uczęszczało 291 uczniów.37 W pierwszej połowie lat 
sześćdziesiątych powstało także w Cieszynie Liceum Ogólnokształcące dla 
Pracujących (w 1969 roku miało 173 uczniów)38 i drugie tego typu liceum 
w Bielsku-Białej. W 1972 roku powstało IV Liceum Ogólnokształcące im. Ko-
misji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej.39 Od tego momentu stan liczeb-
ny tego typu szkół ustabilizował się na długo. Kolejne pojawią się dopiero 
w schyłku lat osiemdziesiątych, a pierwsi absolwenci opuszczą je już po 
1990 roku (licea w Skoczowie i Ustroniu – filie liceów cieszyńskich). 

32 Por.: Księga pamiątkowa Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie obecnie Szkoły 
Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie wydana 
z okazji 65 rocznicy założenia szkoły. Kol. red. F. boGoCz  i inni, Katowice, 1960; Księga 
pamiątkowa Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie obecnie Zespołu Szkół im. 
A. Osuchowskiego w Cieszynie. Suplement za lata 1970–1985. Kom. red. A. Cienciała i inni, 
Cieszyn 1985; Księga pamiątkowa Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie 
obecnie Liceum Ogólnokształcącego imienia Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Wydana 
z okazji 100. rocznicy założenia szkoły. Kol. red. M. CzuPryna  i inni, Cieszyn, 1995; Liceum 
im. A. Osuchowskiego w Cieszynie 1895–1995. W stulecie założenia pierwszego polskiego 
gimnazjum na Śląsku. Red. I. PaniC . Cieszyn 1995.

33 Por.: Księga pamiątkowa Państwowego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego obecnie 
Liceum Ogólnokształcącego im. M ikołaja Kopernika w Cieszynie. Kol. red. J. Gawlikowska 
i inni, Cieszyn, 1990; Księga pamiątkowa Państwowego Gimnazjum Matematyczno-
Przyrodniczego obecnie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Kol. 
red. J. Gawlikowska i inni, Cieszyn 1999; Księga pamiątkowa Państwowego Gimnazjum 
Matematyczno-Przyrodniczego obecnie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
w Cieszynie: wydana z okazji osiemdziesiątej rocznicy założenia szkoły. Kol. red. B. GarSztKa 
i inni, Cieszyn, 2009.

34 Por.: Księga pamiątkowa Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle 1945–
1995. Kol. red. B. (Krzok) Miłoś, T. Łączyńska. Wisła, 1995.

35 W. miK : 50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach. Czechowice-
Dziedzice, 1998.

36 M. fiC : Szkolnictwo...., s. 598.
37 Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1958, s. 254, 262.
38 E. PaSeK : Szkolnictwo..., s. 577.
39 Z. SzPoK : Europejskie liceum. „Kalendarz Beskidzki 1998”. Bielsko-Biała 1997, s. 70–72.
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Specyficzną szkołą było Liceum Ogólnokształcące działające od 
1951 roku przy sanatorium dziecięcym na Kubalonce (gdzie leczono dzieci 
chore na gruźlicę). Pozwalało na kontynuację nauki przebywającym w nim 
pacjentom.40 W istniejących szkołach wzrastała stale liczba uczniów (wśród 
których coraz bardziej zaczynają dominować dziewczęta). W roku szkol-
nym 1969/1970 było to w Bielsku-Białej – 1137 uczniów, w Cieszynie – 505, 
w Czechowicach-Dziedzicach – 385 a w Wiśle – 176, razem 2203 uczniów. 
Ponadto w liceach dla pracujących w Bielsku-Białej uczyło się 856, a w Cie-
szynie 231 uczniów (razem 1087).41 Duży wzrost ilości uczniów następował 
także w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wtedy też zaczęto 
profilować klasy, gdyż licea prowadziły już po kilka klas równoległych, 
a kształcenie w klasach profilowanych ułatwiało przygotowanie się do do-
stania się na studia wyższe.

Wbrew woli władz szkoły ogólnokształcące zachowały cechy elitarno-
ści. Kształciły na wysokim poziomie i przyciągały najambitniejszą młodzież.

Szkolnictwo zawodowe

Nieporównanie większe zainteresowanie władze przywiązywały do rozwo-
ju szkolnictwa zawodowego.

Poziom rozwoju tego typu szkolnictwa w II Rzeczpospolitej był słaby, za 
wyjątkiem szkół kształcenia nauczycieli. Okupacja niemiecka dokonała na 
tym polu dodatkowych zniszczeń. To sprawiło, że w 1945 roku organizację 
tego szkolnictwa zaczynano niemal od podstaw.

Szkolnictwo zawodowe było wyjątkowo zróżnicowane tak ze względu 
na poziom kształcenia (średnie szkoły zawodowe i zasadnicze zawodowe), 
dziedziny kształcenia (pedagogiczne, medyczne, handlowe, ekonomicz-
ne, rolnicze, przemysłowe, rzemieślnicze) jak i formę kształcenia (szkoły 
dzienne, dla pracujących) oraz wiek kształconych (szkoły młodzieżowe, 
dla dorosłych). W odróżnieniu od szkół innych typów, wiele szkół zawo-
dowych podlegało resortom, dla których przygotowywały pracowników. 

Władze przywiązywały bardzo dużą wagę do tworzenia szkół zawo-
dowych dla dorosłych. W tworzonych od lat siedemdziesiątych zespołach 
szkół standardem było funkcjonowanie zarówno średnich szkół zawodo-
wych jak i szkół zasadniczych dla dorosłych. Z czasem w zespołach funk-
cjonowały także szkoły pomaturalne i policealne.

40 50 lat Wojewódzkiego Ośrodka Chorób Płuc i Gruźlicy dzieci i Młodzieży oraz Zespołu Szkół 
im. dr. Stanisława Kopczyńskiego w Istebnej (1938–1988). Oprac. red. W. Buława. Istebna, 
1988, s. 11–14.

41 Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1970, s. 376–378.
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Aby uświadomić sobie rozbudowę tego typu szkolnictwa wystarczy 
przypomnieć liczbę 1590 uczniów liceów ogólnokształcących w roku szkol-
nym 1957/1958, gdy tymczasem w tym samym roku do szkół zawodowych 
wszystkich typów uczęszczało 15623 uczniów (Bielsko-Biała – 4609, po-
wiat bielski – 482, Cieszyn – 2334, powiat cieszyński – 773).42

W roku szkolnym 1964/1965 w Bielsku-Białej funkcjonowało 15 lice-
ów i techników zawodowych (w tym 8 dla pracujących) i 18 zasadniczych 
szkół zawodowych. Łącznie uczyło się w nich 13864 uczniów. W powiecie 
bielskim technika i licea zawodowe były 2 (w tym jedno dla pracujących) 
i 6 zasadniczych szkół zawodowych – ogółem 1271 uczniów. W Cieszynie 
techników i liceów zawodowych funkcjonowało 9 (w tym 2 dla pracujących) 
i 14 zasadniczych szkół zawodowych – łącznie 5993 uczniów. Wreszcie w po-
wiecie cieszyńskim 4 technika i licea zawodowe (w tym 1 dla pracujących) 
i 7 zasadniczych szkół zawodowych – uczyły się w nich razem 1902 osoby.43

Ilość uczniów i szkół zawodowych wg miejscowości w polskiej części 
Śląska Cieszyńskiego w 1976 roku44

Miejscowość Ilość szkół zawodowych Ilość uczniów

Bielsko-Biała 61 16006

Cieszyn 25 4401

Czechowice-Dziedzice1 14 3021

Istebna 3 156

Skoczów 7 1160

Strumień 1 19

Ustroń 3 830

Wisła 6 786

1 Dane z 1977 roku

Kształceniem nauczycieli zajmowały się czteroletnie licea pedagogicz-
ne. Licea takie działały od 1945 roku jedno w Cieszynie,45 jedno w Bielsku, 
jedno w Białej.46 Dodatkowo w Bielsku działało także Liceum Pedagogiczne 

42 Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1958, s. 292.
43 Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1965, s. 430.
44 Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Bielskiego 1976, s. 230; Rocznik Statystyczny 

Województwa Katowickiego 1978, s. 332–333
45 Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia Męskiego Seminarium Nauczycielskiego i Liceum 

Pedagogicznego im. Pawła Stalmacha w Cieszynie. Kom. red. J. Broda i inni. Cieszyn 1959.
46 50 lat pracy: Państw. Seminarium Nauczycielskie Męskie w Białej-Krakowskiej T.S.L. 1908 

Liceum Pedagogiczne im. G. Piramowicza w Bielsku-Białej. Red. S. oPielowSKi  i inni. 
Bielsko-Biała 1958.
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dla Wychowawczyń Przedszkoli.47 Straty wojenne i rozbudowa szkół wy-
wołały tak wielkie potrzeby w dziedzinie kształcenia zawodowego na-
uczycieli, iż także w niektórych liceach ogólnokształcących tworzono 
klasy o profilu pedagogicznym (tak było m.in. w Wiśle). W drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych uznano, iż poziom kształcenia nauczycieli należy pod-
nieść. Dlatego też naukę w liceach pedagogicznych wydłużono do pięciu 
lat. W końcu uznano, iż kandydaci do zawodu nauczycielskiego mają legi-
tymować się świadectwem dojrzałości szkoły ogólnokształcącej, a następnie 
wiedzę pedagogiczną nabędą w szkołach pomaturalnych (wówczas nazy-
wano je „półwyższymi”), które otrzymały nazwę studiów nauczycielskich 
(dwuletnich). Studium takie powstało w Cieszynie w 1960 roku. Od roku 
szkolnego 1959/1960 zaprzestano naboru do liceów pedagogicznych, a ostat-
ni ich absolwenci opuścili je w 1963 roku. Natomiast Liceum Pedagogicz-
ne Wychowawczyń Przedszkoli działało do lat siedemdziesiątych, kiedy to 
przekształcono je najpierw w Studium Wychowawczyń Przedszkoli a potem 
w Studium Nauczycielskie (zlikwidowane na początku lat dziewięćdziesią-
tych).48

Szkoły dla średniego personelu medycznego zaczęto organizować pod 
koniec lat pięćdziesiątych. W 1957 roku w Bielsku-Białej powstała dwulet-
nia Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa, od 1959 roku przemianowana na 
Państwowe Liceum Pielęgniarstwa. Od 1964 roku nosiło ono nazwę Liceum 
Medyczne Pielęgniarstwa, a nauka trwała w nim 5 lat. W 1977 roku w tym 
samym mieście utworzono Medyczne Studium Zawodowe kształcące po-
łożne i laborantów medycznych. Obie te placówki od 1978 roku tworzyły 
Zespół Szkół Medycznych.49 W Cieszynie najpierw powstało Liceum Me-
dyczne dla Pracujących w 1961 roku (zlikwidowane w 1972 r.), a dzienne 
Liceum Medyczne powstało w 1962 roku.50

Szkoły zawodowe typu handlowego miały dobre tradycje działalno-
ści z okresu międzywojennego. W Cieszynie zaraz po wojnie odrodziło 
się Gimnazjum Kupieckie działające w ramach Państwowych Zakładów 
Kształcenia Handlowego, a szkoła o takiej samej nazwie działała też w Bia-
łej. Szkoły te przeszły ogromną liczbę przekształceń i tworzenia na krót-
sze lub dłuższe okresy rozmaitych szkół. W końcu wyewoluowały z nich 
prężne szkoły kształcące ekonomistów. W Cieszynie był to Zespół Szkół 

47 M. fiC : Szkolnictwo..., s. 602–603.
48 X-lecie „Tuwima”: 1991–2001. Zespół red. Z. martyniaK  i inni, Bielsko-Biała 2001, s. 14. 
49 http://www.lo8.bielsko.pl/historia.html. [ostatni dostęp 14.07.2014].
50 Księga pamiątkowa Liceum Medycznego w Cieszynie 1962–1993. Red. M. hŁawiczka  i inni. 

Cieszyn 1993, s. 3.
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Ekonomiczno-Gastronomicznych,51 a w Bielsku-Białej Zespół Szkół Ekono-
micznych.52

Szkoły kształcące w okresie po II wojnie światowej przede wszystkim 
dziewczęta prowadzenia gospodarstwa domowego przekształciły się w pla-
cówki przygotowujące kucharzy, techników żywienia i gastronomów. Tego 
typu edukację obok wymienionego już Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ga-
stronomicznych w Cieszynie prowadziły Zespół Szkół Gastronomicznych 
i Handlowych w Bielsku-Białej (Zespół Szkół Zawodowych nr 2) wyrasta-
jący z powstałej w 1945 roku Państwowej Szkoły Przysposobienia w Go-
spodarstwie Rodzinnym53 oraz Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
w Wiśle wywodzący się z Żeńskiej Szkoły Przysposobienia w Gospodar-
stwie Rodzinnym i Szkoły Przysposobienia Hotelarskiego.54

Dokształcające szkolnictwo rolnicze także posiadało tradycje na Śląsku 
Cieszyńskim, sięgające jeszcze okresu przed I wojną światową, jednak wcze-
śniej skupiano się bardziej na zajęciach i wiedzy praktycznej (pomijam tu 
działalność Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego). Powojenne szkoły 
stały na znacznie wyższym poziomie, jeśli chodzi o kształcenie ogólne. Po 
II wojnie światowej powstało kilka średnich szkół rolniczych utrzymywanych 
przez gminy, np. w Ustroniu i Kamienicy k. Bielska. Kształciły one dziewczę-
ta w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (nauka roczna), a mło-
dzieńców w prowadzeniu gospodarstwa rolnego (nauka dwuletnia).55 Szkoły 
te zlikwidowano w 1950 r. po założeniu średniej szkoły rolniczej w Cieszy-

51 Por.: Księga pamiątkowa wydana dla uczczenia 40-lecia Szkoły Handlowej w Cieszynie (1918–
1958). Red. L. miękina . Cieszyn 1958; Księga pamiątkowa Zespołu Szkół Zawodowych 
Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Cieszynie: z okazji 50-lecia Szkoły 
Handlowej w Cieszynie oraz 15-lecia Zespołu Szkół Zawodowych CRS w Cieszynie. Warszawa, 
1970; Księga pamiątkowa 60-lecia szkół handlowych i 25-lecia szkół CZSR w Cieszynie 
1918–1978. Praca zbiorowa E. PaSeK  i inni, Cieszyn 1978; Księga pamiątkowa wydana 
z okazji 70-lecia Szkoły Handlowej oraz 35-lecia Zespołu Szkół Zawodowych CZS „SCH” im. 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie (1918–1988). Oprac. red. L. miękina . Cieszyn 
1989; Księga pamiątkowa wydana z okazji 80-lecia Szkoły Handlowej obecnego Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie: (1918–1998). 
Oprac. red. L. miękina , Cieszyn, 1998; Księga pamiątkowa: publikacja okolicznościowa 
z okazji jubileuszu 90-lecia Szkoły Handlowej obecnego Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie (1918–2008). Zespół red. 
A. bireCKa  i inni, Cieszyn, 2008.

52 Por.: Zespół Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej im. Michała Kaleckiego: tradycja, renoma, 
nowoczesność: jubileusz 100-lecia. Oprac. red. M. Grzegorczyk i inni. Bielsko-Biała 2013.

53 Por.: 55 lat Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych. Red. S. SiKora  i inni. Bielsko-
Biała 2000.

54 Por.: Księga pamiątkowa Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława 
Reymonta w Wiśle: 1936–1996. (Bmw) 1996; D. Szczypka: Księga pamiątkowa Zespołu Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle 1936–2006. Wisła 2006.

55 Por.: S. Król : Historia szkoły rolniczej w Ustroniu w latach 1945–1950. „Kalendarz Ustroński 
2007”. Ustroń 2006, s. 152–155. 
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nie (w miejsce przeniesionej do Olsztyna WSGW). Wówczas działały dwie 
duże, dobrze zorganizowane szkoły rolnicze, które z czasem przekształ-
cone zostały w zespoły szkół: Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu56 
oraz Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Cieszynie.57 Podobny charak-
ter miał Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej (wywodzący się ze 
Szkoły Ogrodniczej w Białej założonej w 1928 roku)58.

Najwięcej jednak powstało szkół zawodowych przygotowujących 
uczniów do pracy w przemyśle i budownictwie. Powstawały one w tych 
miastach, gdzie było na nie największe zapotrzebowanie. Często praktyki 
odbywały się w docelowym zakładzie, a szkoła była przez niego utrzy-
mywana. Największym takim ośrodkiem było Bielsko-Biała. Najbardziej 
renomowaną szkołą zawodową z okresu przedwojennego była Państwo-
wa Szkoła Przemysłowa, którą jednak w 1950 roku podzielono i utwo-
rzono w jej miejsce Technikum Mechaniczno-Elektryczne i późniejszy 
Zespół Szkół Zawodowych nr 359 oraz Technikum Włókiennicze (rozbudo-
wane następnie w Zespół Szkół Zawodowych nr 1, który przyjął później 
nazwę Bielska Szkoła Przemysłowa60. 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica kontynuował dzia-
łalność przedwojennej Polskiej Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej. Po 
1990 roku nosił nazwę Bielska Szkoła Rzemiosł61.

Zespół Szkół Zawodowych FSM w Bielsku-Białej powstał w 1972 roku 
Szkoła przygotowywała kadry przede wszystkim dla Fabryki Samocho-
dów Małolitrażowych, która wybudowała dla szkoły kompleks budynków 
– od 1992 roku Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących62.

Szkoły tworzące później Zespół Szkół Zawodowych Zakładu Energetycz-
nego Południowego w Bielsku-Białej działały już w latach sześćdziesiątych 
(technika energetyczne 5 i 3 letnie oraz ZSZ). Zespół działał jeszcze na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych63.

56 Por.: 50 lat Szkoły Rolniczej w Międzyświeciu: 1922–1972. Praca zbior. H. GorGoSz  i inni, 
Międzyświeć 1972; 70 lat Szkoły Rolniczej w Międzyświeciu: 1922–1992. Oprac. H. SzoteK . 
Międzyświeć 1992; 80 lat Szkoły Rolniczej w Międzyświeciu: 1922–2002. Red. H. SzoteK . 
Międzyświeć 2002.

57 Por.: 50 lat: Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. 
Red. A. ziomber . Goleszów 2000; Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego 
w Cieszynie. Następne 10 lat... Kol. red. J. Pawlak i inni, Cieszyn, 2010.

58 http://ogrodnik-bielsko.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,22,49[ostatni dostęp 14.07.2014]. 
59 http://zseeim.edu.pl/Szkola-6,Historia-28.html#sie [ostatni dostęp 14.07.2014].
60 Por.: Jubileusz 135-lecia Bielskiej Szkoły Przemysłowej 1864–1999. Teksty J. bielenin  i inni, 

Bielsko-Biała 1999; E. Dąbrowska: Dzieje Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku od 
1874 do 1950 roku. Bielsko-Biała, 2010.

61 http://www.bsr.bielsko.pl/historia [ostatni dostęp 14.07.2014].
62 http://zssio.pl/historia-szkoly/. [ostatni dostęp 14.07.2014].
63 Informator o szkołach ponadpodstawowych w województwie bielskim: rok szkolny 1992/1993. 

Bielsko-Biała, 1992.
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Początki istnienia Zespołu Szkół Zawodowych Bielskiej Fabryki Maszyn 
Włókienniczych „Befama” sięgają 1958 roku. Od 1996 roku szkoła nosi 
nazwę Zespół Szkół Technicznych i Handlowych64.

Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Maszyn Elektrycznych „Indukta” po-
wstał w wyniku jednej z reorganizacji szkolnictwa zawodowego w Bielsku-Białej 
i przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Franciszka Pilarczyka 
i przejęcia jej jako szkoły przyzakładowej „Indukty”, co nastąpiło w 1968 roku. 
Zespół szkół utworzono w 1972 roku, obecnie Technikum nr 9.65

Zespół Szkół Włókienniczych sięga swymi początkami 1946 roku 
i utworzenia Szkoły Przemysłowo-Włókienniczej (trzyletniej). Po wielu 
przekształceniach w 1977 roku utworzono Zespół Szkół Włókienniczych, 
działający po 1990 roku jako Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych66.

W Bielsku-Białej w okresie powojennym działały też szkoły kształcą-
ce pracowników budownictwa, z czasem utworzony został Zespół Szkół 
Budowlanych. Także inne zakłady przemysłowe Bielska-Białej prowa-
dziły przez krótszy lub dłuższy czas własne szkoły (przeważnie były to 
zasadnicze szkoły zawodowe). Miało to na celu pozyskanie wykwalifiko-
wanych pracowników, których w gospodarce socjalistycznej brakowało. 
Część szkół prowadziła także klasy wielozawodowe, których absolwenci 
mogli szukać pracy w usługach i rzemiośle.

Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Cieszynie powstało w 1951 roku 
z połączenia kilku szkół działających już od pierwszych lat powojennych. 
Od 1984 roku weszło w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
(wraz ze szkołami przyzakładowymi Zakładów „Celma”)67.

Technikum Budowlane w Cieszynie także wywodzi się ze szkół two-
rzonych w latach powojennych. W 1951 roku utworzono Liceum Budow-
lane, które potem kilkukrotnie było reformowane i zmieniało nazwę. 
Ostatecznie działało Technikum Budowlane i Zasadnicza Szkoła Budow-
lana, które utworzyły Zespół Szkół Budowlanych68.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Cieszynie prowadził przede 
wszystkim zasadnicze szkoły zawodowe (kształcące w różnych specjal-
nościach). Dopiero w latach siedemdziesiątych w ramach tego Zespołu 

64 http://www.zstih.edu.pl/strona_01731/o_szkole.html. [ostatni dostęp 14.07.2014].
65 http://konrad.net.pl/zsel2/?page_id=244 [ostatni dostęp 14.07.2014].
66 http://www.zsow.website.pl/Dane/historia.htm [ostatni dostęp 14.07.2014].
67 Por.: 50 lat Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Cieszynie. Oprac. W. SoSna . Cieszyn, 

1995; 60 lat Technikum Mechaniczno-Elektrycznego 1945–2005. Cieszyn 2005.
68 Por.: Księga pamiątkowa Liceum Budowlanego, Technikum Gospodarki Komunalnej 

w Cieszynie obecnie Technikum Budowlanego Zespołu Szkół Budowlanych: wydana z okazji 
50 rocznicy założenia szkoły. Kol. red. L. czyż  i inni, Cieszyn 1999.
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rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe69. Podobnie jak w innych 
ośrodkach przemysłowych, cieszyńskie zakłady pracy prowadziły wła-
sne szkoły przyzakładowe (np. w „Celmie” od 1961 do 1984 roku)70.

Na potrzeby Zakładów Kuźniczych w Ustroniu kształciło kilka szkół 
o profilu mechanicznym (na poziomie średnim i szkoły zasadniczej). 
Tradycje tego szkolnictwa sięgają czasów przedwojennych. Od 1946 roku 
rozpoczęło kształcenie Gimnazjum Przemysłowe, od 1950 roku Techni-
kum Mechaniczno-Kuźnicze, przekształcone w 1968 roku w Technikum 
Mechaniczne. Od 1971 roku weszło ono w skład Zespołu Szkół Tech-
nicznych, który od 1976 roku znalazł się pod kuratelą Fabryki Samo-
chodów Małolitrażowych, gdyż ustrońskie zakłady były jednym z jej 
oddziałów71.

W Skoczowie kształcenie zawodowe wznowiono w 1946 roku w Publicz-
nej Szkole Zawodowej Dokształcającej. W późniejszych latach ilość szkół 
w tym mieście rosła, lecz dużym utrudnieniem był brak odpowiednich bu-
dynków szkolnych. Budowę ich kompleksu rozpoczęto już w latach sie-
demdziesiątych, ale pierwsze oddano do użytku dopiero w 1986 roku. Od 
1973 roku Utworzono Zespół Szkół Zawodowych (potem działały dwa ze-
społy, połączone po przeniesieniu do nowego kompleksu szkolnego). Szkoła 
była powiązana z Fabryką Samochodów Małolitrażowych, gdyż w Skoczo-
wie działał jeden z jej zakładów72.

Ważnym ośrodkiem przemysłowym są Czechowice-Dziedzice. Pierw-
szą powojenną szkołą była Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów 
Przemysłowych, działająca od 1946 roku w Dziedzicach (od 1948 roku 
Gimnazjum Przemysłowe). Wkrótce działało już kilka szkół zawodo-
wych średnich i zasadniczych, m.in. Technikum Hutnicze. W 1973 roku 
szkoła przeniosła się do nowego budynku i działała jako Międzyresor-
towy Zespół Szkół Zawodowych, a od 1975 roku Zespół Szkół Technicz-
nych73.

W tym mieście od 1968 roku działała także Zasadnicza Szkoła Górnicza 
Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”74.

69 Por.: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Cieszynie 1908/09–1998/99. (Bmw) 1999.
70 S. Król : Szkolnictwo. W: Dzieje Cieszyna od pradziejów do współczesności. (red. I. Panic) 

t. 3: Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej. Cieszyn 2010, s. 527–528.
71 Por.: 50 lat Technikum Mechanicznego w Ustroniu: księga pamiątkowa. Oprac. zespół 

J. nowaK  i inni, Ustroń, 2000.
72 Por.: Księga pamiątkowa wydana dla uczczenia 120 rocznicy szkolnictwa zawodowego 

w Skoczowie i 55 rocznicy powojennej szkoły zawodowej w Skoczowie. Zespół red. A. osmęda 
i inni, Skoczów 2001; 130-lecie szkolnictwa zawodowego w Skoczowie. Red. T. urBańska-
GruCa  i inni, Skoczów 2011.

73 Por.: Z dziejów oświaty Czechowic-Dziedzic. Czechowice-Dziedzice 2007, s. 240–257
74 Tamże, s. 258–261.
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Pojedyncze szkoły zawodowe działały także w Strumieniu (Liceum Rol-
nicze – filia Zespołu Szkół w Międzyświeciu) i Istebnej (zasadnicza szkoła 
zawodowa).

Szkolnictwo artystyczne

W 1945 roku działała w Bielsku prywatna Szkoła Malarstwa, Rzeźby i Gra-
fiki. W 1947 roku rozpoczęło działalność Liceum Technik Plastycznych 
z siedzibą w Zamku Sułkowskich (do 1980 roku). Od 1961 roku nazwę 
szkoły zmieniono na Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych.75

W 1945 roku w Bielsku powstała prywatna szkoła muzyczna prowa-
dzona przez Juliana Lewingera-Lewińskiego. W 1949 roku została ona 
przejęta na etat miasta. W 1950 roku eksperymentalnie utworzono Pań-
stwową Szkołę Muzyczną i Państwowe Liceum Muzyczne (w ramach inte-
gracji kształcenia artystycznego i ogólnego). Od 1966 roku nazwa szkoły 
brzmiała: Państwowa Szkoła Muzyczna Stopnia Podstawowego i Lice-
alnego, a od 1978 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. 
St. Moniuszki.76

W Cieszynie po II wojnie światowej prywatną szkołę muzyczną pro-
wadził Jerzy Drozd (kontynuacja przedwojennej działalności rozpoczętej 
w 1934 roku). W 1950 roku szkołę upaństwowiono. Do 1954 roku kształ-
cono na poziomie średniej szkoły muzycznej, potem szkoły podstawowej, 
a od 1976 roku ponownie szkoły średniej. Od 1979 roku szkoła nosi nazwę: 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego.77

Szkolnictwo specjalne

W okresie po II wojnie światowej rozbudowano szkolnictwo specjalne. 
Dla dzieci niepełnosprawnych funkcjonowały, o czym już wspomniano, 
szkoły podstawowe specjalne. Funkcjonowały też specjalne zasadnicze 
szkoły zawodowe w Bielsku-Białej i Cieszynie, które umożliwiały tym, któ-
rym stan zdrowia na to pozwalał, zdobycie zawodu i pracę.

75 http://www.bielskiplastyk.pl/d/historia. [ostatni dostęp 15.07.2014].
76 http://www.psm.bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Ite-

mid=2&lang=pl [ostatni dostęp 15.07.2014].
77 Por.: 50 lat Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie: jubileusz PSM. (Bmw) 1984; 60 lat 

Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Cieszynie. Cieszyn, 1994; 75-lecie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Cieszynie. Kom. 
red. D. dudziaK  i inni, (Bmw) 2009.
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Przy Sanatorium przeciwgruźliczym dla dzieci funkcjonującym w Isteb-
nej na Kubalonce powstało kilka szkół pozwalających leczonym tam dzie-
ciom na pobieranie nauki. 

W latach 1948–1961 funkcjonowało tu przedszkole. Także od 1948 roku 
działała szkoła podstawowa. W 1951 roku otwarto Liceum Ogólnokształcą-
ce, a w 1962 roku Technikum (potem Liceum) Ekonomiczne – zlikwidowane 
w 1985 roku. Wreszcie od 1972 roku działała Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
o specjalności pracownik administracyjno-biurowy. W 1976 roku powołano 
formalnie do życia Zespół Szkół. Łącznie w latach 1948–1987 przez szkoły 
te przewinęło się około 70 tysięcy uczniów78.

Szkoły wyższe

W okresie po II wojnie światowej działało w Cieszynie i Bielsku-Białej kilka 
uczelni kształcących na poziomie szkoły wyższej. Były to placówki przede 
wszystkim o charakterze zawodowym, przygotowującym do pracy w rol-
nictwie, przemyśle i zawodzie nauczycielskim.

Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego

W okresie międzywojennym działała w Cieszynie Wyższa Szkoła Gospo-
darstwa Wiejskiego. Po 1945 roku wznowiła ona działalność z uprawnie-
niami szkoły wyższej i prawem nadawania tytułu inżyniera. Studia trwały 
w niej 3 lata. Nauka odbywała się na kierunkach: Rolniczym, Mleczar-
sko-Serowarskim oraz Nauczycielsko-Instruktorskim i Ochrony Roślin. Do 
1949 roku rektorem uczelni był inż. Tadeusz Rodkiewicz, a po nim inż. 
Marian Gotowiec, za kadencji którego uczelnia została od roku akademic-
kiego 1950/1951 przeniesiona do Olsztyna. Do tego czasu ukończyło ją 
około 300 absolwentów79.

78 Por.: 50 lat Wojewódzkiego Ośrodka Chorób Płuc i Gruźlicy dzieci i Młodzieży oraz Zespołu 
Szkół im. dr. Stanisława Kopczyńskiego w Istebnej. (1938–1988). Oprac. red. W. BuŁawa . 
Istebna 1988, s. 11–14.

79 A. faruGa : Z kart historii szkolnictwa rolniczego. „Kalendarz Cieszyński 2006". Cieszyn 
2005, s. 47–52.
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Studium Nauczycielskie w Cieszynie

Dla podniesienia poziomu wykształcenia nauczycieli na przełomie lat pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych zreformowano system ich kształcenia. Zlikwi-
dowano licea pedagogiczne, a kandydaci do zawodu musieli, po zdaniu eg-
zaminu dojrzałości typu ogólnokształcącego, ukończyć dwuletnie studium 
nauczycielskie (które nie miało charakteru pełnej szkoły wyższej – w tam-
tym czasie określano je jako „półwyższe”).

Studium takie zostało otwarte w Cieszynie w 1960 roku Nauka od-
bywała się w trybie zarówno stacjonarnym jak i zaocznym, wieczorowo 
i eksternistyczne (z myślą przede wszystkim o już pracujących i chcących 
podnieść swe kwalifikacje nauczycielach).

Kształcenie odbywało się na kierunkach: filologia polska – w trybie 
dziennym ukończyło ją 532 absolwentów, w trybie wieczorowym – 48 ab-
solwentów, w trybie zaocznym – 281 absolwentów, a także eksternistycz-
nie – 4 absolwentów.

Na kierunku historia było to odpowiednio w trybie dziennym – 298 ab-
solwentów, w trybie zaocznym (historia i wychowanie obywatelskie) – 299 
absolwentów i w trybie eksternistycznym – 32 absolwentów.

Na kierunku muzycznym naukę w trybie dziennym ukończyło 269 ab-
solwentów, w trybie zaocznym – 128 absolwentów i 30 w trybie eksterni-
stycznym.

Na kierunku rolniczym w trybie dziennym było 139 absolwentów.
Ponadto w trybie wieczorowym uprawnienia w dziedzinie matematy-

ki zdobyło 27 osób, w zakresie prac ręcznych i rysunku 38 absolwentów, 
a w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem fizycznym – 32 ab-
solwentów80. W latach 1961–1964 Studium w Cieszynie miało swoją filię 
w Bielsku-Białej, którą ukończyło 90 nauczycieli81. Studium Nauczycielskie 
w Cieszynie przez cały okres jego działalności (ostatni słuchacze ukończyli 
je w 1971 roku) kierował dr Antoni Zając82.

Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

Od roku akademickiego 1971/1972 powstało w Cieszynie Wyższe Studium 
Nauczycielskie działające w ramach Uniwersytetu Śląskiego i tworzące jego 

80 A. zając : Działalność Studium Nauczycielskiego w Cieszynie w latach 1960–1971. „Cieszyński 
Rocznik Muzealny” 1970/1971, t. 2, s. 209–215.

81 S. bednarz , J. wiel ińsk i : Szkolnictwo..., s. 534–535. 
82 A. zając : Działalność Studium..., s. 209–215. 
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Filię. Nauka w studium trwała trzy lata, nie dawała tytułu magisterskiego, 
a jedynie dyplom uprawniający do pracy w szkolnictwie. Początkowo otwar-
to naukę na kierunku filologia polska, historia oraz nauczanie początkowe. 
Jednak na skutek reformy szkolnictwa wyższego w 1973 roku organizacja 
studiów na Uniwersytecie Śląskim uległa zmianie. Słuchaczy polonistyki 
i historii z Cieszyna przeniesiono na wydziały macierzyste UŚ w Sosnowcu 
i Katowicach. W Cieszynie zaś od roku akademickiego 1973/1974 prowadzo-
ne były pełne czteroletnie kierunki magisterskie (dzienne i zaoczne) w za-
kresie wychowania muzycznego, wychowania plastycznego oraz pedagogiki 
pracy kulturalno-oświatowej. Od roku akademickiego 1976/1977 utworzono 
kolejny kierunek – wychowanie przedszkolne, a od roku 1983/1984 naucza-
nie początkowe. Od roku akademickiego 1977/1978 w Cieszynie utworzono 
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny (pierwszy tego typu w kraju).

Łącznie studia w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego do 1990 roku 
ukończyło na studiach dziennych 1563 absolwentów, a w trybie zaocznym 
1464 osoby. Funkcję prorektorów (lub stanowisko równorzędne) pełnili: w la-
tach 1971–1974 i 1977–1981 prof. dr hab. Józef Chlebowczyk, w latach 1974–1977 
prof. dr hab. Antoni Gładysz; w roku akademickim 1981/1982 prof. dr hab. Mi-
chał Staszków, a w latach 1982–1990 prof. dr hab. Wojciech Kojs83.

83 Por.: W zwierciadle ćwierćwiecza. Uniwersytet Śląski w Katowicach Filia w Cieszynie 1971–
1995. Red. R. mrózeK . Cieszyn, 1995; Absolwenci i pracownicy Filii Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie 1971–1995. Red. J. Liszka, J. Matuszewski. Cieszyn, 1995.

Dzieci ze Szkoły  Podstawowej nr 9 (obecnie nr 3) w Cieszynie (na „ZORze”), 
klasa II a, 1970   KN 
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Zamiejscowe Wydziały Politechniki Śląskiej 
w Bielsku-Białej

Zamiejscowy Wydział Włókienniczy ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynier-
skiej w Katowicach powstał w 1950 roku w Bielsku, a w 1953 roku uru-
chomiono także oddział Wydziału Mechanicznego. W latach 1956–1958 
działały one w ramach Studium Wieczorowego Politechniki Śląskiej. W jego 
ramach studia ukończyło 251 absolwentów. Ośrodek studiów stacjonar-
no-zaocznych Politechniki Śląskiej w Bielsku-Białej wznowił działalność 
w 1962 roku84, niestety nie doszło do jego przekształcenia w Filię Politech-
niki Śląskiej, której profil kształcenia bardziej dostosowany był do specyfiki 
przemysłu górnośląskiego.

Ośrodek Zamiejscowy Wyższej Szkoły Ekonomicznej  
(Akademii Ekonomicznej) w Katowicach

W 1966 roku powstał w Bielsku-Białej Ośrodek Zamiejscowy Wyższej Szko-
ły Ekonomicznej w Katowicach (późniejszej Akademii Ekonomicznej), 
który kształcił studentów w trybie zaocznym na Wydziałach Przemysłu 
i Handlu. W późniejszych latach ośrodek nosił nazwę Bielski Ośrodek Na-
ukowo-Dydaktyczny85.

Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej

W 1966 roku w Bielsku-Białej utworzony został Punkt Konsultacyjny Wy-
działu Włókienniczego Politechniki Łódzkiej Studium dla Pracujących. 
Niebawem (1969 rok) został on przekształcony w Filię Politechniki Łódz-
kiej z oddziałami Wydziałów Mechanicznego i Włókienniczego. Kolejną 
jego reorganizację przeprowadzono w 1973 roku tworząc trzy Instytuty: 
Technologiczno-Samochodowy, Mechaniczno-Konstrukcyjny i Włókien-
niczy, dostosowując się do zapotrzebowania przemysłu w regionie. 
W 1981 roku powołano Wydział Budowy Maszyn. 

Na krótko (1983–1985) Filia przekształcona została w Wydział Zamiej-
scowy, lecz wkrótce przywrócono jej dawny status.Funkcję prorektora (lub 
kierownika Filii) pełnili: w latach 1969–1970 prof. dr hab. Grzegorz Urbań-
czyk, w latach 1970–1978 i 1981–1987 prof. dr hab. inż. Przemysław Wasi-
lewski, w latach 1978–1981 i 1987–1993 prof. dr hab. Marek Trombski86.

84 S. bednarz , J. wiel ińsk i : Szkolnictwo..., s. 548.
85 www.ue.katowice.pl/jednostki/BOND. [ostatni dostęp 14.07.2014].
86 ATH http://info.ath.bielsko.pl/index.php/o-uczelni/kalendarium-filii-politechniki-lodzkiej. 

[ostatni dostęp 14.07.2014].
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Konkluzje 

Odbudowa szkolnictwa po II wojnie światowej oraz zapewnienie powszech-
nego dostępu do nauki oraz możliwości awansu zawodowego poprzez od-
powiednie wykształcenie miało być jednym z podstawowych priorytetów 
władz, które objęły wówczas rządy w Polsce, co także zdobyło akceptację 
społeczną Celu tego nie udało się jednak zrealizować na żadnym ze szczebli 
kształcenia ze względu na ciągłe niedoinwestowanie szkolnictwa, począwszy 
od budowy nowych gmachów a skończywszy na zapewnieniu odpowiednich 
kadr. Poza tym w odniesieniu do procesu nauczania istniał kaganiec ide-
ologiczny, zwłaszcza w okresach, gdy szkolnictwo przekształcano według 
modelu radzieckiego. Niezależnie od tego do pozytywnych stron polity-
ki edukacyjnej minionego okresu można zaliczyć mało rozpowszechniony 
przed wojną rozwój szkolnictwa zawodowego, sprzyjający rozładowaniu 
przeludnienia i bezrobocia na wsiach. Poza tym, wiele placówek szkolnych 
bazowało także na przedwojennej renomie i dorobku edukacyjnym, który 
zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim, ze względu na dawne potrzeby społecz-
ne i narodowe, był zawsze wartością samą w sobie. 
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Życie religijne

Wydarzenia związane z II wojną światową spowodowa-
ły głębokie przemiany w strukturze narodowościowej 
i wyznaniowej na Śląsku Cieszyńskim. Zanikła wspól-
nota żydowska, która w większości uległa wymordowa-
niu przez Niemców. Większość ocalałych wyemigrowała 
z Polski. Ludność niemiecka bądź uciekła ze Śląska Cie-
szyńskiego przed wkroczeniem Armii Radzieckiej, bądź 
została zmuszona do emigracji w pierwszych latach po-
wojennych. Kościoły pod względem narodowym stały się 
w praktyce jednorodne. Dominujące stały się już nie trzy, 
a dwa wyznania.

Skład wyznaniowy według dekanatów Kościoła 
Rzymskokatolickiego w 1937 i 1946 roku1

Dekanat Rok
Rz.-
kat.

Gr.-
kat.

Protestanci Żydzi

Inne 
wyznania 
i bezwy-

znaniowcy

Bielski
1937 47 019 6 13 174 4823 114

1946 55 323 - 5 684 82 155

Cieszyński
1937 29 590 31 21 032 1517 194

1946 33 685 16 24 509 83 483

Skoczowski
1937 16 485 1 5 294 325 144

1946 17 176 2 5 101 6 19

Strumieński
1937 20 618 1 2 467 158 32

1946 18 873 - 2 349 5 -

W latach 1945–1989 wszystkie wyznania zosta-
ły skonfrontowane z totalitarnym państwem wrogo 
nastawionym wobec religii. Kościoły były represjono-
wane, pozbawiane majątku i możliwości zaangażowa-
nia w działalność społeczną nawet w takich dziedzinach 

1 Źródło: Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowickiej). 1938, s. 153; Rocznik 
Diecezji Katowickiej. 1947, s. 172.
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jak pielęgnacja chorych i pomoc charytatywna. Kościół Rzymskokatolicki, 
postrzegany przez władze jako największe zagrożenie i siła opozycyjna, 
był zwalczany najzacieklej. Kościoły mniejszościowe wciągane były do gry 
władz i stawały się narzędziem w walce o podporządkowanie społeczeń-
stwa władzy. Fizyczne represje w postaci aresztowań dotykały katolików 
oraz Świadków Jehowy, szykany w postaci odbierania majątku, likwidowa-
nia stowarzyszeń, niemożności organizowania zgromadzeń o charakterze 
religijnym i budowy świątyń dotykały wszystkich, podobnie jak inwigilacja 
i werbowanie tajnych współpracowników.

Kościół Rzymskokatolicki

Pod względem instytucjonalnym struktura Kościoła na Śląsku Cie-
szyńskim była kontynuacją sytuacji z okresu międzywojennego. Pol-
ska część Śląska Cieszyńskiego (dekanaty bielski, cieszyński, skoczowski 
i strumieński) tworzyła południową część Diecezji Katowickiej. De-
cyzją biskupa Adamskiego tworzyła ona Wikariat Generalny. Władzę 
generalnego wikariusza powierzono jeszcze raz ks. Wilhelmowi Kasper-
likowi. Podział ten i urząd został zniesiony w 1949 roku. Biskupem ordy-
nariuszem Diecezji Katowickiej był od 1930 roku ks. Stanisław Adamski. 
W czasie wojny usunięty z diecezji, po jej zakończeniu powrócił do Kato-
wic i pomimo mocno nadszarpniętego zdrowia (od 1947 roku był częścio-
wo sparaliżowany) dalej pełnił swój urząd. Po niedługim czasie znalazł się 
w ostrym konflikcie z władzami komunistycznymi. Władze starały się jak 
najszybciej zapanować nad tym newralgicznym obszarem (liczba ludności, 
kluczowe gałęzie przemysłu) i konflikt z cieszącym się na Górnym Śląsku 
dużym autorytetem Kościołem katolickim był nieunikniony. Konflikt ten 
miał charakter ideologiczny i sprowadzał się do opanowania rządu dusz, 
lecz na forum publicznym szermowano głównie argumentami historyczny-
mi (rzekoma kolaboracja z okupantem), ekonomicznymi (kwestia dóbr ko-
ścielnych) oraz obyczajowymi (szukano, prowokowano lub fabrykowano 
fałszywe oskarżenia wobec duchownych). Działalność Kościoła na Górnym 
Śląsku była trudna, musiał bowiem angażować się w odbudowę struktur 
i budynków kościelnych, które były zniszczone przez wojnę, zwalczać 
biedę i demoralizację wśród ludności autochtonicznej i tu napływającej. 
Podjął się także wspierania Kościoła na ziemiach odzyskanych, zwłaszcza 
zaś na Śląsku Opolskim. 

Duchowni oraz świeccy byli represjonowani przez władze. Najtragicz-
niejsze były losy ks. Rudolfa Marszałka (1911–1948), zakonnika Towarzy-
stwa Chrystusowego związanego z Bielskiem. Za współpracę z oddziałami 
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Narodowych Sił Zbrojnych (w tym „Bartka”) skazanego na karę śmierci 
i zamordowanego w więzieniu mokotowskim w Warszawie2.

Za prowadzenie działalności duszpasterskiej wielu księży było szyka-
nowanych, więzionych lub zmuszonych do opuszczenia dotychczasowej 
parafii. Los taki spotkał m.in. Franciszka Kubaloka (1913–1981), Leopolda 
Pietroszka (1913–1998), Juliusza Pustelnika (1911–1995), Konrada Szwedę 
(1912–1988), Franciszka Tobolę (1916–1981), Ludwika Kojzara (1888–1973), 
Alojzego Wallę (Walę) (1914–1977), Teodora Lichotę (1910–2003). Represje 
dotykały także świeckich, zwłaszcza zaangażowanych w działalność róż-
nych stowarzyszeń kościelnych lub pracowników parafii. Służby bezpie-
czeństwa intensywnie inwigilowały środowiska kościelne (dotyczyło to 
wiernych wszystkich wyznań) próbując różnymi sposobami pozyskać ich 
do współpracy.

Nie można było prawnie reaktywować działających przed wojną sto-
warzyszeń i organizacji wyznaniowych (taki los dotknął m.in. działające 
na Śląsku Cieszyńskim Stowarzyszenie bł. Jana Sarkandra), nie mogły być 
reaktywowane szkoły katolickie (z nielicznymi wyjątkami). Ich majątek 
zawłaszczyło państwo. Skomplikowane relacje z czasów wojny były nie-
zrozumiałe dla ludności napływającej na Śląsk z innych obszarów Polski. 
Władze oskarżały biskupa Adamskiego o uległość czy wręcz współpracę 
z okupantem w czasie wojny, a gdy w 1952 roku wystąpił przeciw usuwa-
niu nauki religii ze szkół, władze dokonały 7 listopada 1952 roku aresz-
towania biskupów katowickich (oprócz bpa Adamskiego także biskupów 
pomocniczych Józefa Bieńka i Herberta Bednorza) i nakazały im zamiesz-
kanie poza diecezją. Władze narzuciły też wybór przez kapitułę katedralną 
w Katowicach uległych wobec reżimu, związanych z ruchem tzw. „księży 
patriotów”, wikariuszy kapitulnych – ks. Filipa Bednorza a po jego śmierci 
w 1954 roku ks. Jana Piskorza. Wygnanie biskupów zakończyło się 15 listo-
pada 1956 roku ich powrotem do Katowic, co było skutkiem zmiany ekipy 
rządzącej i objęciem władzy przez Władysława Gomółkę. 

Sytuacja Kościoła poprawiła się jednak tylko na kilka lat. Od końca lat 
pięćdziesiątych znów usuwano religię ze szkół, nie było mowy o budowie 
nowych kościołów czy erygowaniu nowych parafii. Częste były konflikty 
o nominacje na urząd proboszczów (władze nie godziły się na zatwierdza-
nie tych, których uznawały za wrogo nastawionych do władzy). Kościół 
był szykanowany na różne sposoby (nakładanie ogromnych podatków, 
przejmowanie przez urzędy świeckie ksiąg metrykalnych, powoływanie 
do służby wojskowej kleryków, inwigilacja księży i wiernych i ich nakła-
nianie do współpracy z organami bezpieczeństwa). Sytuacja ta poprawiła 

2 Biogramy represjonowanych zob. Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL 
w latach 1945–1989, t. 1–3. Red. J. mySzor . Warszawa, 2002–2006.
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się nieco w latach siedemdziesiątych, zwłaszcza zaś po wyborze na papie-
ża Karola Wojtyły i powstaniu w 1980 roku ruchu „Solidarność”. Kościół 
cieszył się wówczas wysokim zaufaniem społecznym, był niejednokrot-
nie mediatorem między społeczeństwem i władzą. Wielką rolę odegrali tu 
kolejni po biskupie Adamskim biskupi katowiccy: Herbert Bednorz3 – od 
1950 roku biskup pomocniczy, a po śmierci Stanisława Adamskiego biskup 
ordynariusz i Damian Zimoń, biskup katowicki w latach 1985–1992, następ-
nie metropolita górnośląski od 1992 do 2011. 

Jednym z ważniejszych żądań społecznych była możliwość budowy no-
wych kościołów. Władze godziły się na to i nie ingerowały już tak w struk-
turę wewnętrzną Kościoła. Pozwoliło to wreszcie na przebudowę struktur 
organizacyjnych Kościoła na Śląsku i rozpoczęto budowę wielkiej liczby ko-
ściołów, co nie było w praktyce możliwe od 1939 roku. Było to bardzo istot-
ne, bowiem ludność Śląska wzrosła wielokrotnie. Rozrastały się miasta, 
w których powstawały wielkie osiedla. Na Śląsku Cieszyńskim dotyczyło to 
zwłaszcza Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Cieszyna i Skoczowa. Pro-
ces ten trwał przez całe lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku.

Organizacyjnie Kościół Rzymskokatolicki w polskiej części Śląska Cie-
szyńskiego powiększył znacznie swoje struktury. Powstały nowe dekana-
ty: w 1955 roku czechowicki, w 1969 roku wiślański. W 1980 roku dekanat 
bielski podzielony został na dwa dekanaty: Bielsko-Centrum i Bielsko-Za-
chód. W 1983 roku powstał dekanat istebniański. Liczba wiernych należą-
cych do Kościoła Rzymskokatolickiego w okresie powojennym znacznie 
wzrosła. W 1947 roku wynosiła około 125000, a w 1992 roku około 3500004.

W okresie komunistycznym tworzenie nowych parafii było możli-
we tylko w okresach osłabienia tych władz. Władze kościelne tworzyły 
co prawda wszędzie tam, gdzie było to możliwe (istniał kościół lub kapli-
ca) lokalie, kuracje bądź rektoraty, które wobec wiernych spełniały funk-
cje parafii, ale nie miały osobowości prawnej. Pierwsze parafie w okresie 
powojennym zostały erygowane w 1957 roku w Wapiennicy, Cieszynie
-Bobrku, w Koniakowie, Chybiu i Wiśle. W 1958 roku powstały jeszcze 
parafie w Bielsku-Białej (Trójcy Przenajświętszej), w Starym Bielsku, Mi-
kuszowicach Śląskich, Czechowicach-Dziedzicach (NMP Królowej Polski), 
Jaworzynce i Drogomyślu. We wszystkich tych miejscowościach kościoły 
istniały (niekiedy były rozbudowanymi kaplicami), jedynym wyjątkiem był 
Drogomyśl, gdzie zezwolono na budowę nowego kościoła, który miał za-
stąpić zalane przez wody Jeziora Goczałkowickiego świątynie w Zarzeczu 
i Gołyszu. Opór władz był najsilniejszy w stosunku do dużych ośrodków 

3 Biogramy księży zmarłych zob. Słownik biograficzny duchowieństwa (archi) diecezji 
katowickiej 1922–2008, red. J. mySzor . Katowice, 2008.

4 Schematyzm Archidiecezji Katowickiej. 1993, s. 95.
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miejskich i powstających w nich nowych osiedli (blokowisk). Starania o bu-
dowę tam kościołów trwały niekiedy dwie dekady. Kolejne parafie powsta-
ły dopiero po niemal dwudziestu latach. W 1976 roku powstała parafia 
w Kaczycach, w 1977 roku w Bielsku-Białej (Najświętszego Serca Pana Je-
zusa), w 1978 roku w Cieszynie-Pastwiskach i Nierodzimiu. Rok 1980 i ko-
lejne przyniosły wielki przełom, gdyż nie tylko mogły powstawać nowe 
parafie, ale zyskano szereg pozwoleń na budowę kościołów i rozpoczęto 
ich wznoszenie. W 1980 roku powstały parafie w Bielsku-Białej Aleksan-
drowicach (św. Maksymiliana Kolbego), Cieszynie (św. Jerzego, św. Elżbie-
ty), Cieszynie-Mnisztwie, a także w Bielowicku i Simoradzu. W 1981 roku 
w Bielsku-Białej (NMP Królowej Polski), Bystrej Śląskiej (Wniebowzięcia 
NMP), Skoczowie (Znalezienia Krzyża Św.) oraz w Brennej-Leśnicy, Za-
marskach i na Stecówce. W 1982 roku w Czechowicach-Dziedzicach ery-
gowano parafię św. Barbary, w roku następnym w Bielsku-Białej (Jezusa 
Chrystusa Odkupiciela Człowieka) i Czechowicach-Dziedzicach (pod tym 
samym wezwaniem), a także w Ustroniu Hermanicach, Ustroniu Pola-
nie, oraz na Kubalonce. W 1984 roku powstały parafie w Czechowicach-
Dziedzcach Podraju (św. Stanisława) oraz w Pogórzu, Zaborzu i Wiśle 
Głębcach. W 1986 roku powstała parafia w Miliardowicach, w 1987 roku 
w Czechowicach-Dziedzicach (św. Maksymiliana Kolbego), a w 1989 roku 
w Cieszynie-Krasnej. Łącznie w latach 1957–1958 powstało 11 nowych pa-
rafii, w latach 1976–1978 – 4, a w okresie 1980–1989 – 27.

Dekanat bielski (utworzony około 1660 roku) w okresie po II wojnie 
światowej uległ najgłębszym przeobrażeniom. Wynikało to z wymia-
ny większości jego ludności i kilkukrotnego jej powiększenia (w wyniku 
wojny zginęła lub emigrowała ludność pochodzenia żydowskiego, opuści-
li go także mieszkańcy narodowości niemieckiej, napłynęła tu natomiast 
ludność repatriowana ze wschodu, w mieście osiedlali się także mieszkań-
cy pobliskich miejscowości, później przybywała tu także ludność z całego 
kraju zatrudniana w wielkich zakładach przemysłowych) i skokowego roz-
woju miasta i regionu. Miasto Bielsko połączone zostało w jeden organizm 
miejski z Białą od 1 stycznia 1951 roku. Pod względem kościelnym rzeka 
Biała była granicą między Diecezją Katowicką i Archidiecezją Krakowską 
do 1992 roku i była jednym z ostatnich realnych reliktów historycznych 
granic Śląska Cieszyńskiego. W 1947 roku w dekanacie bielskim znajdowa-
ło się 12 parafii i 1 kuracja z 55323 mieszkańcami wyznania katolickiego 
(wobec niespełna 7000 wyznawców innych religii). W 1955 roku z deka-
natu bielskiego wydzielono dekanat czechowicki. W 1958 roku w dekana-
cie bielskim było 11 parafii (św. Mikołaja, św. Trójcy w Bielsku oraz parafie 
w Starym Bielsku, Jasienicy, Jaworzu, Kamienicy, Mazańcowicach, Mię-
dzyrzeczu, Mikuszowicach (kuracja), Rudzicy i Wapienicy). Liczba wier-
nych w poszczególnych parafiach bardzo się powiększała, lecz władze nie 
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godziły się na tworzenie nowych parafii, to bowiem musiałoby się wiązać 
z budową nowych świątyń. Powstawały też nowe wielotysięczne osiedla 
na terenach dawnych wiosek, włączonych w granice administracyjne mia-
sta Bielska-Białej, gdzie nie było w ogóle kościołów. Wieloletnie starania 
o ich budowę udało się zrealizować dopiero na początku lat osiemdziesią-
tych (jednym z pierwszych był kościół pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, gdzie wierni spotykali się na nabożeństwach w kościele-baraku od 
1958 roku, w 1977 roku erygowano tu parafię, a budowę kościoła rozpoczę-
to w 1981 roku). 

W 1980 roku, po powstaniu „Solidarności”, władze poszły na ustępstwa, 
powołano do życia nowe parafie i rozpoczęto budowę kościołów. Potrzeby 
duszpasterskie i korzystna sytuacja polityczna zdecydowały o podzieleniu 
dotychczasowego dekanatu bielskiego na dwa: bielski centralny obejmują-
cy parafie w mieście (w 1981 roku 9 parafii) i bielski zachodni z parafiami 
w okolicznych miejscowościach (8 parafii: w Bielowicku, Grodźcu Śląskim, 
Jasienicy, Jaworzu, Mazańcowicach, Międzyrzeczu, Rudzicy i Wapienicy). 
Dziekanami między 1945 a 1980 rokiem byli: ks. Karol Kasperlik (1885–
1964), Józef Koterla (1914–1970), Franciszek Żebrok (1921–1985). Dzieka-
nami w dekanacie Bielsko Centrum byli: ks. Franciszek Żebrok, a po nim 
Zenon Mierzwa (*1940). Dziekanem dekanatu Bielsko Zachód był ks. Józef 
Śliż (*1930).

Dekanat cieszyński był bardzo rozległy pod względem terytorialnym – 
rozciągał się od Pogwizdowa po Istebną. W 1947 roku tworzyło go 9 parafii 
i dwie lokalie z 33685 mieszkańcami wyznania katolickiego (wobec około 
25 tysięcy wyznawców innych religii). Pierwszy podział dekanatu nastą-
pił w 1969 roku, gdy utworzono dekanat wiślański. Jednak wzrost liczby 
ludności zasilającej rozwijające się cieszyńskie zakłady pracy i zasiedla-
jących nowe osiedla spowodował konieczność rozwoju sieci parafialnej. 
Stało się to możliwe dopiero w latach osiemdziesiątych. W 1986 roku w de-
kanacie cieszyńskim było znów 15 parafii i był to pod względem ich liczby 
największy dekanat w diecezji. Dziekanami w okresie powojennym byli: 
ks. Józef Buryan (1883–1950), Teodor Lichota (1910–2003), Ludwik Kojzar 
(1888–1973), Alojzy Wranka (1907–1972), Emil Dyrda (1933), Teodor Oleś 
(1919–2011)5 i Andrzej Rdest (*1937).

Dekanat czechowicki powstał w 1955 roku poprzez wydzielenie części 
parafii z dekanatu bielskiego. Jego rozwój wiąże się z intensywnym rozwo-
jem Czechowic i Dziedzic, które połączone zostały w jeden organizm admi-
nistracyjny (Dziedzice przyłączono do Czechowic, uzyskały prawa miejskie 
w 1951 roku, od 1958 roku miasto nosi nazwę Czechowice-Dziedzice). 

5 Archidiecezja Katowicka. Śp. Ks. kanonik Teodor Oleś (+2011) [Nekrolog]. http://www.
archidiecezja.katowice.pl/kapani-archidiecezji/2060-p-ks-kanonik-teodor-ole-201 [ostatni 
dostęp 15.06.2014].
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Miejscowość ta posiadała silny przemysł. Nastąpił więc gwałtowny przy-
rost ludności. Spowodowało to potrzebę powołania nowych parafii i bu-
dowy kościołów. Stało się to możliwe dopiero w latach osiemdziesiątych. 
Pierwszym dziekanem został Karol Franek (1892–1964), po nim funkcję tę 
pełnili: Eryk Kurek (1911–1983), Rudolf Jeziorski (1938–2007), Jerzy Jęcz-
mionka (*1939) i Emil Dyrda (*1933).

Dekanat istebniański utworzony został w 1983 roku w wyniku wydzie-
lenia części parafii z dekanatu wiślańskiego. Do II wojny światowej cały 
obszar obecnego dekanatu tworzyła jedna parafia w Istebnej. Dziekanem 
w chwili jego powstania był ks. Jerzy Patalong (*1933), po nim funkcję tę 
pełnili: Jerzy Palarczyk (*1939) i Jerzy Kiera (*1947).

Dekanat skoczowski (powstały w 1777 roku) funkcjonował po II woj-
nie światowej bardzo stabilnie. W 1947 roku obejmował 7 parafii z 17176 
wiernymi. Jego granice nie uległy większym zmianom, jedynie parafia 
w Lipowcu od 1969 roku przekazana została do dekanatu wiślańskiego. 
Dziekanami skoczowskimi byli: ks. Augustyn Pohl (1888–1975), Wilhelm 
Kareta (1914–1980), Karol Picha (1930–1983) oraz Alojzy Zuber (*1939).

Dekanat strumieński (powstały w 1813 roku) znacznie ucierpiał w cza-
sie walk w 1945 roku (najbardziej zniszczony był kościół św. Anny w Pruch-
nej). W okresie powojennym rozwijał się stosunkowo powoli. W 1947 roku 
tworzyło go 7 parafii i 1 kuracja, które zamieszkiwało 18873 katolików. 
W 1954 roku w związku z budową Zbiornika Goczałkowickiego i zala-
niu przez jego wody wsi Zarzecze likwidacji uległa duża (w 1947 roku 
2700 wiernych) parafia pw. Matki Boskiej Śnieżnej oraz kaplica w Gołyszu 
z otaczanym kultem obrazem Matki Boskiej (przeniesionym do kościoła 
w Chybiu). W zamian za te świątynie władze miały zgodzić się na powsta-
nie nowej parafii i budowę kościoła w Drogomyślu. Ostatecznie powołano 
tu kurację w 1953 roku, a parafię erygowano w 1958 roku. Jednak na skutek 
przeszkód stwarzanych przez władze kościół zbudowano dopiero w latach 
1966–1969. Była to pierwsza świątynia na Śląsku Cieszyńskim zbudowana 
według nowych założeń reformujących liturgię, wynikających z postano-
wień Soboru Watykańskiego II. Kolejne parafie w tym dekanacie powstały 
dopiero po 1980 roku. Wybudowano też kilka nowych kościołów w nie-
wielkich miejscowościach (Bąków, Marklowice Górne, Zabłocie, Zaborze). 
Dziekanami po II wojnie światowej byli: ks. Franciszek Porosz (1898–1980), 
Franciszek Jarczyk (1915–1992), Władysław Wala (*1933), Oskar Kuśka 
(*1945).

Dekanat wiślański powstał w 1969 roku. Utworzyły go w większo-
ści parafie wydzielone z dekanatu cieszyńskiego oraz parafia w Lipowcu 
i rektorat w Nierodzimiu z dekanatu skoczowskiego. Dekanat wiślański po-
dzielony został w 1983 roku, kiedy to część jego parafii przeszła do nowo 



200  stefan  król

utworzonego dekanatu istebniańskiego. Funkcję dziekana pełnili ks. Karol 
Bardoń (1923–2007), Jerzy Patalong i Rudolf Wojnar (*1940).

Zakony i zgromadzenia zakonne

Zakony męskie

Przed II wojną światową w polskiej części Śląska Cieszyńskiego działa-
ły tylko dwa domy zakonne zgromadzeń męskich: bonifratrów i jezuitów. 
Z obu zakonnicy zostali przez Niemców usunięci, a budynki i majątek zo-
stał przejęty przez okupantów. Zakonnicy mogli tu powrócić dopiero po za-
kończeniu wojny, a placówki musiały być gruntownie remontowane. Po II 
wojnie światowej na tereny te przybyły też nowe zakony. Niektóre z nich, 
jak dominikanie czy franciszkanie, pracowali tu już w przeszłości (w Cie-
szynie). Pewne znaczenie miało położenie w atrakcyjnym turystycznie 
regionie, gdyż niektóre z tych domów miały charakter ośrodków rekolek-
cyjnych, można więc było połączyć działalność duszpasterską z wypo-
czynkiem, np. dla grup młodzieżowych i dziecięcych. Podjęcie działalności 
w duszpasterstwie parafialnym było wynikiem utrudniania czy wręcz 
uniemożliwienia przez władze komunistyczne wypełniania właściwego 
posłannictwa poszczególnych zgromadzeń (praca w szkolnictwie, służbie 
zdrowia, wydawnicza oraz misyjna). 

Budynki klasztoru bonifratrów były całkowicie zdewastowane, wy-
posażenie szpitala i apteki zostało rozgrabione lub zniszczone. Zakonni-
cy, którzy powrócili do Cieszyna 8 maja 1945 roku, musieli rozpocząć od 
remontu placówki. Po jego przeprowadzeniu oddano do użytku aptekę, 
a w 1946 roku uruchomiony został oddział dla chorych na choroby wene-
ryczne. W rok później chorych tych przeniesiono do Katowic, a zakonnicy 
podjęli opiekę nad nieuleczalnie chorymi – w 1948 roku otwarto oddział 
dla 60 pacjentów. W 1950 roku władze komunistyczne przekazały zarząd 
nad szpitalem zależnej od tych władz organizacji „Caritas”. Aptekę upań-
stwowiono i podporządkowano „Cefarmowi”. Zakon utracił także gospo-
darstwo rolne dostarczające produktów żywnościowych. W cieszyńskim 
klasztorze w latach 1973–1994 znajdował się przeniesiony z Krakowa nowi-
cjat oo. bonifratrów6.

Jezuici powrócili do Czechowic w 1945 roku i podjęli ponownie działal-
ność rekolekcyjną. Kaplica ich domu pw. św. Józefa służyła mieszkańcom 
miejscowości. W 1951 roku utworzono tam kurację, później przekształconą 

6 Por.: M. M. ŁoBozek : Działalność Bonifratrów cieszyńskich w latach 1946–1996. Cieszyn, 
1996.
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w parafię. W placówce tej w latach 1947–1957 i 1959–1977 przebywali oj-
cowie odbywający jeden z etapów formacji zakonnej – tzw. III probancję7. 

Księża salwatorianie (Towarzystwo Boskiego Zbawiciela) przybyli 
do Bielska w 1945 roku. Założyli tu bursę i internat, podjęli się też dzia-
łalności rekolekcyjnej. Gdy okazało się z czasem, iż władze uniemożliwia-
ją instytucjom kościelnym pracę wychowawczą z młodzieżą i dziećmi, 
zaangażowali się w prowadzenie regularnej działalności duszpasterskiej 
w oparciu o kaplicę swego domu zakonnego pw. Matki Boskiej Zbawiciela. 
Posługę duszpasterską pełnili też w Bystrej Śląskiej i Mikuszowicach Ślą-
skich. Z czasem wybudowano tam kościoły, a placówki te stały się samo-
dzielnymi parafiami (Parafie NMP Królowej Polski, NMP Królowej Świata 
oraz Wniebowzięcia NMP).

Przedstawiciele kolejnych dwóch męskich zakonów przybyli do Jasie-
nicy i do Wisły w latach sześćdziesiątych. Początki ich obecności miały 
charakter prywatny. W 1963 roku w domu rodziny Bożków w Jasienicy za-
mieszkał zaprzyjaźniony z nią sercanin (Zgromadzenie Księży Najświętsze-
go Serca Jezusowego) ks. Franciszek Zawardziński. Z czasem zaangażował 
się on w działalność duszpasterską w miejscowej parafii, był także rekolek-
cjonistą. Od tego czasu na terenie parafii w Jasienicy stale przebywał jeden 
lub dwóch księży z tego zgromadzenia8. 

W 1967 roku do Wisły przybył pasjonista o. Stanisław Mikołajczyk i jako 
osoba prywatna nabył dom w Wiśle Nowej Osadzie. Z czasem i on zaczął 
angażować się w pomoc duszpasterską w miejscowej parafii, co było istot-
ne, zwłaszcza ze względu na rozległość tej parafii i specyficzne ukształto-
wanie uzależnione od warunków terenowych. Nabożeństwa odbywały się 
w jednym z pomieszczeń jego domu. Po jego śmierci w jego domu zamiesz-
kali kolejni zakonnicy z tego zgromadzenia (pasjoniści – Zgromadzenie 
Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa) i prowadzili działalność duszpaster-
ską wśród nielicznych stałych mieszkańców wyznania katolickiego oraz tu-
rystów i wczasowiczów przybywających do tej miejscowości. W 1981 roku 
rozpoczęto budowę domu zakonnego (ukończony w 1984 roku) i kościoła 
pw. św. Pawła od Krzyża (założyciela tego zgromadzenia). W 1989 roku 
erygowana została nowa parafia, którą prowadzą zakonnicy. 

Także w Wiśle, w dzielnicy Głębce, od 1981 roku niewielki dom za-
konny prowadzą księża salezjanie (Towarzystwo Św. Franciszka Saleze-
go)9. Ich praca koncentruje się na działalności rekolekcyjnej, sprawują oni 

7 Zob.: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995. 
Oprac. L. Grzebień. Kraków, 1996, s. 108–109 oraz J. KiedoS : Jezuici i ich obecność 
w Czechowicach-Dziedzicach. W stulecie przybycia. „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 
2005, t. 6, s. 527–538.

8 (J. K.): Księża Sercanie w Jasienicy. „Jasienica” 1995, nr 7, s. 2, 10.
9 R. czyż , Z. PaSeK : Kościoły i wspólnoty religijne Wisły. Wisła 2008, s. 144.



202  stefan  król

także opiekę duszpasterską nad klasztorem sióstr salezjanek, które miesz-
kają w Wiśle od 1984 roku.

W 1987 roku parafię w Ustroniu-Hermanicach objęli ojcowie domini-
kanie (Zakon Braci Kaznodziejów). Obok pracy w duszpasterstwie para-
fialnym i budowy nowego kościoła pw. NMP Królowej Polski zakonnicy 
prowadzą działalność rekolekcyjną10.

Redemptoryści (Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela) przyby-
li do Bielska-Białej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych. W 1987 roku bp Damian Zimoń wyraził zgodę na powstanie 
w Bielsku-Białej klasztoru ss. redemptorystek. Jednocześnie zaakceptował 
powstanie domu dla kilku redemptorystów, którzy mieli pełnić obowiązki 
kapelanów sióstr11.

Zakony żeńskie

Przed II wojną światową w polskiej części Śląska Cieszyńskiego praco-
wały siostry ze zgromadzeń boromeuszek, elżbietanek (cieszyńskich), fe-
licjanek, służebniczek śląskich i dębickich, szarytek oraz sióstr szkolnych 
de Notre Dame. Ich praca była nakierowana głównie na działalność oświa-
tową i wychowawczą wśród dzieci i młodzieży oraz opiekę nad chorymi 
w szpitalach i w domach. Już w czasie wojny siostry zostały częściowo od 
tej pracy odcięte, a placówki szkolne i szpitale utraciły większość swego 
wyposażenia. 

W czasach funkcjonowania ustroju komunistycznego walka „o laickość 
życia społecznego” doprowadziła do wyrzucenia sióstr z pracy w szpita-
lach, szkołach, przedszkolach, żłobkach i sierocińcach. Zakonom odebrano 
budynki szpitali i szkół. Postawiło to zgromadzenia te w bardzo trudnej 
sytuacji, nie mogły bowiem wypełniać swojego powołania i traciły środ-
ki utrzymania. Jedynym polem pracy z chorymi, które władze pozostawi-
ły siostrom, była troska o osoby nieuleczalnie chore i upośledzone. Siostry 
elżbietanki w Cieszynie (Siostry Św. Elżbiety III Zakonu Św. Franciszka 
w Cieszynie) pracowały w szpitalu przy swoim klasztorze (150 łóżek), 
do 1948 roku prowadziły także bursę dla chłopców. W 1949 roku szpital 
został przejęty przez państwo, a po kilku latach siostry pozbawione zostały 
także możliwości pracy w nim jako pielęgniarki (późniejszy Szpital Chorób 
Płuc i Gruźlicy). Siostry podjęły się pracy wśród chorych w domach. Zaję-
ły się też pracą na rzecz parafii, zajmowały się wystrojem i utrzymaniem 
czystości w kościele, pełniły funkcje zakrystianek i organistek a także 

10 A. SaPota : Kościół Rzymskokatolicki. W: Ustroń 1305–2005, t. 2: 1945–2005. Red. L. SzKa-
radniK , K. SzKaradniK . Ustroń, 2007, s. 454–457.

11 J. KiedoS : Siostry Najświętszego Odkupiciela (redemptorystki) w Polsce 1989–2002. 
Bielsko-Biała, 2003, s. 53.
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prowadziły katechizację. Od 1980 roku kościół klasztorny pw. św. Elżbiety 
stał się kościołem parafialnym. Klasztor w Cieszynie jest domem macierzy-
stym tego zgromadzenia (tzw. Dom Generalny), tu też przebywała przeło-
żona generalna tego zakonu. Od 1959 roku siostry elżbietanki pracowały 
także przy parafii w Zabrzegu12.

Siostry boromeuszki (Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Bo-
romeusza) prowadziły w Cieszynie do 1953 roku szkołę zawodową dla 
dziewcząt (początkowo Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzin-
nym, a od 1950 roku Prywatna Zasadnicza Szkoła Przemysłu Gastrono-
micznego). W 1947 roku siostry pracowały w 2 przedszkolach, prowadziły 
także żłobek (w budynku własnym; siostry pracowały również w żłob-
ku miejskim do 1960 roku). Prowadziły także bursy dla dziewcząt (także 
do 1960 roku).

Drugim polem działalności boromeuszek w Cieszynie była opieka nad 
nieuleczalnie chorymi, upośledzonymi oraz osobami starszymi wymaga-
jącymi opieki. Zakład ich pod nazwą Domu Opieki mógł w 1948 roku po-
mieścić 160 podopiecznych. W 1950 roku placówka została przejęta przez 
zależny od władz „Caritas” i przekształcona w Zakład Specjalny dla Nie-
uleczalnie Chorych (później pod nazwą Dom Pomocy Społecznej dla Doro-
słych „Caritas”). Liczba miejsc stale rosła, a na pomieszczenia dla chorych 
przejmowane były budynki dawniej służące celom szkolnym, w 1958 roku 
osiągnęła stan 500 łóżek. W związku z staraniami o zapewnienie lepszych 
warunków chorym liczbę tę jednak obniżano, tak że w 1989 roku spadła 
ona do 300. Personel liczył ponad 100 osób, z tego siostry zakonne stano-
wiły przeważnie 25 %13. 

Drugi dom ss boromeuszek znajduje się w Ustroniu. Po wojnie siostry 
prowadziły w nim przedszkole, zajmowały się także pielęgnacją chorych 
w domu. Wkrótce siostry utraciły możliwość pracy w przedszkolu, zaanga-
żowały się natomiast w pracę przy parafii i katechizację. Dom służył także 
do wypoczynku sióstr z innych placówek.

Siostry szkolne de Notre Dame (Zgromadzenie Ubogich Sióstr Szkol-
nych de Notre Dame) znalazły się po II wojnie światowej w bardzo trud-
nym położeniu. Zakonnice nie mogły otworzyć szkół ani w Bielsku, ani 
w Strumieniu. Ich podstawowa działalność została uniemożliwiona 
przez władze. Placówka w Bielsku na krótko (w latach 1945–1946) stała 
się siedzibą prowincji polskiej zgromadzenia (od 1947 roku, przeniesiona 
do Opola). Zajęciem sióstr stała się obsługa parafii i katechizacja. Placówka 
strumieńska została przekształcona w Zakład Specjalny dla Dzieci, później 

12 Zob.: M. maKowSKi , M. nowoSielSKa : 50 lat klasztoru Sióstr Elżbietanek w Cieszynie. 1753: 
1903: 2003. Wrocław, 2003.

13 Zob.: F. izydorCzyK , J. SPyra : Dzieje miłosierdzia: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza w Cieszynie (1876–2001). Kraków, 2001.
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funkcjonujący pod nazwą Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i przecho-
dził podobne uzależnienia od władz jak inne tego typu placówki zakonne14. 

Siostry felicjanki (Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo III Za-
konu Św. Ojca Franciszka) w Dziedzicach prowadziły po wojnie sierociniec 
dla sierot wojennych (koedukacyjny, aby nie rozdzielać rodzeństw), przed-
szkole oraz hafciarnię i szwalnię. W 1957 roku dom dziecka przekształcony 
został w Zakład Wychowawczy dla Chłopców. Siostry musiały zakończyć 
pracę w przedszkolu w 1961 roku, a w Zakładzie Wychowawczym rok póź-
niej. W następnych latach siostry pracowały obsługując kościół oraz pro-
wadząc katechizację15.

Służebniczki śląskie (Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej) pracowały początkowo w Bielsku 
w 3 placówkach. Najwięcej sióstr pracowało w szpitalu miejskim. Siostry 
zajmowały się także osobami starszymi i chorymi w domach, a także opie-
kowały się repatriantami. Na początku lat sześćdziesiątych służebniczki 
utraciły możliwość pracy w szpitalu. Musiały się skoncentrować na pracy 
polegającej na opiece domowej oraz katechizacji i pracy na rzecz para-
fii. W okresie powojennym powstało także kilka niewielkich domów za-
konnych w innych miejscowościach umożliwiających podobną działalność. 
Najwcześniej powstała placówka w Istebnej w 1947 roku, potem w Kamie-
nicy (1954), Jaworzu Dolnym (1958) i Bystrej (II połowa lat siedemdziesią-
tych)16.

Służebniczki dębickie (Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy 
Dziewicy Niepokalanie Poczętej) pracowały w dwóch placówkach w Sko-
czowie. W jednej z nich prowadziły zakład dla sierot, w drugiej siostry 
opiekowały się kościołem Św. Krzyża („Szpitalikiem”). W późniejszych la-
tach profil placówki opiekuńczej zmienił się na opiekę nad dziećmi nie-
pełnosprawnymi i funkcjonował pod nazwą Dom Pomocy Społecznej dla 
Dzieci17.

Siostry szarytki (Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego 
á Paulo) prowadziły w Wiśle od lat trzydziestych dom wypoczynkowy dla 
swego zgromadzenia i zajmowały się pomocą w tamtejszej lokalii. Po II 
wojnie światowej działalność ta została poszerzona o tyle, że powiększo-
no kaplicę, tak by z nabożeństw odbywających się w niej mogli korzystać 
także turyści i wczasowicze. Siostry szarytki opuściły Wisłę pod koniec lat 

14 Zob.: J. KiedoS : Działalność oświatowo-wychowawcza Sióstr de Notre Dame w Bielsku i Stru-
mieniu. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”1992/1993. T. 25/26, s. 299–2305.

15 Zob.: Tenże: Stulecie istnienia Domu zakonnego sióstr Felicjanek w Czechowicach-Dziedzicach 
(1907–2007). „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 2006, t. 7, s. 145–157.

16 Oprac. na podstawie Roczników Diecezji Katowickiej.
17 Tamże. 
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osiemdziesiątych, a dom odsprzedały siostrom elżbietankom w 1989 roku18.
Siostry Maryi Niepokalanej (Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej) 

założyły dom w Brennej-Leśnicy w 1968 roku. Siostry zajmują się opieką 
nad tamtejszym kościołem, a w ich placówce organizowane są rekolekcje19.

Podobny charakter mają też placówki sióstr salezjanek w Wiśle Głęb-
cach oraz elżbietanek (jest to odrębne zgromadzenie zakonne, nie należy 
go mylić z elżbietankami cieszyńskimi) w Wiśle. Siostry salezjanki (Zgro-
madzenie Córek Maryi Wspomożycielki) przybyły do Wisły w 1984 roku 
i działają na terenie parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego20, a siostry 
elżbietanki (Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety) w 1989 roku przejęły dom 
sióstr szarytek i pracują w parafii pw. Wniebowzięcia NMP21.

Siostry salwatorianki (Kongregacja Sióstr Boskiego Zbawiciela) sta-
nowią żeńską linię zgromadzenia, którego księża pracują w Bielsku od 
1945 roku. Siostry mają swój dom zakonny na terenie parafii NMP Królo-
wej Polski w Bielsku-Białej prowadzonej przez salwatorianów22.

Kościół Ewangelicko-Augsburski

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce poniósł ciężkie straty podczas 
II wojny światowej. Ewangelicy narodowości polskiej, zwłaszcza ci zaan-
gażowani w polskie życie polityczne i społeczno-kulturalne, byli prześla-
dowani przez okupanta. Skutkiem tego była m.in. śmierć Biskupa Kościoła 
Juliusza Bursche w obozie koncentracyjnym. Polscy ewangelicy, anga-
żując się w walkę o niepodległość, musieli potwierdzać swój patriotyzm 
i swoją postawą zwalczać krzywdzący stereotyp identyfikujący ewange-
licyzm wyłącznie z niemieckością. Nie ulega wątpliwości fakt, iż duża 
część protestantów żyjących w II Rzeczpospolitej była narodowości nie-
mieckiej, jednak na Śląsku Cieszyńskim większość luteran była orientacji 
polskiej. W wyniku II wojny światowej liczba członków tego kościoła żyją-
cych w granicach Polski znacząco się zmniejszyła. Było to wynikiem repre-
sji okupantów, emigracji, a także opuszczenia ziem polskich przez ludność 
niemiecką. Bezpośrednio po wojnie było to jeszcze około 240000 osób, 
lecz emigracja trwała przez cały okres władzy komunistycznej, głównie 
z Mazur oraz Dolnego i Górnego Śląska. Na Śląsku Cieszyńskim ponownie 
poza granicami Państwa Polskiego znalazła się ludność Zaolzia, w sporej 
części wyznania ewangelickiego i wykazująca się gorącym patriotyzmem. 

18 R. czyż , Z. PaSeK : Kościoły i wspólnoty..., s. 146.
19 Oprac. na podstawie Roczników Diecezji Katowickiej.
20 R. czyż , Z. PaSeK : Kościoły i wspólnoty..., s. 150.
21 Tamże, s. 146.
22 Informator Diecezji Bielsko-Żywieckiej 1994, s. 226.
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Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Kościół Ewange-
licko-Augsburski w Polsce liczył około 100000 wiernych23.

Równie poważne były straty materialne, zniszczenie i przejęcie kościo-
łów, szpitali i budynków parafialnych. 

Odbudowa struktur kościelnych rozpoczęła się w lutym 1945 roku po-
przez ukonstytuowanie się Tymczasowego Konsystorza Polskiego Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego w RP24, a w czerwcu tego roku powierzenie 
pełnienia obowiązków biskupa Kościoła ks. Janowi Szerudzie (1889–1962). 
Pierwszoplanowym zadaniem było odbudowanie struktur parafialnych, 
naprawa zniszczeń materialnych i przygotowanie Synodu Kościoła, który 
miał doprowadzić do wyboru nowych władz kościelnych. W praktyce oka-
zało się, że Kościół musi się także bronić przed zdominowaniem przez 
władze państwowe, które chciały go wykorzystać wyłącznie do własnych 
celów, głównie jako narzędzie w walce z Kościołem Rzymskokatolickim. 
Ks. Szeruda stał na stanowisku zachowania niezależności od władz, nie 
miał więc szans na wybór na Biskupa Kościoła25. Duchowni byli inwi-
gilowani i namawiani do współpracy ze służbą bezpieczeństwa, a księ-
ża niechętnie ustosunkowani do władzy nie byli wybierani do gremiów 
kierowniczych. Synod Kościoła został zwołany w 1950 roku, w roku na-
stępnym urząd zwierzchnika Kościoła powierzono ks. dr. Karolowi Kotuli 
(1884–1968), który Biskupem Kościoła był w latach 1951–1959. Jego następ-
cą w okresie od 1959 do 1975 roku został ks. dr Andrzej Wantuła (1905–
1976). W 1975 roku kolejnym Biskupem Kościoła wybrany został ks. Janusz 
Narzyński (*1928), który pełnił ten urząd do 1991 roku. Trzej pierwsi po-
wojenni zwierzchnicy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pochodzili ze 
Śląska Cieszyńskiego. 

Parafie ewangelickie Śląska Cieszyńskiego także bardzo ucierpiały pod-
czas II wojny światowej. Najboleśniejsze były straty ludzkie. Zamordowa-
ny został w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie m.in. ks. senior 
Karol Kulisz. Podczas walk frontowych w 1945 roku ucierpiały zwłasz-
cza kościoły i parafie wschodniej części Śląska Cieszyńskiego. Doszczętnie 
zniszczony był kościół w Drogomyślu, uszkodzone m.in. w Starym Bielsku, 
Jaworzu, Międzyrzeczu i Skoczowie.

Prześladowania ewangelików trwały także w okresie powojennym. 
W Bielsku i Białej doszło m.in. do 110 samobójstw, w większości będących 

23 Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009–2011. 
Warszawa, 2013, s. 58.

24 Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.). Red. J. kŁaczkow , t. 3: W ramach 
Rzeczpospolitej, państw ościennych i na emigracji. Toruń, 2012, s. 176.

25 J. kŁaczkow : Wpływ aparatu państwowego na obsadę naczelnych władz Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w latach 1945–1951. W: Polski protestantyzm w czasach nazizmu 
i komunizmu. Pod red. J. kŁaczkowa. Toruń, 2009, s. 215–231.
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skutkiem tych wydarzeń26. Liczba wiernych znacznie zmalała. O ile 
w 1937 roku Diecezja Cieszyńska liczyła 47  260 wiernych27, to w 1946 roku 
było to 36  378 osób28. Najtrudniejsza była sytuacja parafii w Bielsku, Starym 
Bielsku, a w mniejszym stopniu w Międzyrzeczu, które utraciły większą 
część wyznawców. Wyzwaniem była odbudowa i remonty świątyń oraz bu-
dynków kościelnych. Największym wysiłkiem było wybudowanie kościoła 
w Drogomyślu. Nim ostatecznie uregulowano kwestie podziału administra-
cyjnego Kościoła przejściowo Diecezji podlegały parafie w Krakowie i So-
snowcu. Tuż po wojnie liczba parafii ewangelickich w polskiej części Śląska 
Cieszyńskiego wynosiła 10. W 1949 roku przyłączono do Diecezji para-
fię w Białej. W 1967 roku erygowano parafie w Czechowicach-Dziedzicach 
i Istebnej. Było to możliwe, gdyż w tych miejscowościach istniała przedwo-
jenna kaplica i kościół, władze państwowe nie pozwalały bowiem na budo-
wę nowych kościołów aż do końca lat siedemdziesiątych, kiedy to represje 
w stosunku do Kościoła wyraźnie osłabły. Parafię w Cisownicy utworzono 
w 1986 roku.

W sferze społecznej uniemożliwiono powoływanie stowarzyszeń wy-
znaniowych. Mogły działać jedynie grupy parafialne o charakterze typowo 
religijnym i liczne chóry, które są zresztą chlubą Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego29. Działalność oświatowa czy charytatywna poza kilkoma 
pierwszymi latami powojennymi, kiedy działały nieliczne przedszkola 
i sierocińce prowadzone przez siostry diakonisy, także została przerwana.

Funkcję seniora (biskupa) Diecezji Cieszyńskiej pełnili kolejno: w latach 
1945–1954 Paweł Nikodem (1894–1954), w latach 1954–1956 p.o. ks. Oskar 
Michejda (1886–1966), w latach 1956–1957 p.o. ks. Paweł Bocek (1909–
1992), w latach 1957–1980 ks. Adam Wegert (1910–1981), w latach 1980–
1991 ks. Jan Szarek (*1936).

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białej do 1939 roku należała do Se-
nioratu Zachodniego Kościoła Augsburskiego i Helweckiego Wyznania 
w Małopolsce. Jej parafianie w większości byli narodowości niemiec-
kiej. Zdecydowana większość z nich opuściła Białą do stycznia 1945 roku. 
Na miejscu pozostało tylko około 500 parafian30. Na stanowisku pozo-
stał dawny proboszcz ks. Brunon Porwal (1898–1975), który pracował tu 
w latach 1925–1958. Parafię w Białej przyłączono do Diecezji Cieszyńskiej 

26 P. KeniG . Z dziejów Luteranizmu w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, 1996, s. 58.
27 „Kalendarz Ewangelicki” 1939, s. 49.
28 „Kalendarz Ewangelicki” 1947, s. 88.
29 Zob.: Chóry ewangelickie diecezji cieszyńskiej. Red. J. SiKora  i B. żyszkowska . [s. l.], 

ok. 1998.
30 P. KeniG . Z dziejów Luteranizmu..., s. 59.
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w 1949 roku31. Przynależeli do niej także ewangelicy z Salmopola, Węgier-
skiej Górki i Brzeszcz. Kolejnymi proboszczami byli: w latach 1959–1987 
ks. Tadeusz Bogucki (1921–1987), a po nim Henryk Mach (*1956). 

W przypadku parafii w Bielsku liczba parafian także drastycznie zma-
lała po 1945 roku do około 1500 osób32. Kompleks budynków należą-
cy do parafii, nazywany „Bielskim Syjonem” (co miało wymiar duchowy 
i materialny), uległ uszkodzeniom, ale jeszcze większe szkody poniósł już 
po zakończeniu działań wojennych. Rabunki i wandalizm żołnierzy so-
wieckich i szabrowników były aktem zemsty na miejscowych Niemcach, 
których utożsamiano z ewangelikami. Paradoksem pozostaje to, że w więk-
szości ci z parafian, którzy pozostali, nie byli akurat narodowości nie-
mieckiej, lub nie dopuszczali się podczas okupacji prześladowań wobec 
Polaków. W maju 1945 roku aresztowano pastora Richarda Ernsta Wagne-
ra, którego uwięziono w obozie Urzędu Bezpieczeństwa w Świętochłowi-
cach-Zgodzie, gdzie zmarł w sierpniu tego roku podczas epidemii tyfusu. 
Administratorem bielskiej parafii został mianowany ks. Adam Piotr We-
gert, wybrany proboszczem w 1949 roku. W Ewangelickim Domu Sierot 
w pierwszych latach powojennych udało się uruchomić żłobek utrzymy-
wany przez państwo, ale który prowadziła siostra diakonisa. Działało też 
od 1947 roku przedszkole wyznaniowe. Pod koniec lat pięćdziesiątych od-
zyskano dom wypoczynkowy w Wapienicy, który po remoncie poświęcono 
w 1960 roku pod nazwą „Betania”33.

Od momentu wyboru ks. Wegerta w 1957 roku seniorem (biskupem) 
Diecezji Cieszyńskiej parafia w Bielsku stała się siedzibą tej diecezji. Także 
jego następcy łączyli funkcję proboszcza i biskupa diecezjalnego. Pierw-
szym z nich był ks. bp. Jan Szarek – w latach 1980–1991 (potem Biskup Ko-
ścioła).

W 1945 roku w trakcie działań wojennych budynki parafii w Starym 
Bielsku znacznie ucierpiały, a pozostało w niej jedynie około 1500 osób34. 
Po wyzwoleniu administrował nią krótko Adam Wegert, od września 
1945 roku jej administrację objął ks. Tadeusz Wojak (1907–2000) na urząd 
proboszcza wybrany w 1950 roku35. Jego następcą był w latach 1968–1992 
ks. Manfred Uglorz (*1940).

Dla ewangelików Śląska Cieszyńskiego parafia w Cieszynie była zawsze 
najważniejszym ośrodkiem ich działalności, symbolem wiary. Od strony 

31 Tamże, s. 61.
32 Tamże, s. 59.
33 A. P. weGert : Dzieje parafii bielskiej. „Z Problemów Reformacji” 1981/1982, t. 3/4, 

s. 118–137.
34 P. KeniG . Z dziejów Luteranizmu..., s. 59.
35 Tamże, s. 61.
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materialnej kompleks wyższobramski nie poniósł większych szkód. Naj-
bardziej bolesne były straty ludzkie i fakt przywrócenia granicy na Olzie, 
która oddzielała zaolziańskich ewangelików od Kościoła w Polsce. W pierw-
szych latach powojennych wiele napięć wywoływała sprawa przyjmowania 
w czasie okupacji volkslisty i oskarżeń o kolaborację36. 

Pierwszym powojennym proboszczem parafii cieszyńskiej został cie-
szący się dużym autorytetem ks. Oskar Michejda, który sprawował tę funk-
cję do swej śmierci w 1960 roku. Ten okres wiąże się z przejęciem części 
nieruchomości przez władze komunistyczne i ograniczenie aktywności Ko-
ścioła do pracy jedynie na polu ściśle religijnym, bez możliwości prowadze-
nia działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej. Przy parafii musiano 
stworzyć warunki do nauczania usuniętej ze szkół katechizacji, szkółek 
niedzielnych, godzin biblijnych, prób chórów. Podobna sytuacja istniała 
w latach 1960–1967 czyli podczas sprawowania urzędu proboszcza przez 
ks. Artura Gerwina (1909–1967). Dopiero w czasie pracy ks. dr Alfreda 
Jaguckiego (1914–2004) – proboszcza w latach 1967–1981 i ks. Jana Mel-
cera (*1935), który był proboszczem w latach 1981–2000, stało się m.in. 
możliwe wybudowanie nowych kościołów w Bażanowicach (poświęcony 
w 1981 roku), Marklowicach (poświęcony w 1987 roku) i Puńcowie (po-
święcony w 1990 roku). 

Filiał parafii ustrońskiej w Cisownicy usamodzielnił się w roku 
1986 roku. Wcześniej zbudowany został kościół Jana Chrzciciela poświęco-
ny w 1981 roku37. Pierwszym proboszczem został wybrany ks. Jan Kozieł 
(*1946).

Niewielki, liczący niespełna 300 wiernych, czechowicki filiał parafii 
w Bielsku dysponował własną kaplicą. Nabożeństwa sprawowali księża 
z parafii w Bielsku. Parafia erygowana została w 1967 roku38. W dalszym 
ciągu administrowali nią jednak duchowni z parafii w Bielsku. Byli to: ks. 
Jan Lech Klima (*1937), ks. bp Jan Szarek, ks. Tadeusz Bruell (1933–2011)39, 
ks. Jerzy Below (*1959).

Parafia w Drogomyślu była najbardziej dotkniętą przez działania wo-
jenne w 1945 roku parafią ewangelicką na Śląsku Cieszyńskim. Kościół 
i plebania były kompletnie zniszczone, utracono całą dokumentację para-
fialną. Nabożeństwa od 1946 roku odprawiano w prowizorycznym baraku. 

36 O. miCHejda : Piąte pięćdziesięciolecie Kościoła Jezusowego na Wyższej Bramie przed 
Cieszynem (1909–1959). W: Z historii kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim. Red. 
T. ziel ińsk i , Katowice 1992, s. 235–238.

37 H. Czembor : Kościół ewangelicko-augsburski. W: Ustroń 1305–2005, t. 2: 1945–2005. 
Red. L. SzKaradniK , K. SzKaradniK . Ustroń, 2007, s. 411, 413.

38 S. Gajdz iCa , A. londzin : Szkice z dziejów Parafii Ewangelickiej w Czechowicach-Dziedzicach. 
Czechowice-Dziedzice, 1996. s. 25

39 M. cieślak : Duchowa spuścizna rodu Bruellów. Bielsko-Biała. [s. l.], ok. 2012.
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Odbudowany kościół poświęcony został w 1951 roku40. Kościół filiału 
w Pruchnej został ostatecznie naprawiony po zniszczeniach wojennych 
w 1968 roku. Urząd proboszcza od czasów międzywojennych pełnił ks. Jan 
Morcinek (1888–1951). Po nim funkcję tę pełnił w latach 1951–1971 ks. Józef 
Szeruda (1909–1971) i w latach 1972–1989 ks. Karol Tyrna (1929–1989). 

Przedwojenni duszpasterze parafii goleszowskiej ks. Otton Kubaczka 
i ks. Karol Sztwiertnia zostali przez Niemców aresztowani i umieszcze-
ni w obozach koncentracyjnych41. Proboszcz Otton Kubaczka (1902–1959) 
powrócił do parafii w 1946 roku i urząd sprawował do śmierci. Po nim 
na stanowisko proboszcza wybrany został w 1960 roku ks. Tadeusz Terlik 
(1929–1992).

Po II wojnie światowej wspólnota ewangelicka w Istebnej podlegała pa-
rafii w Wiśle jako filiał. Parafię erygowano w 1967 roku, lecz na administra-
torów w dalszym ciągu powoływano księży z parafii w Wiśle (ks. Andrzej 
Wantuła, ks. Robert Fiszkal, ks. Adolf Frank, ks. Karol Samiec).

Parafia w Jaworzu w 1945 roku dość mocno ucierpiała, gdyż w jej oko-
licy toczyły się długotrwałe walki42. W okresie powojennym proboszczem 
parafii został ks. Jan Lasota (1883–1973), który w przeszłości (w latach 
1910–1932) już funkcję tę sprawował, ponadto w latach 1929–1939 był 
wójtem Jaworza. W latach 1961–1995 jego następcą był ks. Ryszard Janik 
(*1930). Także kościół w Międzyrzeczu 1945 roku został uszkodzony. Pa-
rafia w Międzyrzeczu doznała znaczącego zmniejszenia liczby wiernych 
(do 1945 roku duża część mieszkańców była narodowości niemieckiej). 
O ile w 1937 roku liczyła prawie 1900 osób, to w 1947 roku podawano liczbę 
około 1000 parafian i w kolejnych latach wspólnota ta jeszcze się pomniej-
szyła. Swoim terytorium obejmuje także Mazańcowice (tutaj funkcjonuje 
filiał), Ligotę i Bronów. Pierwszym powojennym proboszczem był ks. Gu-
staw Molin (1912–1993), jego następcą od 1982 roku był ks. Jan Lech Klima.

Parafia w Skoczowie mocno ucierpiała podczas walk w 1945 roku. Ko-
ściół i plebania były uszkodzone. Parafię opuścił dotychczasowy wieloletni 
proboszcz Józef Gabryś, który wyjechał do Niemiec. Nowym proboszczem 
wybrany został ks. Gustaw Broda (1912–1976), pełniący urząd w latach 
1945–1956. Dokonał on niezbędnych remontów w Skoczowie oraz odbudo-
wy zniszczonego kościoła w Wieszczętach (1948). Przez kolejne trzy lata 
(1956–1959) administrował parafią ks. Leopold Raabe (1908–1987). Kolej-
nym proboszczem był w latach 1959–1985 ks. Jan Noga (1916–1987), który 

40 K. tyrna : Historia Parafii w Drogomyślu. „Z Problemów Reformacji” 1981/1982, t. 3/4, 
s. 138–146.

41 J. Sztwiernia : Historia Parafii w Goleszowie. „Z Problemów Reformacji”, 1981/1982 t. 3/4, 
s. 147–162

42 R. janiK : Historia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. „Z Problemów Reformacji” 
1981/1982, t. 3/4, s. 163–175
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włożył wiele wysiłku w remonty i budowę nowych obiektów dla para-
fii. Wtedy to m.in. rozpoczęto budowę nowego kościoła w Pierśćcu (po-
święconego w 1989 roku). Jego następcą wybrany został ks. Andrzej Czyż 
(*1936)43. 

Parafia w Ustroniu była jedną z największych i najbardziej znaczących 
na Śląsku Cieszyńskim. W 1947 roku według statystyk parafialnych miała 
5190 wiernych44. Potwierdzeniem jej znaczenia było sprawowanie funkcji 
seniora (biskupa diecezji) przez ks. Pawła Nikodema i pełnienie obowiąz-
ków seniora przez ks. Pawła Bocka. W okresie powojennym parafia zmaga-
ła się, podobnie jak inne, z problemem odejść wiernych do nowych wspólnot 
religijnych i prowadzenia działalności w realiach wrogiego religii państwa 
komunistycznego. Ogromnym wysiłkiem parafii było wybudowanie kilku 
nowych kościołów (w Cisownicy, Górkach Wielkich, Brennej, Bładnicach 
oraz w Ustroniu-Polanie apostoła Mateusza – poświęcony w 1983 roku)45. 
Dzięki temu większość filiałów przekształciła się z czasem w samodziel-
ne parafie – jako pierwsza Cisownica w 1986 roku (a potem Brenna-Górki 
w 1992 i Bładnice w 2000 roku). Po tym procesie liczba parafian zmala-
ła do około 440046. Filiałami parafii ustrońskiej pozostały Ustroń-Polana, 
Ustroń-Dobka i Ustroń Lipowiec. W okresie powojennym urząd probosz-
czów w Ustroniu pełnili: do 1954 roku ks. Paweł Nikodem, w latach 1954–
1980 ks. Paweł Bocek, w latach 1980–1983 ks. Stanisław Dorda (*1935) a po 
nim ks. Henryk Czembor (*1940).

Parafia w Wiśle47 była drugą po cieszyńskiej parafią w polskiej części 
Śląska Cieszyńskiego pod względem liczby wiernych (w 1947 roku 5566 
osób). Parafią administrował ks. Józef Szeruda, gdyż przedwojenny pro-
boszcz ks. dr Andrzej Wantuła powrócił do Wisły dopiero w 1948 roku, 
a parafię objął w roku następnym. Największym problemem była dzia-
łalność nowych ruchów religijnych określanych wówczas nie inaczej jak 
sekty, a także zabiegi wokół ułożenia działalności parafii w warunkach 
państwa komunistycznego ograniczającego formy działalności religijnej 
i pozbawiającego Kościół części jego majątku. Wisła była do lat pięćdziesią-
tych wyjątkową miejscowością, gdzie ludność ewangelicka miała wyraźną 
przewagę nad innymi wyznaniami. Zmieniło się to wraz z osiedlaniem się 
w niej ludności z innych regionów Polski, zwłaszcza z Górnego Śląska. By 

43 140 lat poświęcenia kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy w Skoczowie. 
Skoczów, 2005, s. 7–8

44 H. Czembor : Kościół ewangelicko-augsburski…, s. 407–413.
45 Tamże, s. 411.
46 Tamże, s. 413.
47 K. SamieC : Historia Parafii w Wiśle. „Z Problemów Reformacji”. 1981/1982, t. 3/4, 

s. 176–192; R. czyż , Z. PaSeK : Kościoły i wspólnoty..., s. 70–119.
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poprawić kontakt wiernych z Kościołem, rozpoczęto budowę kaplic oraz or-
ganizację punktów katechetycznych i spotkań w poszczególnych częściach 
miejscowości. W 1948 roku poświęcono kaplicę na cmentarzu „Na gro-
niczku”, a w 1956 roku poświęcono kaplicę w Malince. Potem władze nie 
zezwalały na budowę tego typu obiektów aż do początku lat osiemdziesią-
tych. W 1967 roku usamodzielnił się filiał w Istebnej. Najlepszym rozwią-
zaniem problemów parafii okazało się podzielenie jej na pięć mniejszych, 
dokonany w 1994 roku. Ks. Wantuła, zaangażowany w pracę dydaktycz-
ną w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i działalność 
w Światowej Federacji Luterańskiej, zrezygnował z funkcji proboszcza 
w 1957 roku (w 1959 roku został najwyższym zwierzchnikiem Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce). Jego następcą w latach 1957–1978 
został ks. Robert Fiszkal (1908–1980)48, a od 1978 roku Karol Samiec (1935–
1997).

Diakonat Żeński „Eben-Ezer”49

W czasie II wojny światowej Zakłady Opiekuńcze i Diakonat Żeński w Dzię-
gielowie zostały przez Niemców zlikwidowane. Po wojnie było je trzeba od-
twarzać od podstaw. W 1945 roku przełożoną Diakonatu wybrano s. Danutę 
Gerke (1909–1997), która pełniła tę funkcję do 1981 roku. W tym roku uru-
chomiono Dom Dziecka dla sierot wojennych. W 1950 roku władze przejęły 
większość majątku (w tym 50 hektarów ziemi), udało się jednak otworzyć 
Dom Macierzysty dla sióstr diakonis. W kolejnych latach państwo dąży-
ło do przejęcia Domu Dziecka, co ostateczne osiągnięto w 1963 roku. Od 
1955 roku siostry opiekowały się też domem starców na 30 osób.

Od 1958 roku na terenie należącym do Diakonatu realizowane są „Tygo-
dnie Ewangelizacyjne” przeniesione tu z Bytomia-Miechowic. 

W 1956 roku Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego podjął 
uchwałę o wcieleniu do Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” szczątkowych 
diakonatów działających w innych regionach Polski. Połączenie zrealizo-
wano do 1961 roku. W 1960 roku poświęcona została kaplica. W 1961 roku 
Diakonat Żeński „Eben-Ezer” został prawnie zarejestrowany jako stowa-
rzyszenie działające przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, ale 
już w 1963 roku władze chciały go zlikwidować. Zapobiegła temu interwen-
cja ks. bpa Wantuły. W 1967 roku otwarto dom dla sióstr emerytek „Salem”. 
W latach 1977–1981 wybudowany został Ewangelicki Dom Opieki „Emaus” 

48 R. czyż , Z. PaSeK : Kościoły i wspólnoty..., s. 87–114.
49 Zob.: E. GajdaCz : Diakonat Żeński „Eben-Ezer” w Dzięgielowie w latach 1923–1998. http://

www.diakonat.luteranie.pl/ [ostatni dostęp 1.07.2014].
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(później rozbudowany). Kolejną przełożoną Diakonatu w latach 1981–2009 
była s. Lidia Gottschalk (*1939). Duchownymi, którzy opiekowali się kom-
pleksem w Dzięgielowie, byli w latach 1950–1967 ks. Paweł Sikora, w latach 
1967–1984 ks. Alfred Jagucki, w latach 1984–2006 ks. Emil Gajdacz.

Inne Kościoły i związki wyznaniowe

Śląsk Cieszyński już do II wojny światowej był terenem bardzo zróżnicowa-
nym pod względem wyznaniowym. Poza trzema głównymi denominacjami, 
którymi były Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski 
oraz społeczność żydowska, tworzyły się tu i działały także nowe wspólnoty 
wyznaniowe. Ich rozwój zatrzymany został podczas okupacji niemieckiej, 
a wielu wyznawców podlegało represjom. 

W powojennych realiach wspólnoty te rozpoczęły na powrót ożywio-
ną działalność. Ta jednak została poddana kontroli i naciskom ze strony 
władz komunistycznych. Z jednej strony chciały one w pełni kontrolować 
działalność religijną, z drugiej móc używać tych wspólnot w walce z inny-
mi Kościołami. 

Pod naciskiem władz Związek Stanowczych Chrześcijan, Związek 
Ewangelicznych Chrześcijan oraz Związek Wolnych Chrześcijan na zjeź-
dzie w Ustroniu w dniach 24–26 maja 1947 roku utworzyły Zjednoczony 
Kościół Ewangeliczny w Polsce (w 1953 roku dołączono do niego jeszcze 
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej i Zjednoczenie Kościołów Chry-
stusowych). W ramach tego kościoła poszczególne wspólnoty posiadały 
autonomię i różniły się doktrynalnie. Spośród tych wspólnot w polskiej 
części Śląska Cieszyńskiego aktywnie działał Związek Stanowczych Chrze-
ścijan, który posiadał swoje zbory w Cieszynie, Hażlachu, Ustroniu, Wa-
piennicy i Wiśle, a ponadto placówki w Cisownicy i Wiśle Głębcach (dane 
z 1948 roku), a także Związek Wolnych Chrześcijan ze zborami w Bielsku 
i Cieszynie i placówkami w Wiśle, Nierodzimiu, Kozakowicach i Skoczo-
wie (1948 rok). Wniosły one znaczący wkład w działalność tegoż Kościoła, 
zwłaszcza zbory Stanowczych Chrześcijan działające w Beskidach organi-
zowały liczne zjazdy i spotkania dla jego członków. W okresie stalinow-
skim wyznawcy tych wspólnot byli represjonowani, więzieni i oskarżani 
o działalność szpiegowską (pod pretekstem kontaktów zagranicznych). 
Liczba wiernych tego Kościoła w całej Polsce w 1962 roku wynosiła 7585, 
150 duchownych pracowało w 86 zborach i 125 placówkach. Narzucona 
jedność tego Kościoła powodowała liczne kryzysy na tle relacji z władza-
mi, a także w związku z rozbieżnościami doktrynalnymi. Spowodowało 
to m.in. wystąpienie i usamodzielnienie się Kościoła Wolnych Chrześci-
jan w 1980 roku. Do tej wspólnoty przystąpiły zbory w Bielsku-Białej 
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i Nierodzimiu. W ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego dzia-
łały zbory w Bielsku-Białej (nowy, powstały po rozłamie w 1980 roku), 
Bielsku-Białej Wapiennicy, Cieszynie I (wraz z placówkami w Gumnach 
i Międzyświeciu), Cieszynie II, Hażlachu, Ustroniu (z placówkami w Dzię-
gielowie, Równi i Skoczowie), Wiśle Czarnem, Wiśle Głębcach i Wiśle Ma-
lince. Wraz ze schyłkiem władzy komunistycznej rozpoczął się proces 
definitywnego rozpadu tego Kościoła. Decyzja o jego rozwiązaniu zapadła 
na jego XII Synodzie w maju 1987 roku., a ostatecznie jego funkcjonowa-
nie zakończyła decyzja Urzędu do Spraw Wyznań z 1 lutego 1988 roku50. 
W jego miejsce rozpoczęło funkcjonowanie aż dziesięć różnych wspólnot 
religijnych, spośród których największą był zarejestrowany w 1988 roku 
Kościół Zielonoświątkowy51. Na Śląsku Cieszyńskim nawiązuje on do dzia-
łalności Związku Stanowczych Chrześcijan i odwołuje się do jego tradycji 
(co uwidacznia się w historii poszczególnych zborów).

Ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (a dokładnie z jego czę-
ści związanej ze Związkiem Stanowczych Chrześcijan) wywodzi się Zbór 
Stanowczych Chrześcijan (braci norweskich) działający w Wiśle Malince. 
Jego początki łączą się z wizytami ewangelizatorów ze Skandynawii w la-
tach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Zbór wystąpił ze Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego w 1983 roku. Część członków Związku Stanow-
czych Chrześcijan przyjęła zasady tej wspólnoty, część odeszła do Kościoła 
Zielonoświątkowego. Formalnie ta wspólnota wyznaniowa zarejestrowana 
została w 1990 roku.

Z wiślańskiej wspólnoty Związku Stanowczych Chrześcijan powstał 
Ruch Williama Branhama. Idee tego niemieckiego reformatora religijnego 
dotarły na Śląsk Cieszyński pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku. Sie-
dzibą tej wspólnoty jest także Wisła Malinka. Jest to ruch nierejestrowany, 
gdyż jednym z jego założeń jest odrzucanie wszelkich form instytucjonali-
zowania wspólnoty52.

Kolejnym Kościołem współtworzącym Zjednoczony Kościół Ewangelicz-
ny był Kościół Wolnych Chrześcijan (doktrynalnie należący do nurtu braci 
plymuckich)53. Wystąpił on jednak z tego związku w 1981 roku i po reje-
stracji rozpoczął samodzielną działalność. Historia tej wspólnoty na Śląsku 
Cieszyńskim sięga początków XX wieku i wiąże się z działalnością Józefa 
Mrózka (seniora). W polskiej części Śląska Cieszyńskiego działały zbory 

50 J. mirończuk : Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce 
(1947–1989). Warszawa, 2006, s. 32, 84, 125–127, 15–158.

51 Historia Kościoła i doktryna zob. A. otCzyK : Wyznania chrześcijańskie Podbeskidzia. 
Bielsko-Biała, 1991, s. 37–40. 

52 R. czyż , Z. PaSeK : Kościoły i wspólnoty..., s. 198–199, 200–201.
53 A. otCzyK : Wyznania chrześcijańskie..., s. 28–30.
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w Bielsku-Białej, Cieszynie, Dzięgielowie, Skoczowie i Ustroniu Nierodzi-
miu (ten ostatni ma swoją placówkę w Wiśle).

Równie długą, sięgającą początków XX wieku działalnością na Śląsku 
Cieszyńskim może pochwalić się Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. 
Jego pierwsi wyznawcy pojawili się w Bielsku i Cieszynie. Po II wojnie 
światowej Kościół ten został prawnie uznany w 1947 roku. 

Jednym z odłamów tej wspólnoty wyznaniowej w Polsce jest Kościół 
Chrześcijan Dnia Sobotniego (powstały w latach trzydziestych XX wieku, 
powyższa nazwa obowiązuje od 1961 roku). Siedziba władz tegoż Kościoła 
znajduje się od 1977 roku w Bielsku-Białej. W naszym regionie zbory mają 
siedzibę także w Brennej i Skoczowie54.

Kościół baptystyczny pojawił się na Śląsku Cieszyńskim w okresie 
międzywojennym. Działał on wówczas w Cieszynie i Wiśle. II wojna 
światowa i okres powojenny przyniosły temu Kościołowi ogromne straty 
ludzkie i materialne (główne ośrodki znajdowały się na kresach wschod-
nich, a część wyznawców była narodowości niemieckiej). W okresie po-
wojennym musiał się on organizować niemal od podstaw. Jego prawna 
rejestracja nastąpiła w 1948 roku pod nazwą Kościół Chrześcijan Bapty-
stów w RP55.

Kolejną wspólnotą protestancką działającą w polskiej części Śląska Cie-
szyńskiego jest Kościół Ewangelicko-Metodystyczny. Jego wspólnoty spoty-
kały się w Bielsku-Białej- Wapienicy i Wiśle. Placówka w Wiśle po II wojnie 
światowej początkowo należała do Kościoła Chrystusowego (w latach 
1953–1957 w składzie Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego). W II poło-
wie lat pięćdziesiątych zbór ten podporządkował się parafii metodystycznej 
w Katowicach, stając się w 1985 roku jej filią56.

Kościołem o innej proweniencji jest Kościół Polskokatolicki będą-
cy z kolei odłamem Kościoła Rzymskokatolickiego. Wierni tej konfe-
sji zamieszkują w Bielsku-Białej, Jaworzu oraz zachodniej Małopolsce. 
W Bielsku-Białej w 1962 roku erygowana została parafia pw. św. Anny. 
Podlega ona Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej. W 1965 roku liczyła  
510 wiernych. Korzystała ona z kaplicy w dawnym Zamku Sułkowskich, 
którą jednak musiała w latach osiemdziesiątych opuścić. Proboszczami tej 
wspólnoty byli: ks. Benedykt Sęk (1932–1987), ks. Zygmunt Pikulski (ur. 
1928), w latach 1971–2010 ks. Henryk Buszka (1938–2010)57.

54 R. czyż , Z. PaSeK : Kościoły i wspólnoty..., s. 160, 166–167, 222.
55 Zob.: A. Seweryn: Zarys dziejów baptyzmu w Polsce (1858–2008). http://www.baptysci.pl/ 

[ostatni dostęp 16.05.2015].
56 R. czyż , Z. PaSeK : Kościoły i wspólnoty..., s. 232–235.
57 Zob.: Parafia św. Anny w Bielsku-Białej. http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw. 

_Anny_w_Bielsku-Bia%C5%82ej [ostatni dostęp 25.06.2014].
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Świadkowie Jehowy należą do tzw. nurtu badackiego. W ustrojach to-
talitarnych wyznawcy tej religii byli prześladowani (głównie za odmowę 
służby wojskowej oraz za odrzucanie uczestnictwa w życiu politycznym). 
W Polsce po II wojnie światowej byli krótko tolerowani, a od 1950 roku nie-
uznawani za związek religijny i poddawani represjom. Oficjalna rejestracja 
Świadków Jehowy w Polsce nastąpiła w 1989 roku pod nazwą „Strażnica – 
Towarzystwo Biblijne i Traktatowe58. 

Na Śląsku Cieszyńskim Świadkowie Jehowy pojawili się w okresie mię-
dzywojennym. W 1939 roku w Wiśle było już 140 głosicieli (więcej niż 
10 % stanu dla całej Polski). Po II wojnie światowej w Wiśle były 3 zbory 
Świadków Jehowy. W okresie komunistycznym działali oni nielegalnie, 
spotykając się m.in. na tzw. konwencjach leśnych. W miarę upływu czasu 
ich działalność stawała się coraz bardziej jawna. Po 1989 roku nastąpił 
gwałtowny rozwój ich działalności.

Żydzi

Nienawiść rasowa, jaka opanowała hitlerowskie Niemcy, doprowadziła 
do zagłady narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. Spośród kilku 
tysięcy Żydów zamieszkujących przed 1939 roku Śląsk Cieszyński powró-
ciło kilkuset. Śmierć najbliższych, a także późniejsze szykany w komuni-
stycznej Polsce, powodowały proces emigracji ludności żydowskiej. 

W 1945 roku Bielsko stało się głównym ośrodkiem organizowania się 
Żydów. W marcu 1945 r. rozpoczął tu działalność Komitet Żydowski, który 
w pierwszym rzędzie świadczył pomoc w znalezieniu lokum, żywieniu 
i leczeniu. Zasięg jego działania obejmował poza samym Bielskiem i Białą 
także odleglejsze miejscowości, w tym całą polską część Śląska Cieszyń-
skiego. Zgłosiło się do niego do końca 1945 roku 1589, a do 1951 roku – 
3366 osób. Zdecydowana większość z nich nie była związana ze Śląskiem 
Cieszyńskim, tylko 421 podawało jako miejsce zamieszkania przed wojną 
Bielsko (a 179 Białą). Z wojennej tułaczki w ZSRR powrócił m.in. rabin 
Izaak Stern59. W powyższym Komitecie Żydów urodzonych w Cieszynie za-
rejestrowało się 4460. Do Ustronia po wojnie powróciło jedynie 9 osób wy-
znania mojżeszowego61.

58 A. otCzyK : Wyznania chrześcijańskie..., s. 68–71.
59 D. wiewióra : Kilka uwag o losach społeczności żydowskiej w Bielsku-Białej po 1945 r. 

W: Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy. Materiały z sesji naukowej odbytej w dniu 19 stycznia 
1996 r. Red. J. Polak, J. SPyra . Bielsko-Biała, 1996, s. 129–133.

60 Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Pod red. J. Spyry. Cieszyn, 1999, s. 22.
61 J. PilCH : Zarys dziejów Żydów w Ustroniu. W: W cieniu skoczowskiej synagogi. Red. J. SPyra . 

Skoczów, 1994, s. 74
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W 1946 roku powstała Kon-
gregacja Wyznania Mojżeszo-
wego w Bielsku-Białej, która 
zajmowała się organizacją 
życia religijnego, otwarto salę 
modlitw (wszystkie synagogi 
zostały zniszczone)62. Kongre-
gacja powstała także w Cie-
szynie, ale emigracja Żydów 
z tego miasta spowodowała jej 
likwidację i przejęcie jej zadań 
w 1951 roku przez wspólnotę 
w Bielsku-Białej63. 

Komitet Żydowski w Bielsku 
zajmował się sprawami odzy-
skania nieruchomości należą-
cych do wspólnoty żydowskiej. 
Organizował kuchnie, przy-
chodnię lekarską, opiekę nad 
dziećmi – zorganizował Dom 
Dziecka dla żydowskich sierot, 
administrował cmentarzami. 
Powołano do życia Towarzy-
stwo Ochrony Zdrowia oraz Or-
ganizację Rozwoju Twórczości 
(miała charakter dokształcają-
cy, głównie w dziedzinie rze-

miosła). Organizacja Rozwoju Twórczości funkcjonowała do 1960 roku. Od 
1948 roku do połowy lat pięćdziesiątych funkcjonowała żydowska społecz-
na Szkoła Powszechna utrzymywana przez Centralny Komitet Żydów Pol-
skich64.

W 1950 roku założono w Bielsku-Białej Towarzystwo Społeczno-Kul-
turalne Żydów funkcjonujące do dnia dzisiejszego. Na jego przykładzie 
najlepiej widać skalę emigracji. W 1956 roku należało do niego 469 osób, 
a w połowie lat dziewięćdziesiątych liczyło ono około 50 członków. Najwię-
cej wyjazdów dokonało się po wydarzeniach 1968 roku65.

62 D. wiewióra : Kilka uwag..., s. 131.
63 Żydowskie zabytki..., s. 22.
64 M. fiC : Szkolnictwo. W: Bielsko-Biała. Monografia miasta. (red. I. PaniC) t. 4: Bielsko-Biała 

w latach 1918–2009. Red. R. KaCzmareK . Bielsko-Biała, 2010, s. 597.
65 D. wiewióra : Kilka uwag..., s. 131–133.

Kaplica ewangelicka „Na Groniczku”
 w Wiśle   KiW 
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Konkluzje

Po zakończeniu II wojny światowej ze zróżnicowanego krajobrazu wyzna-
niowego Śląska Cieszyńskiego zniknęli wymordowani podczas wojny Żydzi 
oraz większość ludności niemieckiej wyznania katolickiego i ewangelic-
kiego, bezpowrotnie wysiedlona. Obok problemów z odbudową zniszczo-
nych podczas wojny obiektów Kościoły stanęły też w obliczu obiektywnie 
nieuniknionej konfrontacji z nowymi władzami Polski, które wdrażały 
w życie codzienne ideologię, która w ogóle wykluczała istnienie życia reli-
gijnego. Usunięto religię ze szkolnictwa, a spora część majątku kościelne-
go została przejęta przez państwo. Z obiektywnych przyczyn najbardziej 
zwalczany był Kościół katolicki, polityka władz wobec innych wyznań czę-
sto miała służyć zwalczaniu aktywności kleru katolickiego. Nie zezwalano 
na powstawanie nowych obiektów kościelnych na nowych osiedlach i do-
piero przełom polityczny 1980 roku zmienił nieco politykę władz w tym 
zakresie. Ze względu na rozwój takich miejscowości jak Ustroń czy Wisła 
malała w nich przewaga ludności protestanckiej, na co wpływ miały także 
nadal liczne na tamtym obszarze mniejsze wspólnoty wyznaniowe. 
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Sport wojciech 
Święs

Tragedia II wojny światowej zatrzymała dynamiczny 
rozwój sportu na Śląsku Cieszyńskim w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Śmierć poniosło wielu zawodników 
i działaczy sportowych, którzy wnieśli znaczący wkład 
w rozwój tej dziedziny życia społecznego w regionie1. 
Tym, którzy przetrwali lata okupacji i chcieli przystąpić 
do odbudowy lokalnych struktur sportowych, przyszło 
działać w warunkach zupełnie odmiennych niż przed 
1939 rokiem.

Ramy organizacyjne

Struktury ruchu sportowego miejscowa ludność zaczęła 
odbudowywać spontanicznie bezpośrednio po przejściu 
frontu (luty-maj 1945). Niedługo później zaczęły powsta-
wać komórki państwowe odpowiedzialne za koordy-
nację aktywności fizycznej. W latach 1945–1989 sport, 
podobnie jak wszystkie inne dziedziny życia społecz-
nego, znalazł swoje miejsce w scentralizowanej struk-
turze państwa i był odgórnie sterowany, a najczęściej 
również finansowany, przez władze. W praktyce stał się 
on tym samym kolejnym narzędziem indoktrynacji mło-
dych ludzi2. Zinstytucjonalizowana aktywność fizyczna 

1 A. Steuer : Sport po II wojnie światowej. W: Bielsko Biała. Mono-
grafia miasta (red. I. PaniC) t. 4: Bielsko-Biała w latach 1918–2009. 
Red. R. KaCzmareK . Bielsko-Biała 2010, s. 694; K. nowaK : Sport 
i turystyka. W: Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współcze-
snych. (red. I. PaniC) t. 3: Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczy-
pospolitej. Red. M. boGuS  i inni. Cieszyn 2010, s. 573; R. orawSKi : 
Odbudowa klubu. W: 80 lat Klubu Sportowego „Beskid” Skoczów. 
Red. R. orawSKi , R. KlaCzaK . Skoczów 2003, s. 20.

2 Zob. A. Steuer : Sport..., s. 695. Masowe imprezy sportowe 
angażowały niemalże całą młodzież regionu. Towarzyszyła im 
propagandowa otoczka. Były też okazją do zdobywania odznak „Bądź 
Sprawny do Pracy i Obrony”. Zob. B. kuBień : Sport w latach 1945–
1974. W: Ustroń 1305–2005, t. 2: 1945–2005. Red. L. SzKaradniK , 
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odradzała się początkowo w największych miastach regionu, w których ry-
chło wznowiły działalność dawne, przedwojenne kluby sportowe. Pierw-
szymi po prawej stronie Olzy, przywróconymi już w maju 1945 roku 
klubami były: Bielski Klub Sportowy Bielsko, Bielsko-Bialskie Towarzy-
stwo Sportowe Bielsko (protoplasta Towarzystwa Sportowego „Podbeski-
dzie” Bielsko-Biała), Robotniczy Klub Sportowy „Walcownia” Czechowice3 
i „Piast” Cieszyn4. Nieco dłużej musiały czekać mniejsze miejscowości, jed-
nak jeszcze w 1945 roku wskrzeszono klub w Ustroniu (pod nazwą Fa-
bryczny Klub Sportowy Ustroń5), a w roku kolejnym w Skoczowie (pod 
nazwą Klub Sportowy „Dom Kultury” Skoczów6). W 1947 roku działały już 
m.in. Cukrowniczy Związkowy Klub Sportowy w Chybiu7 i „Kolejarz” Ze-
brzydowice8. Kluby sportowe związane były organizacyjnie z większymi 
jednostkami życia społeczno-gospodarczego, np. milicją, wojskiem, zakła-
dami pracy czy spółdzielniami9.

Sport w okresie socjalizmu początkowo nie był nastawiony na indy-
widualne sukcesy zawodników. Aktywność fizyczną miały przejawiać 
masy. Przyjęły się nawet zapożyczone z radzieckiej terminologii terminy: 
sportmasowy oraz spartakiada jako forma zawodów sportowych dla ludu. 
W działalność na rzecz umasowienia sportu włączały się organizacje takie, 
jak Związek Samopomocy Chłopskiej czy Związek Młodzieży Polskiej, ale 
przede wszystkim przysłużyć się miały temu Ludowe Zespoły Sportowe 
(LZS), które tworzono w niedużych miejscowościach całego kraju. Na Ślą-
sku Cieszyńskim początki LZS-ów sięgają lat 1947–1948, kiedy to przy 
powiatowych strukturach Samopomocy Chłopskiej utworzono Inspek-
torat Kultury Fizycznej. Największy ich rozwój przypadł jednak na lata 

K. SzKaradniK . Ustroń 2007, s. 585; J. PiSKorCzyK , W. SoSna : Kultura fizyczna, sport 
i turystyka. W: Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu. Red. J. CHlebowCzyK . Cieszyn 
1973, s. 601.

3 Klub pierwsze mecze rozgrywał jeszcze w kwietniu – z drużyną garnizonu Armii Czerwonej 
z Pszczyny. Zob. W. Paszek: Kiedy wspominam mój klub czyli... 25 lat RKS „Walcownia”, 
pierwsze kroki, pierwsze lata. W: Kronika sportu Czechowic-Dziedzic. T. 2: MRKS Czechowice-
Dziedzice. Red. E. buCHta . Czechowice-Dziedzice 2006, s. 13.

4 A. Steuer : Sport..., s. 696; K. nowaK : Sport i turystyka..., s. 573.
5 B. kuBień : Sport..., s. 577.
6 R. orawSKi : Odbudowa klubu..., s. 20.
7 W. kieŁkowski : Chybie. Dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności. Chybie 

2009, s. 666.
8 R. orawSKi : Odbudowa klubu..., s. 21.
9 W. SuCHta , G. winiarSKa : Sport w latach 1975–2005. W: Ustroń..., s. 593. O najbardziej 

oczywistych przykładach świadczą same nazwy: Kuźnia Ustroń, Cukrownik Chybie, 
Walcownia Czechowice, Metalowiec Cieszyn czy Kapelusznik Skoczów.
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pięćdziesiąte10. Miały one za zadanie m.in. aktywizować i integrować lokal-
ne społeczności oraz wychowywać młode pokolenie w sportowym duchu.

Działalność LZS-ów przebiegała zwykle według podobnego schematu 
– początkowo powstawała sekcja najpopularniejszej już wówczas dyscy-
pliny, jaką była piłka nożna, następnie w krótszej bądź dłuższej perspekty-
wie czasowej dołączały do niej kolejne sekcje. W 1949 roku kluby sportowe 
przeszły pod bezpośrednią opiekę Okręgowych Rad Zrzeszeń Sportowych. 
Był to okres odbudowy i rosnącej popularności sportu w regionie, ale także 
postępującego upolitycznienia na wzór praktyk stosowanych w ZSRR. Pa-
tronat nad LZS-ami przejęła w 1953 roku Powszechna Organizacja „Służ-
ba Polsce”. Powołano zarazem Powiatowe Rady LZS, nadzorujące życie 
sportowe na wsi, łącznie z aranżacją imprez. Odwilż polityczna roku 1956 
przyniosła kolejną reorganizację i przywrócenie klubom osobowości praw-
nej11. W lutym 1959 roku w powiecie cieszyńskim było zarejestrowanych 
36 Ludowych Zespołów Sportowych. Liczba ta jeszcze się zwiększyła, 7 lat 
później było ich 38 (zrzeszały 2 302 członków w tym 772 kobiety), a w 1972 
– już 47 (4 055 członków)12. Rozwijała się również sieć Szkolnych Klubów 
Sportowych, a więc popularnych SKS-ów13.

Pomimo rosnącej popularności sportu w pierwszych dekadach po woj-
nie warunki jego uprawiania pozostawiały najczęściej sporo do życzenia. 
Stan infrastruktury przedstawiał się fatalnie, zwłaszcza w przypadku LZS
-ów, gdzie prysznice czy choćby szatnie często pozostawały tylko w sferze 
marzeń sportowców. Wiele zależało od osobistego zaangażowania i ofiar-
ności zawodników, sympatyków, a także niestrudzonych działaczy-spo-
łeczników, spośród których najczęściej przywołuje się nazwiska Adolfa 
„Bolko” Kantora14 czy Władysława Babińskiego (1921–2001)15. Stopniowa od-
budowa zniszczonych w czasie wojny obiektów sportowych jak i postawie-
nie nowych było możliwe tylko dzięki bezinteresownej pracy społecznej. 
Brakowało też niezbędnego sprzętu sportowego, w tym strojów, piłek czy 
obuwia, a wyposażenie się weń znajdowało się w gestii samych sportow-
ców. Za swój wysiłek zawodnicy mogli liczyć co najwyżej na lemoniadę, 

10 Zob. J. PiSKorCzyK , W. SoSna : Kultura fizyczna..., s. 600.
11 Tamże, s. 601-602.
12 45-lecie Ludowego Klubu Sportowego „Beskid” Brenna. Skrótowa monografia. Red. R. Holeksa. 

[B. m. 1997], s. 4, 8, 11. Por. J. PiSKorCzyK , W. SoSna : Kultura fizyczna..., s. 602. A. Steuer 
zwraca uwagę na problem zawyżania statystyk rozwoju organizacyjnego sportu w tamtym 
czasie. Zob. A. Steuer : Sport..., s. 696.

13 K. nowaK : Sport i turystyka..., s. 574.
14 Zob. J. GoleC , S. bojda : Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 2. Cieszyn 1995, 

s. 85–86; F. GlajC : Mój romans ze sportem cieszyńskim. Cieszyn 1999, s. 6–9.
15 Zob. „Nasza Trybuna”. 1979, nr 1 z 1 stycznia.
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słodycze czy owoce zafundowane przez kibiców bądź trenera16. Na spotka-
nia wyjazdowe – jeśli tylko nie oddawano ich walkowerem17 – dojeżdżano 
czym się tylko dało: rowerami, wozami drabiniastymi czy – gdy wioska 
miała szczęście takowy posiadać – wozem Ochotniczej Straży Pożarnej18. 
Uprawianie sportu w większych klubach również nie miało charakteru za-
wodowego19. Duży głód sportu w tym okresie może poświadczyć relatyw-
nie wysoka frekwencja na stadionach. Mecze „Beskidu” Brenna początkiem 
lat sześćdziesiątych oglądało średnio po 1 000 ludzi20, mecze Fabrycznego 
Klubu Sportowego Ustroń zaraz po wojnie – nawet 2 00021.

Poważna zmiana w systemie finansowania sportu nastąpiła u progu 
lat osiemdziesiątych. W konsekwencji strajków, jakie przetoczyły się przez 
Polskę w 1980 roku, powstały niezależne związki zawodowe. Załogi za-
kładów starały się same decydować o przeznaczeniu funduszy związko-
wego i socjalnego, z których był w znacznym stopniu dotowany sport, co 
odbiło się na sytuacji ekonomicznej klubów. Wraz z wprowadzeniem stanu 
wojennego aktywność wszystkich klubów została zawieszona. Wznowiły 
one działalność wiosną 1982 roku, jednak trudno było przywrócić zasa-
dy funkcjonowania z lat siedemdziesiątych i pieniądze musiano zdobywać 
z innych źródeł. Popularną metodą pozyskiwania dodatkowych funduszy 
przez kluby było prowadzenie własnej działalności gospodarczej, najczę-
ściej w postaci brygad remontowo-budowlanych22. Pomimo ograniczonych 
środków na sport przez cały okres PRL grupie zawodników ze Śląska Cie-
szyńskiego udało się osiągnąć sukcesy na skalę ponadregionalną.

Sporty letnie

Poczesne miejsce w historii cieszyńskiego sportu zajmują sporty walki. Od 
lat pięćdziesiątych BBTS Bielsko-Biała miało utytułowaną ekipę pięściarzy, 
za sprawą których zaczęło wyrastać na nowy, liczący się ośrodek ruchu 

16 Zob. np. 45-lecie Ludowego..., s. 6.
17 Zob. I. PaniC : Dzieje Górek Wielkich i Małych. [Cieszyn 2005], s. 257; LKS „Victoria” Hażlach. 

60 lat. Oprac. G. KaSztura . Hażlach 2010, s. 12.
18 Zob. np. 45-lecie Ludowego..., s. 3, 5; 60 lat LKS „Błyskawica” Kończyce Wielkie 1948–2008. 

Oprac. F. bierSK i . Kończyce Wielkie 2008, s. 9.
19 Np. piłkarze Kuźni Ustroń byli pracownikami tamtejszych Zakładach Kuźniczych 

i realizowali treningi w ramach godzin pracy. Zob. W. SuCHta , G. winiarSKa : Sport..., 
s. 593.

20 45-lecie Ludowego..., s. 5.
21 B. kuBień : Sport..., s. 577.
22 Zob. np. W. SuCHta , G. winiarSKa : Sport..., s. 594; 45-lecie Ludowego..., s. 15.
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sportowego w Polsce Ludowej. Byli to m.in.: Zbigniew i Wiktor Pietrzy-
kowscy23, Zenon Stefaniuk (1930–1985)24, Leszek Błażyński (1949–1992)25, 
Ferdynand Kumorek, Jerzy Brychlik czy Marian Kasprzyk26. Od lat siedem-
dziesiątych sukcesy w judo odnosili reprezentanci Bielskiej „Gwardii”27.

Zainteresowaniem na Śląsku Cieszyńskim cieszyły się sporty motoro-
we i samochodowe. Od 1958 roku w Cieszynie odbywały się międzynaro-
dowe zawody motocyklowe „O błękitną wstęgę Olzy”. Od 1966 roku po raz 
pierwszy na tej imprezie odbyły się również wyścigi samochodów, którym 
przyglądało się 10 000 widzów po obu stronach Olzy. Powódź w Cieszynie 
w 1970 roku przerwała most na granicznej rzece, uniemożliwiając dalsze 
organizowanie zawodów28. Od 1976 roku rozgrywano zawody motocrosso-
we na torze w Boguszowicach – jednym z najlepszych w Polsce.

Długą tradycję na Śląsku Cieszyńskim ma jeździectwo. Jego obecność 
w życiu sportowym regionu była warunkowana istnieniem stadniny koni 
w Ochabach. Wybudowano przy niej nowoczesny Ośrodek Sportów Kon-
nych, który z czasem stał się centrum sportu jeździeckiego całego Górnego 
Śląska, w którym organizowano szkolenia kadry oraz coroczne impre-
zy i zawody hipiczne zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i między-
narodowym29. Ochabska stadnina jako jedyna w Polsce hodowała konie 
rasy anglo-arabskiej typu francuskiego. Warto wspomnieć, że z Drogo-
myśla wywodził się znakomity adept jeździectwa, reprezentujący barwy 

23 Bardziej utytułowany Zbigniew uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników 
w historii polskiego boksu. Był wielokrotnym mistrzem Polski i Śląska, czterokrotnym 
mistrzem Europy (1955, 1957, 1959, 1963). Trzykrotnie startował w igrzyskach olimpijskich, 
za każdym razem zdobywając medal – „brąz” w Melbourne w 1956 r., „srebro” w Rzymie 
w 1960 r. i „srebro” w Tokio w 1964 r. Pochodził z Bestwiny. Zob. H. marzeC : Ze Śląska na 
olimpijskie areny. Leksykon olimpijczyków śląskich. Katowice 2011, s. 35–36.

24 M.in. czterokrotny mistrz Polski w latach 1952–1954, olimpijczyk z Melbourne z 1956 r. 
Pochodził z Wojnowa (woj. mazowieckie). Zob. Tamże, s. 41–42.

25 Ur. w Ełku. W Bielsku spędził 6 lat (1969–1974), zdobywając wówczas m.in. wicemistrzostwo 
świata w 1971 r. w Madrycie. Oprócz tego miał na koncie dwa brązowe medale igrzysk 
olimpijskich – w Monachium w 1972 r. i Montrealu w 1976 r. W 1977 r., już w barwach 
Szombierek Bytom, zdobył mistrzostwo świata. Był też dwukrotnym mistrzem Polski. Zob. 
Tamże, s. 27–28.

26 Wielokrotny mistrz Śląska, złoty medalista olimpijski z Tokio z 1964 r. oraz brązowy 
z Rzymu. Zob. Tamże, s. 32–33.

27 Najbardziej utytułowani zawodnicy: Krzysztof Kurczyna (mistrz Polski 1980, 1982, 1983, 
1985, olimpijczyk z Moskwy z 1980 r.), Andrzej Basik (mistrz Polski 1986, 1987, olimpijczyk 
z Seulu z 1988 r.) oraz Mariola Giza (mistrzyni Polski 1986). Zob. www.judoinside.com.

28 Zob. P. CzuPryna : Od zawodów ulicznych do motocrossu. „Kalendarz Beskidzki 1978”. 
Bielsko-Biała 1977, s. 192; K. nowaK : Sport i turystyka..., s. 575. W 2013 r. podjęto próbę 
reaktywacji imprezy organizując wyścig motocyklowy pod hasłem „O błękitną wstęgę 
Cieszyna”.

29 K. Kajzer : Dzieje wsi Ochaby. Skoczów 2007, s. 52, 79. W 2010 r. ośrodek sportowy został 
sprzedany a na jego miejscu stanął Park Rozrywki i Edukacji. W 2012 r. podobny los spotkał 
samą stadninę.
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„Legii” Warszawa Jan Kowalczyk – siedemnastokrotny mistrz Polski, który 
w 1980 roku został złotym (indywidualnie) i srebrnym (drużynowo) meda-
listą na igrzyskach olimpijskich w Moskwie. W całej swojej karierze zwy-
ciężył w ponad pięciuset konkursach30, co stawia go w absolutnej czołówce 
najbardziej utytułowanych zawodników w historii tej dyscypliny w Polsce.

Odnotować należy sukcesy sekcji kajakowej klubu „Górnik” Czechowice, 
który od końcówki lat pięćdziesiątych stał się potentatem tego sportu w Pol-
sce31. Pasmo największych sukcesów klubu przypadło na przełom lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych – na olimpiadzie w Seulu w 1988 roku 
srebrny medal w kajakowych dwójkach na dystansie 500 m i brązowy na 

30 Zob. Jan Kowalczyk – 29 lat w Legii, 17 MP i złoto na IO. http://www.legionisci.com/
news/43212_Jan_ Kowalczyk_-_29_lat_w_Legii_17_MP_i_zloto_na_IO.html; st.chor.sztab. 
Jan KOWALCZYK. http://www.legia-kozielska.pl/ onas/nasi-olimpijczycy-2/jan-kowal-
czyk/ [ostatni dostęp: 25. 06. 2014].

31 Do najbardziej utytułowanych zawodników klubu, poza wymienionymi w dalszej części 
akapitu medalistami olimpijskimi, zaliczali się Ewald Janusz (pięciokrotny mistrz Polski, 
olimpijczyk z Meksyku z 1968 r.), Jan Pinczura (siedemnastokrotny mistrz Polski, 
olimpijczyk z Moskwy i Seulu) oraz Marek Wisła (dziesięciokrotny mistrz Polski, olimpijczyk 
z Moskwy). Zob. A. Steuer : Sport na Górnym Śląsku w l. 1896–1996. Katowice 1997, s. 53; 
H. marzeC : Ze Śląska..., s. 85–86. Por. Sekcja kajakowa. W: Kronika sportu Czechowic-
Dziedzic, t. 3: SKS „Grażyna”, KS „Górnik”, KS „Elektrostal-Polam-Kontakt”. Red. E. buCHta . 
Czechowice-Dziedzice 2008 s. 59-88.

Jan Kowalczyk (*1941) na koniu „Artemorze” zdobywa złoty medal  
na igrzyskach olimpijskich w Moskwie, 1 sierpnia 1980 roku  HIST
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dystansie 1000 m zdobył Marek Dopierała (w parze z Markiem Łbikiem, re-
prezentującym „Wartę” Poznań). Cztery lata później w Barcelonie brązo-
wy medal w kajakarskich dwójkach na Dystansie 1000 m zdobył Grzegorz 
Kotowicz (wespół z Dariuszem Białkowskim, reprezentującym „Astorię” 
Bydgoszcz)32. Czechowice-Dziedzice doczekały się również dwóch spor-
towców, którzy w swoich dyscyplinach byli najlepsi na świecie. Byli to cię-
żarowiec Zygmunt Smalcerz (*1941)33 oraz siatkarz Wiesław Czaja (*1952)34.

Warto poświęcić parę słów przedstawicielom najpopularniejszej dys-
cypliny sportowej – piłkarzom. Śląsk Cieszyński doczekał się kilku wy-
chowanków, którzy zrobili kariery w tej dyscyplinie. Bramkarz „Kuźni” 
Ustroń Jan Gomola (*1941) trafił w 1965 roku do ówczesnego mistrza Pol-
ski „Górnika” Zabrze. W latach 1965–1971 rozegrał 8 meczów w reprezen-
tacji Polski, a przenosząc się w 1974 roku do meksykańskiego „Atlético” 
Español stał się pierwszym polskim piłkarzem, który podpisał zagranicz-
ny kontrakt35. Urodzony w Czechowicach-Dziedzicach pomocnik „Stali” 
Bielsko-Biała Czesław Studnicki (*1943) został w 1961 roku wicemistrzem 
Europy juniorów do lat 18. Odszedł później do „Wisły” Kraków, w której 
w latach 1961–1973 zagrał w 254 meczach ligowych, strzelając 36 bramek36. 
Kilku innych piłkarzy „Stali” notowało epizody w reprezentacji Polski37. 

32 Tamże, s. 56–58. Niestety niedługo później klub musiał ogłosić upadłość, a sekcja kajakowa, 
po wielu perturbacjach została w 2012 r. włączona do klubu MKS Czechowice-Dziedzice. 
Sam Kotowicz swój wyczyn powtórzył na Igrzyskach w Sydney w 2000 r. (również w parze 
z Białkowskim).

33 Ur. w Bestwince, karierę rozpoczynał od gimnastyki sportowej w KS „Start” Czechowice-
Dziedzice. Po przeprowadzce do Warszawy w 1960 r. zmienił dyscyplinę na podnoszenie 
ciężarów. Od 1968 roku reprezentował barwy stołecznej „Legii”. Trzykrotny mistrz świata 
(1971, 1972, 1975), złoty medalista na igrzyskach olimpijskich w Monachium. Zob. Biografia 
[Zygmunta Smalcerza]. http://www.olimpijski.pl/pl/bio/2049,smalcerz-zygmunt-antoni.
html [ostatni dostęp 3. 03. 2015].

34 Ur. w Czechowicach-Dziedzicach. Mistrz świata (1974), trzykrotny srebrny medalista mi-
strzostw Europy (1975, 1977, 1979), olimpijczyk z Moskwy, 205-krotny reprezentant Polski. 
Zob. Biografia [Wiesława Czaji]. http://www.olimpijski.pl/pl/bio/332,czaja-wieslaw.html 
[ostatni dostęp 3. 03. 2015].

35 Zob. np. GZC. 2008, nr 51/52 z 19 grudnia, s. 47.
36 Zob. Czesław Studnicki. http://historiawisly.pl/wiki/index.php?title=Czes%C5%82aw_

Studnicki [ostatni dostęp: 25. 06. 2014].
37 Tomasz Arceusz (sezon 1985/86 zakończył z dorobkiem 14 bramek dla „Legii” Warszawa 

i tytułem wicemistrza Polski), Józef Gomoluch, Józef Kopicera, Wiktor Olszowski, Henryk 
Spodzieja. Zob. www.90minut.pl. W historii „Stali” zapisały się również dwie postacie 
dużego formatu dla rodzimego futbolu – profesjonalną karierę piłkarską zaczął tam 
bramkarz Józef Młynarczyk, brązowy medalista mistrzostw świata w piłce nożnej w 1982 r. 
oraz zdobywca w 1987 r. Pucharu Mistrzów z FC „Porto” jako drugi polski piłkarz w historii, 
pierwsze trenerskie szlify zebrał natomiast Antonii Piechniczek, który trenował zespół 
w latach 1973–1975, doprowadzając go do tytułu wicemistrza II ligi państwowej. Zob. 
Podokręg Skoczów (1977–2002). Red. K. raSzKa . Chybie-Mnich 2002, s. 6; jkl [J. kliś]: Gdy 
Puskas oczarował kibiców. W: Kartki z dziejów sportu Bielska i Białej. Red. J. kliś . Bielsko-
Biała 1996, s. 123–125.
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Sukcesów piłkarskich na ponadregionalnym szczeblu nie notowały na-
tomiast kluby – największym było drugie miejsce w II lidze BKS „Stal” 
Bielsko-Biała w sezonach 1973/1974 (kiedy to drużynę prowadził Antoni 
Piechniczek) oraz 1981/1982. W obydwu przypadkach bielsko-bialska dru-
żyna była ligowym beniaminkiem.

Sporty zimowe

Choć piłka nożna była najpopularniejszą dyscypliną na Śląsku Cieszyńskim, 
największe sukcesy cieszyńscy sportowcy odnosili w sportach zimowych, 
czyniąc z regionu czołowy – obok Zakopanego – ich ośrodek w Polsce. 
W całej swojej powojennej historii wiele sukcesów, tak indywidualnych jak 
i drużynowych, odnosiła sekcja narciarstwa „Kuźni” Ustroń. Szczególny-
mi dokonaniami mogły się pochwalić: Anna Pustówka-Kaczmarek (*1940), 
która w latach sześćdziesiątych 8 razy zdobywała mistrzostwo Polski w ka-
tegorii juniorek i seniorek38 oraz Mariola Michalska (*1958), która repre-
zentując barwy Rybnickiego Okręgu Węglowego Rybnik zdobywała tytuły 
mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim w latach: 1975 (kombinacja al-
pejska), 1976 (slalom specjalny, bieg zjazdowy i kombinacja alpejska) i 1978 
(slalom specjalny i bieg zjazdowy)39. Na potentata w popularnych na Śląsku 
Cieszyńskim skibobach wyrósł „Beskid” Brenna, który krótko po utworze-
niu sekcji skibobingu w roku 1980 roku zdominował tę dyscyplinę spor-
tu, a jego zawodnicy zdobywali medale na mistrzostwach Polski – nieraz 
w naprawdę pokaźniej liczbie – już od 1981 roku. Członkowie klubu re-
prezentowali również Polskę na międzynarodowych imprezach, w tym – 
mistrzostwach świata40. Bardzo silną reprezentacją narciarzy i skoczków 
mogło poszczycić się Bielsko-Biała41. Wśród nich światową sławę zdobył 

38 B. kuBień : Sport..., s. 581.
39 W. SuCHta , G. winiarSKa : Sport..., s. 626-627.
40 Najbardziej utytułowani zawodnicy: Urszula Bydlińska, Karina Cholewa, Karina Jaworska, 

Beata Tlołka, Jakub Bydliński, Adrian Cholewa. Zob. 45-lecie Ludowego..., s. 15 i nn. 
Siedziba Polskiego Związku Skibobowego znajduje się w Skoczowie i zrzesza 5 klubów, 
w tym 4 ze Śląska Cieszyńskiego: LKS „Beskid” Brenna, STS Skoczów, LKS „Wyzwolenie” 
Simoradz i KS „Wisła-Ustronianka”. Zob. www.skiboby.pl [ostatni dostęp 25.06. 2014]

41 Najbardziej utytułowani zawodnicy: Anna Pawlusiak-Dobija (piętnastokrotna mistrzyni 
Polski w biegach, olimpijka z Innsbrucku z 1976 r.), Katarzyna Szafrańska-Sosgórnik 
(szesnastokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim, olimpijka z Calgary z 1988 r.), 
Wiesław Gębala (pięciokrotny mistrz Polski w biegach, olimpijczyk z Innsbrucku z 1976 r.), 
Piotr Fijas (siedmiokrotny mistrz Polski w skokach, olimpijczyk z Lake Placid z 1980 r., 
Sarajewa z 1984 r. i Calgary), Henryk Marek (dwukrotny mistrz Polski w biegach, olimpijczyk 
z Innsbrucku), Tadeusz Pawlusiak (dwukrotny mistrz Polski w skokach, olimpijczyk 
z Sapporo z 1972 r. i Innsbrucku), Jan Płonka (dwukrotny mistrz Polski w slalomie gigancie, 
olimpijczyk z Oslo z 1952 r.), Janusz Waluś (medalista mistrzostw Polski w skokach, 
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urodzony w Szczyrku kombinator norweski Stefan Marian Hula (*1947) 
z tamtejszego BBTS42.

Drugą, obok Bielska, potęgą sportów zimowych w regionie stała się 
Wisła, w której profesjonalny sport, wraz ze stanowiącą sztandarowy kieru-
nek działalności sekcją narciarską, istniał od 1953 roku za sprawą klubu KS 
„Start” – protoplasty dzisiejszego KS „Wisła-Ustronianka”43. Wiślanie prak-
tycznie od samego początku odnosili sukcesy w skali kraju. W 1957 roku 
klub miał, łącznie z juniorami, 11–12 zawodników w kadrze narodowej44. 
Sukcesy byłyby jeszcze większe, gdyby nie deficyt wykwalifikowanych tre-
nerów. Zawodnikiem, który uosabiał tamte sukcesy, był wielce utytułowa-
ny Jan Kawulok (*1946)45. Kiedy jednak w 1973 roku zakończył karierę, 
przez wiele lat nie było zawodnika, który nawiązałby do jego poziomu46.

Chlubą regionu była od końca lat czterdziestych drużyna hokeja na lo-
dzie „Piasta” Cieszyn, która weszła do ścisłej polskiej czołówki. W 1948 roku 
rozgromiła w meczu towarzyskim ówczesnego mistrza Polski – krakowską 
„Wisłę” – aż 11:2. Rok później odniosła rekordowo wysokie zwycięstwo 
nad AZS Lublin. Mecz zakończył się wynikiem 27:1. Największymi sukce-
sami sekcji było piąte miejsce w mistrzostwach I ligi w roku 1954 oraz szó-
ste w 1949 roku47. Do najlepszych zawodników należał obrońca Zygmunt 
Nowotarski, etatowy reprezentant Polski48. Hokej był wówczas w Cieszynie 

olimpijczyk z Innsbrucku), Jakub Węgrzynkiewicz (dwukrotny medalista mistrzostw Polski 
w skokach, olimpijczyk z Oslo). Zob. jkl [J. kliś]: To już 90 lat. W: Kartki z dziejów..., s. 18; 
tenże: „Beskidzki ekspres”. W: tamże, s. 67-69; H. marzeC : Ze Śląska...

42 Mistrz Polski w 1973 r., brązowy medalista mistrzostw Świata w Falun w 1974 r., uczestnik 
Igrzysk Olimpijskich w Sapporo i Innsbrucku. Zob. Tamże, s. 295.

43 Jeszcze wcześniej, bo na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, znaczące sukcesy 
z mistrzostwami Polski włącznie odnosili narciarze LKS „Barania” Wisła, m.in. Jan i Józef 
Holeksowie, Stanisław Dąbrowski i Jan Raszka. Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni, 
jako olimpijczyk z Cortina d’Ampezzo z 1956 r. i pierwszy zawodnik spoza Zakopanego, 
który zdobył mistrzostwo Polski w kombinacji norweskiej (1952). Zob. H. marzeC : Ze 
Śląska..., s. 308; J. PiSKorCzyK , W. SoSna : Kultura fizyczna..., s. 601.

44 W sporcie juniorskim tytuły mistrzów Polski zdobywali indywidualnie: Maria Szturc i Gustaw 
Bujok. W 1957 r. przyszło pierwsze mistrzostwo Polski seniorów – zdobył je Stanisław 
Cieślar w biegu na 50 km. Zob. 50 lat Klubu Sportowego w Wiśle..., Red. K. marCin iuK . 
Wisła 2003, s. 6–7, 15–16.

45 Jan Kawulok w 1964 r. zdobył 5 medali mistrzostw Polski juniorów (2 złote), w roku 
kolejnym dołożył kolejne 3. Uczestniczył w mistrzostwach świata w Oslo w 1966 r. oraz 
w Tatrach Wysokich w 1970 r., gdzie uzyskał 17. lokatę. W 1968 r. startował na igrzyskach 
olimpijskich w Grenoble, uzyskując 20. miejsce w kombinacji norweskiej. W 1971 r. stanął 
na najwyższym stopniu podium mistrzostw Polski w skokach. W 1972 r. powtórzył ten 
wyczyn w sztafecie 4 x 10 km. Zob. 50 lat Klubu Sportowego w Wiśle, s. 20–22.

46 Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł kolejne tytuły w postaci medali mistrzostw 
Polski. Zob. Tamże, s. 30–31.

47 J. KuniSz , K. raSzKa : Piast Cieszyn. Klub z tradycjami (1909–1999). Cieszyn 1999, s. 65, 67; 
F. GlajC : Mój romans..., s. 17, 26.

48 J. PiSKorCzyK , W. SoSna : Kultura fizyczna..., s. 601.
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niezwykle popularny – zdarzało się, że na meczach bywało ponad 3  000 ki-
biców49. Jak wspominał Franciszek Glajc: Całe miasto żyło hokejem, o meczu 
mówiło się na każdym kroku. Hokeiści stawali się w mieście [...] prawdziwy-
mi bohaterami50.

Cezurą wieńczącą epokę sukcesów Piasta był rok 1959, kiedy pożegnał 
on hokejową elitę. W kolejnym – grał już w III lidze.

Konkluzje

Ocenę dokonań sportowych reprezentantów Śląska Cieszyńskiego wybit-
nie zawyżają sportowcy z dwóch miast – Bielska-Białej i Czechowic-Dzie-
dzic. Bez ich wkładu dorobek regionu – zwłaszcza w dziedzinie sportów 
letnich – byłby znacznie mniej okazały. W dobrze prosperujący ośrodek 
sportowy nie przerodził się Cieszyn, wcześniej mający przewagę nad inny-
mi miejscowościami regionu w większości dziedzin życia społecznego. Na 
podkreślenie zasługuje znacząca w skali całego kraju rola Wisły w spor-
tach zimowych. Sukcesy przyszły pomimo ograniczonych nakładów finan-
sowych, które przekładały się na zły stan infrastruktury i często takież 
ogólne warunki do uprawiania sportu. Poza indywidualnymi sukcesami 
sport na Śląsku Cieszyńskim w latach 1945–1989 stał, podobnie zresztą 
jak w całej Polsce, pod znakiem masowego zakładania ludowych zespo-
łów sportowych oraz upolitycznienia i odgórnego sterowania przez władze.

49 J. KuniSz , K. raSzKa : Piast Cieszyn..., s. 66.
50 F. GlajC : Mój romans..., s. 11.
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Turystykawojciech 
Święs

Cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie-
go został reaktywowany pismem Zarządu Głównego PTT 
w Krakowie z dnia 9 maja 1945 roku i energicznie przy-
stąpił do odbudowywania z wojennych zniszczeń struktur 
ruchu turystycznego w regionie. W okręgu bielsko-bial-
skim, z uwagi na wcześniejsze przejście frontu, analogicz-
na sytuacja miała miejsce jeszcze wcześniej, bo 7 lutego. 
18 lutego oddziały PTT z Bielska i Białej wznowiły dzia-
łalność jako jeden dla całego okręgu. Oba oddziały – cie-
szyński i bielski – wniosły ogromny wkład pracy m.in. 
w restaurację szlaków i schronisk oraz organizację bieżą-
cego życia turystycznego1. 

W nowych warunkach politycznych turystyka – po-
dobnie jak inne dziedziny życia społecznego – stała się 
jednak obszarem działań władz państwowych, które dą-
żyły do całkowitego jej podporządkowania. Wyrazem 
chęci uzyskania monopolu na organizowanie działal-
ności turystycznej przez władze było doprowadzenie 
w 1950 roku do fuzji central Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 
co dało początek Polskiemu Towarzystwu Turystycz-
no-Krajoznawczemu (PTTK). Decyzja o połączeniu 
dwóch największych organizacji turystycznych miała 
charakter typowo polityczny. Chodziło – podobnie jak 
w przypadku sportu – o umasowienie i centralizację tego 
rodzaju aktywności. Postępowanie władz spotkało się 

1 Szerzej o pierwszych latach działalności cieszyńskiego oddziału 
PTT: A. SzuP ina : Działalność Oddziału PTT i PTTK w okresie 
1945–1984. W: Od PTT do PTTK na Ziemi Cieszyńskiej. Zesp. red. 
W. SoSna  i inni. Cieszyn 1985, s. 25–26. Szerzej o pierwszych latach 
działalności bielsko-bialskiego oddziału PTT: Działalność turystyczna 
PTTK w regionie bielsko-bialskim. Oprac. K. Stawowy  i inni. 
Warszawa – Kraków 1977, s. 41–45; K. Kozik: 60 lat zorganizowanej 
turystyki polskiej na ziemi bielsko-bialskiej. Warszawa – Kraków 
1989, s. 22–27.
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ze sceptycznym przyjęciem ze strony większości lokalnych działaczy tu-
rystycznych2. Część jednak wykazywała, że postępujący rozwój masowe-
go ruchu wycieczkowego stworzył konieczność złączenia obu organizacji, 
a sposób w jaki do tego doszło i tak był stosunkowo bezbolesny – typowo 
radzieckim wzorcem byłaby bowiem likwidacja obydwu towarzystw, prze-
jęcie ich majątku i stworzenie od podstaw nowego, kierowanego wyłącznie 
przez państwo3.

Przyjęte założenia udało się władzom zrealizować i PTTK rozwinęło 
się w PRL w organizację prawdziwie masową. Na terenie całego kraju za-
częły powstawać oddziały, a wraz z nimi w wielkiej liczbie koła zakłado-
we, szkolne, osiedlowe i terenowe, których liczba na Śląsku Cieszyńskim 
w szczytowych latach rozwoju PTTK sięgała stu kilkudziesięciu. Działały 
we wszystkich większych fabrykach i szkołach. Organizacja uzyskała zu-
pełnie nową, mocno rozdrobnioną strukturę organizacyjną i szerszy niż 
dotychczas profil działalności – obejmował również m.in. ochronę zabyt-
ków, ochronę przyrody, a z czasem i działalność komercyjną. Kolejnym 
wyrazem chęci centralizacyjnych było powołanie przy Zarządzie Głów-
nym PTTK w 1952 roku Zarządu Urządzeń Turystycznych (ZUT), który 
przejął kontrolę nad bazą turystyczną na terenie całego kraju, włącznie 
ze sferą inwestycji. Dla województwa katowickiego Oddział ZUT powstał 
w Bielsku-Białej. Kompetencje ZUT i regionalnych oddziałów PTTK nie 
były jasno rozgraniczone, co powodowało wzajemne konflikty. Po likwi-
dacji ZUT w 1962 roku infrastruktura trafiła pod zarząd podległych wła-
dzom okręgowym PTTK Biur Ekonomiczno-Finansowych, które z kolei 
zostały zastąpione w 1973 roku Zrzeszeniami Gospodarki Turystycznej. 
Te zostały zlikwidowane w 1978 roku, a część ich kompetencji przejęły 
istniejące przy regionalnych oddziałach PTTK Biura Obsługi Ruchu Tury-
stycznego (BORT), funkcjonujące od 1955 roku (do 1968 roku jako Ośrod-
ki Ruchu Turystycznego) i trudniące się początkowo działalnością typowo 
usługową4. 

Państwo szkoliło na szeroką skalę przewodników turystycznych, or-
ganizatorów wycieczek, przodowników, instruktorów czy strażników 

2 W. SoSna : Wokół polskiej turystyki na Śląsku Cieszyńskim. W: Śląsk Cieszyński. Środowisko 
naturalne, zarys dziejów, zarys kultury materialnej. Red. W. SoSna . Cieszyn 2001, 
s. 371–373; A. SzuP ina : Oddział PTTK „Beskid Śląski” 1950–2010. W: 100 lat Oddziału 
PTT-PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie 1910–2010. Kom. red. J. kaPŁon  i inni. Cieszyn 2010, 
s. 62–63; T. tobiaS iewiCz : Historia Koła PTTK w Skoczowie. W: Od PTT do PTTK..., s. 60. 

3 E. wieCzoreK : Połączenie PTT i PTK – przymus czy konieczność? Wystąpienie przewodniczącego 
KHiT na uroczystości 60-lecia PTTK. http://www.khit.pttk.pl/teksty/polaczenie_ptt_i_ptk-
przymus_czy_koniecznosc_ e _wieczorek.pdf [ostatni dostęp 20. 05. 2015]

4 J. nowaK : Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w województwie 
katowickim w latach 1951–1985. Zarys historyczny. Katowice 1989, s. 14, 21, 28–29, 150–151.
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przyrody i ochrony zabytków. Propagandowa nomenklatura przeniknęła 
do turystycznej terminologii, np. nazw szlaków i imprez czy sloganów (np. 
„Z hal fabrycznych na hale górskie”) a także obchodzonych rocznic. To 
wszystko miało się złożyć na „nową jakość” funkcjonowania turystyki. 
Konieczność przeorganizowania PTTK pociągnęła za sobą reforma admi-
nistracyjna z 1975 roku, w wyniku której zlikwidowano powiaty. Powstało 
wówczas województwo bielskie, a wraz z nim nowy Zarząd Wojewódzki 
PTTK w Bielsku-Białej (wcześniej cieszyńskie oddziały należały pod Kato-
wice). Czynnikiem, który mocno regresywnie odbił się na rozwoju turystyki 
w kraju, było wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Naj-
trudniej było w kołach zakładowych, gdzie zawikłana sytuacja związków 
zawodowych i surowa dyscyplina zakładów pracy początkowo unierucho-
miła całą działalność organizacji. Narzucono ograniczenia w swobodnym 
poruszaniu się po kraju, zwłaszcza w terenach przygranicznych. Regres 
trwał przez okres kilku lat. W 1988 roku, po kilku latach starań, reaktywo-
wane zostało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, którego w regionie powsta-
ła jedna agenda – w Bielsku-Białej (1992)5.

Cały obszar powiatu cieszyńskiego (przed reformą z 1975 roku) objął 
swym działaniem Oddział PTTK „Beskid Śląski” z siedzibą w Cieszynie. 
W roku założenia Oddział posiadał jedno koło liczące 363 członków, naj-
więcej osób natomiast należało do Oddziału w roku 1985, kiedy to liczył 
4  126 członków zrzeszonych w 72 kołach6. Ich głównym zadaniem było or-
ganizowanie imprez dla swoich członków – m.in. wycieczek i rajdów. Na 
szczególną uwagę zasługują przede wszystkim: Koło Zakładowe przy Fabry-
ce Maszyn Elektrycznych „Celma” S.A.7 oraz Koło Miejskie w Skoczowie8. 

5 W. SoSna : Wokół polskiej turystyki..., s. 377.
6 A. SzuP ina : Oddział PTTK..., s. 91-92.
7 Było to najstarsze koło zakładowe w Cieszynie – powstało w 1953 r. Jego niektóre 

osiągnięcia to: uruchomienie kajakalni w Lasku Miejskim w Cieszynie (1957) i stanicy 
żeglarskiej w Wiśle Małej (1958), otwarcie własnej „bacówki” na Małym Stożku (1961), 
wydawanie własnego pisemka „Na szlakach” (17 numerów w latach 1959–1964). W ramach 
Koła działało kilka sekcji, m.in. Sekcja Turystyki Górskiej, Sekcja Turystyki Masowej, Sekcja 
Turystyki Kolarskiej Sekcja Turystyki Narciarskiej czy Sekcja Turystyki Motorowej. Zob. 
W. SoSna : Wokół polskiej turystyki..., s. 373-374; J. KolarCzyK : Koło nr 3 przy Maszynach 
Elektrycznych Celma SA. W: 100 lat..., s. 170–176; M. PilCH : Koło PTTK nr 3 przy ZE EMA 
Celma w Cieszynie. W: Od PTT do PTTK..., s. 63–65.

8 Działalność istniejącego od 1950 r. (wcześniej – od 1930 r., co czyni je jednym z najstarszych 
w Polsce – jako koło PTT) Koła obejmowała organizowanie imprez (np. jesienne pieczenie 
barana, Bal Turystyczny, Zawody Narciarskie o Puchar Starego Gronia), zawiadywanie 
kilkoma stacjami turystycznymi w Brennej oraz ogólnodostępną wypożyczalnią sprzętu 
i świetlicą w Skoczowie. Posiadało ono sekcje: narciarską, górską, kolarską, kajakową, 
motorową, fotograficzną, imprez oraz opieki nad zabytkami. Zob. W. SoSna : Wokół polskiej 
turystyki..., s. 374; T. tobiaS iewiCz : 80 lat działalności Koła PTTK nr 2 w Skoczowie 1930–
2010. W: 100 lat..., s. 162–169; tenże: Historia Koła PTTK w Skoczowie..., s. 60–62; tenże: 
Rok 1930–1999. Koło miejskie PTTK w Skoczowie. Daty – fakty – ludzie. http://www.pttk.
skoczow.ox.pl/22,rok-1930-do-1999.html [ostatni dostęp: 25. 06. 2014].
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Działaczy o bardziej wyspecjalizowanym profilu zainteresowań skupiały 
działające w ramach oddziału kluby, m.in. Turystyczny Klub Kolarski „On-
draszek”, Klub Narciarski „Watra” czy Klub Żeglarski „Sternik”, a także 
założone w 1952 roku Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych9. Pre-
zesem PTTK „Beskid Śląski” do 1955 roku oraz jednym z głównych organi-
zatorów ruchu turystycznego w regionie był urodzony w Bystrzycy Karol 
Kaleta (1905–1990). Dużym krokiem naprzód było uruchomienie przez Od-
dział w 1956 roku własnego BORT (niedługo później powstała jego filia 
w Wiśle, a w 1975 roku w Skoczowie), w którego działalności największy 
rozkwit przypadł na przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych10. Od-
dział dysponował największą w województwie liczbą stacji turystycznych 
– do 17 w roku 196511. W 1978 roku przy ulicy Głębokiej 48 w Cieszynie 
otwarto sklep turystyczny „Gronie”, który działał do 1994 roku.

Równolegle drugi Oddział PTTK pojawił się w Bielsku-Białej. Na 
pierwszego prezesa został wybrany wybitny działacz PTT Tomasz Wró-
bel (1897–1982), który pozostał nim do 1964 roku. Oddział rozwijał się 
bardzo prężnie – w 1952 roku liczył sobie 3 koła i 804 członków, by rok 
1985 zamknąć ze stanem 103 kół i 6 658 członków12. Początkowo zdecy-
dowana większość członków Oddziału należała do sekcji turystyki gór-
skiej, czego wyrazem było powstanie w 1955 roku Koła Przewodników 
Beskidzkich13. Wśród wielu kół, klubów i komisji, które powstawały przy 
Oddziale, wspomnieć należy o założonym w 1960 roku Speleoklubie, 
który z czasem zaczął przejawiać dużą aktywność i dokonał kilku cie-
kawych odkryć, a także o powstałym w 1967 roku Turystycznym Klubie 
Wodnym „Grot”. Obydwa kluby borykały się z problemami sprzętowy-
mi, typowymi dla okresu. Działalność ratownicza zaowocowała powsta-
niem w 1962 roku Beskidzkiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
W 1966 roku w ramach działalności Oddziału otwarto Szkołę Narciarską 
w Szczyrku. W strukturach bielskiego oddziału funkcjonowało również 
BORT.

9 W 1984 r. zrzeszało 116 przewodników. Na temat działalności koła zob. J. PuCzeK : Koło 
Przewodników Beskidzkich i Terenowych. W: Od PTT do PTTK..., s. 54–56.

10 Szerzej o działalności cieszyńskiego BORT: W. SoSna : Wokół polskiej turystyki..., s. 374–375; 
A. SzuP ina : Działalność Oddziału PTT..., s. 26

11 J. nowaK : Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w województwie 
katowickim w latach 1951–1985. Zarys historyczny. Katowice 1989, s. 154.

12 Działalność turystyczna PTTK..., s. 65; K. KoziK : 60 lat..., s. 63.
13 Na początku lat sześćdziesiątych zrzeszało ono 15 przewodników, w 1989 r. – już 83. Zob. 

Działalność turystyczna PTTK..., s. 53; K. KoziK : 60 lat..., s. 42. Pod bielsko-bialski Oddział 
PTTK podlegały pojedyncze koła z miejscowości spoza Śląska Cieszyńskiego, np. Szczyrku 
czy Bestwiny.
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W Czechowicach-Dziedzicach PTTK funkcjonowało początkowo jako 
Koło Terenowe Oddziału w Bielsku-Białej14, które jednak zostało zlikwi-
dowane na początku lat siedemdziesiątych, z uwagi na brak aktywności. 
Organizacja wznowiła działalność już w obrębie województwa katowickie-
go w 1975 roku jako samodzielny Oddział, który początkowo liczył sobie 
12 kół i klubów przy 903 członkach, by do 1985 roku rozbudować struk-
tury do 32 kół przy 2 057 członkach. Do sztandarowych imprez Oddziału 
należały: Ogólnopolski Rajd Metalowców (od 1965 roku), Złaz Kolejarzy 
Drogowców (od 1976 roku) czy Rajd Młodzieży Szkolnej po Ziemi Cze-
chowickiej (od 1980 roku). Pierwszym prezesem Oddziału po wznowieniu 
działalności został Stanisław Burda15. 

Pomimo sprzeciwu cieszyńskiego Oddziału PTTK w 1986 roku utworzo-
no samodzielny Oddział PTTK w Wiśle, który otrzymał na lokum Pałacyk 
Myśliwski Habsburgów, przeniesiony rok wcześniej z Baraniej Góry, gdzie 
służył za schronisko, do centrum miejscowości. Rok później powstało rów-
nież wiślańskie Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych, którego 
pierwszym prezesem został wybrany Henryk Hombek. Niedługo po utwo-
rzeniu Oddział liczył 10 kół i prawie 480 członków. Jako Koło Miejskie Od-
działu w Cieszynie PTTK w Wiśle działało od 1955 roku16. 

Z umasowieniem ruchu turystycznego w regionie szły w parze znaczą-
ce inwestycje, począwszy od pierwszych lat po wojnie, kiedy to przejmowa-
no i zabezpieczano mienie, którym w czasie okupacji dysponowali Niemcy, 
a które często przejawiało znaczny stopień dewastacji ze względu na dzia-
łania wojenne. Szlaki turystyczne wymagały restauracji, schroniska i stacje 
– remontu, doposażenia w sprzęt (często rozkradziony przez szabrowni-
ków) czy w końcu prac elektryfikacyjnych i wodociągowo-kanalizacyjnych. 
Z większych inwestycji na Śląsku Cieszyńskim wymienić należy: budowa 
kolei linowej na Szyndzielnię (do 1953, była to druga – po Kasprowym Wier-
chu – kolej liniowa w Polsce) i wyciągów krzesełkowych na Skrzyczne (1958–
1959) oraz Czantorię (1965–1967), rozbudowę schroniska na Szyndzielni 
(1954–1957), przebudowę Domu Wycieczkowego w Bielsku (1953–1955), 
utworzenie Domu Turysty w Wiśle-Malince (do 1955), remont schroni-
ska na Błatniej (1959–1962, 1965–1968), remont schroniska na Klimczoku 
(do 1961), modernizację schroniska na Stożku (1962–1966) wraz z otwar-
ciem prototypowego wyciągu narciarskiego o napędzie elektrycznym, 

14 W literaturze występują dwie rozbieżne daty rozpoczęcia działalności przez PTTK 
w Czechowicach-Dziedzicach: rok 1952 (Działalność turystyczna PTTK..., s. 48) i rok 
1965 (J. nowaK : Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego..., s. 103).

15 J. nowaK : Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego..., s. 103.
16 Na temat działalności Oddziału w Wiśle i konfliktu z Oddziałem w Cieszynie zob. A. SzuP ina : 

Oddział PTTK..., s. 79. 
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kapitalny remont schroniska 
pod Tułem (1967–1969) czy bu-
dowę nowego schroniska na 
Przysłopie pod Baranią Górą 
(1973–1979)17. 

W pierwszych latach po 
wojnie większość środków fi-
nansowych PTT pochodziła ze 
składek członkowskich działa-
czy, dochodów z imprez i róż-
nych datków. Od 1948 roku 
na odbudowę infrastruk-
tury turystycznej i bieżący 
rozwój otrzymywano już do-
tacje od państwa – od władz 
powiatowych i wojewódz-
kich, odpowiednich mini-
sterstw czy Zarządu Głównego 
PTTK. Z czasem nakłady te 
ulegały zmniejszeniu, a obro-
ty zaczynały wypracowywać 
same koła, głównie za spra-
wą działalności BORT. Biura 
Obsługi Ruchu Turystycznego 
początkowo zajmowały się or-
ganizowaniem wycieczek, roz-
prowadzaniem skierowań na 
wczasy czy sprzedażą różnego 
rodzaju biletów. Stale jednak 

poszerzały asortyment swoich usług, m.in. o: wynajem kwater należących 
do PTTK, usługi transportowe, sprzedaż pamiątek, sprzętu i odzieży tu-
rystycznej czy prowadzenie wypożyczalni sprzętu, stacji turystycznych 
czy nawet kawiarń18. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, w miarę 
postępowania kryzysu gospodarczego i zmniejszania dotacji państwa na 
turystykę, miał miejsce rozwój prywatnych biur podróży i ruchu wyciecz-
kowego pozbawionego ram organizacyjnych19.

17 Zob. W. SoSna : Wokół polskiej turystyki..., s. 376; Z turystycznych raptularzy. Oprac. 
A. SzuP ina , W. SoSna . W: Od PTT do PTTK..., s. 82–83; J. nowaK : Działalność Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego..., s. 88, 90.

18 J. nowaK : Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego..., s. 151–152.
19 W. SoSna : Wokół polskiej turystyki..., s. 376.

Kolej linowa na Szyndzielnię,  
1955 rok  Foto
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Dolna stacja kolei linowej na Czantorię, 
pierwsza połowa lat siedemdziesiątych  Foto

Polana Przysłop pod Baranią Górą. Obok "starego" schroniska 
w dawnym pałacyku myśliwskim Habsburgów 

(rozebranego i przeniesionego do Wisły w 1985) 
i "nowego" schroniska PTTK, oddanego do użytku w 1979,

widoczne resztki zbudowanej w 1928 roku skoczni narciarskiej  APTTK



236  wojciech Święs

Konkluzje

Koleje ruchu turystycznego w regionie 
w okresie 1945–1989 można określić mia-
nem prężnego rozwoju. Z czasem turysty-
ka zaczęła się komercjalizować, choć to 
w znacznie większym stopniu ujawniło 
się już po 1989 roku. Równolegle polski 
ruch turystyczny rozwijał się po drugiej 
stronie Olzy, gdzie jednak został pozba-
wiony możliwości działania w zorganizo-
wanych ramach po likwidacji w 1948 roku 
zasłużonego Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno-Sportowego „Beskid Śląski”. 

Konserwacja szlaków 
turystycznych, 

1957 rok  APTTK
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Ochrona zdrowiawojciech 
Święs

Koniec II wojny światowej przyniósł ludności Śląska Cie-
szyńskiego liczne problemy w zakresie służby zdrowia 
i opieki zdrowotnej. Strat nie poniosła co prawda infra-
struktura, gdyż zachowały się szpitale, które w latach 
wojny służyły głównie Niemcom, jednak stan ich wypo-
sażenia oraz zaopatrzenia w najpotrzebniejsze medyka-
menty przedstawiał się fatalnie1. Dramatycznie brako-
wało personelu medycznego, zwłaszcza lekarzy. Jeszcze 
w 1946 roku na cały powiat cieszyński tych ostatnich 
przypadało ledwie dziewiętnastu2 i trzydziestu sześciu na 
Bielsko3. W kolejkach tymczasem czekały tłumy ludzi, nie 
tylko niedożywionych i cierpiących na przewlekłe choro-
by, ale również rannych w ostatnich tygodniach wojny 
w wyniku intensywnych działań zbrojnych w regionie. 

W całej Polsce system opieki zdrowotnej oparto po-
czątkowo na przepisach prawnych przyjętych w okresie 
międzywojennym, dopasowując je do realiów gospodar-
ki planowej. W 1948 roku przyjęto ustawę o zakładach 
społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce4. 
Dwa lata później służba zdrowia zaczęła być organizo-
wana na wzór radziecki, w którym środki publiczne wy-
korzystywane w celu wykonywania jej zadań pochodziły 
ze skarbu państwa. Dostęp do służby zdrowia miał być 

1 W Cieszynie wycofujący się Niemcy, ewakuując swoich rannych 
żołnierzy, postanowili wywieźć sprzęt medyczny i leki. Część z tego 
udało się jednak ukryć i przechować polskim pracownikom szpitala. 
Zob. S. Król : Służba zdrowia. W: Dzieje Cieszyna od pradziejów 
do czasów współczesnych. (red. I. PaniC) t. 3: Cieszyn od Wiosny 
Ludów do III Rzeczypospolitej. Red. I. PaniC . Cieszyn 2010, s. 537.

2 Tamże..., s. 537.
3 T. braCHaCzeK : Szpital Śląski w Cieszynie. http://www.szpital.

netus.pl/index.php/o-szpitalu/z-kart-historii/lski-szpital-w-cieszynie 
[ostatni dostęp 17. 07. 2014].

4 K. wiel iCKa : Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej 
w wybranych krajach Unii Europejskiej. „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej”. Organizacja i zarządzanie 2014, z. 70, s. 495.
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powszechny i zupełnie darmowy – początkowo dla wszystkich pracowni-
ków sektora państwowego (poza przychodniami rejonowymi służyć miały 
temu również przychodnie zakładowe), a od 1972 roku także dla rolników5.

Lecznictwo ogólne

Po wojnie najważniejszą rolę w systemie opieki zdrowotnej przez wiele lat 
odgrywały Bielsko oraz Cieszyn. W Cieszynie istniały dwa szpitale – Szpi-
tal Śląski i Szpital ss. elżbietanek. Pierwszy z nich w momencie wznowie-
nia działalności 3 maja 1945 roku dysponował trójką lekarzy6. Niebawem 
dołączył do nich przedwojenny dyrektor dr Jan Kubisz (1885–1948). Po 
jego śmierci w 1948 roku stanowisko dyrektora objął dr Alfons Mackowski 
(1902–1972). W szpitalu było wówczas zatrudnionych 15 lekarzy i około 
70 pielęgniarek7. W początkowym okresie działalności dysponował trzema 
oddziałami: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym oraz wewnętrz-
nym. Do 1950 roku placówka posiadała status szpitala wojewódzkiego.

W drugim z cieszyńskich szpitali działały oddziały ginekologicz-
ny i laryngologiczny. Dyrektorem był dr Henryk Bernacik (1911–1983)8. 
W mieście działało również pogotowie ratunkowe (początkowo w ra-
mach Polskiego Czerwonego Krzyża), które w 1950 roku włączone zostało 
w strukturę państwowej służby zdrowia i przekształcone w Powiatową 
Stację Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie. Funkcję pomocniczą wobec 
placówek służby zdrowia pełniły: zorganizowana w 1951 roku Powia-
towa Kolumna Transportu Sanitarnego (która początkowo dysponowała 
siedmioma samochodami) oraz – powstała w 1954 roku – Państwowa In-
spekcja Sanitarna, przekształcona w 1967 roku w Powiatową Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną9. 

W Bielsku działalność po drugiej wojnie światowej wznowił Szpital Po-
wszechny, od 1951 roku – Szpital Miejski nr 1 im. Napoleona Cybulskie-
go w Bielsku-Białej. Dyrektorem placówki do 1967 roku był dr Władysław 

5 Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012. Red. S. GolinowSKa . Warszawa 2012, s. 46.
6 Henryk Bernacik, Alfred nowaK , Paweł Rykała. Zob. S. Król : Służba zdrowia..., s. 534; 

T. braCHaCzeK : Szpital Śląski... [ostatni dostęp 17. 07. 2014].
7 S. Król : Służba zdrowia..., s. 538. W 1972 r. w szpitalu zatrudnionych było już ponad 

pięćdziesięciu lekarzy. Zob. D. BŁahut-zaleska : Znaczenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie dla 
lecznictwa w regionie. W: Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów lecznictwa ze szczególnym 
uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego. Red. J. M. dyrda , 
J. mizoGa . Katowice 2007, s. 25.

8 S. Król : Służba zdrowia..., s. 539.
9 Tamże, s. 542.
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Cieśla (1897–1972)10. Mieszkańcy Bielska korzystali również ze Szpitala Po-
wszechnego w Białej, przemianowanego 10 maja 1946 roku na Szpital Miej-
ski im. Maksymiliana Rutkowskiego, a w 1951 roku na Szpital Miejski nr 2 
w Bielsku-Białej. Jego dyrektorem był do 1961 roku dr Zygmunt Drobnie-
wicz (1885–1966)11. W 1959 roku powstał Szpital Pediatryczny im. Janusza 
Korczaka (Szpital Miejski nr 3)12. Dyrektorem placówki był dr Jan Kroczak 
(1916–1971). W połowie lat siedemdziesiątych dokonano integracji miejskich 
szpitali, tworząc Wojewódzki Szpital Zespolony w Bielsku-Białej, do któ-
rego w 1981 roku dokooptowany został świeżo powstały Szpital Miejski 
nr 4 przy ul. Emilii Plater13. W mieście od 1945 roku pod szyldem Polskiego 

10 Historia [Szpitala Ogólego w Bielsku-Białej]. http://www.oait-szpitalogolny.bielsko.eu/
historia.html [ostatni dostęp 17. 07. 2014].

11 Szpital przy ul. Wyzwolenia 18. http://www.szpital.bielsko.pl/szpital/2013/06/szpital-przy-
ul-wyzwolenia-18–2/ [ostatni dostęp 17. 07. 2014].

12 Informacje o szpitalu. http://www.szpitalpediatryczny.pl/o-nas [ostatni dostęp 17 lipca 
2014].

13 Szpital przy ul. Emilii Plater 17. http://www.szpital.bielsko.pl/szpital/2013/06/szpital-przy-
ul-emilii-plater-17/ [ostatni dostęp 17. 07. 2014].

Personel lekarski Szpitala Śląskiego w Cieszynie, 1950 rok. 
Stoją w 1. rzędzie od lewej: Jan Zielina, Edmund Dalski, Henryk Bernacik,  

prof. Kazimierz Opoczyński, dyrektor Alfons Mackowski, Florian Smykowski,  
Paweł Rakowski, Emil Błahut; w 2. rzędzie: Adam Stano, Augustyn Röhrich,  

Halina Chobot, Anna Różycka-Wróbel, Irena Andrzejewska, Mieczysław 
Andrzejewski, Karol Dostal  Foto
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Czerwonego Krzyża działało Pogotowie Ratunkowe, dysponując początko-
wo tylko jedną karetką, mającą zresztą znacznie szerszy wachlarz zadań 
niż tylko transport potrzebujących. Z biegiem lat rozwijało się, zwiększa-
jąc liczbę personelu i modernizując tabor. W 1951 roku wyodrębniło się ze 
struktur PCK, a w 1962 roku otrzymało nową siedzibę przy ul. E. Plater, 
którą dysponuje do dzisiaj. W 1984 roku pogotowie, funkcjonujące do tej 
pory jako Oddział Pomocy Doraźnej w strukturach Wojewódzkiego Szpita-
la Zespolonego, przekształcono w samodzielny zakład opieki zdrowotnej – 
Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej14.

Sytuacja była daleka od doskonałości również w pozostałych częściach 
regionu15. W Ustroniu, po śmierci pod koniec maja 1945 roku jedynego 
ówczesnego lekarza zdrojowego – Franciszka Śniegonia, w miejscowości 
osiadł na stałe dr Zygmunt Łysogórski (1902–1970), uruchamiając w willi 
swojego poprzednika pierwszą po wojnie placówkę służby zdrowia. Nieba-
wem z jego inicjatywy powstały także ambulatorium przyfabryczne Kuźni 

14 A. StaS iCK i : Historia Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. http://www.pogotowie.bielsko.pl/
historia [ostatni dostęp 17. 07. 2014].

15 Zob. np. P. KorCz : Lecznictwo ogólne i uzdrowiskowe po 1945 r. W: Ustroń 1305–2005, t. 2: 
1945–2005. Red. L. SzKaradniK , K. SzKaradniK . Ustroń 2007, s. 333; 50 lat Wojewódzkiego 
Ośrodka Chorób Płuc i Gruźlicy Dzieci i Młodzieży oraz Zespołu Szkół im. dr. Stanisława 
Kopczyńskiego w Istebnej (1938–1988). Red. W. BuŁawa . Istebna [1988], s. 2.

Boksy na sali dla niemowląt w pawilonie dziecięcym Szpitala Śląskiego w Cieszynie, 
lata pięćdziesiąte  Foto
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Ustroń oraz Zakład Przyrodoleczniczy. W 1948 roku pierwszych pacjen-
tów (w wieku od 4 do 7 lat) przyjęło Państwowe Prewentorium dla Dzieci, 
ulokowane w Ustroniu-Poniwcu. Ogromne zasługi dla rozwoju lecznictwa 
w miejscowości miał dr Adam Cęckiewicz (1915–1989), m.in. kierownik 
ustrońskiej przychodni w latach 1956–1973 oraz kierownik Poradni Cho-
rób Płuc i Gruźlicy. W Ustroniu po drugiej wojnie światowej postawiono 
na nogi lecznictwo, mimo że do 1953 roku praktykował tam tylko jeden 
lekarz16.

Rosło znaczenie szpitali w Cieszynie i Bielsku, więc w Skoczowie 
w 1952 roku ostatecznie zlikwidowano, funkcjonujący jeszcze od cza-
sów piastowskich, najstarszy skoczowski szpital – tzw. „szpitolek”, który 
w ostatnich latach funkcjonował już głównie jako przytułek dla biedoty17. 
W mieście znajdowały sie przychodnie: publiczna rejonowa18 oraz – za-
mknięte – kolejowa19, międzyzakładowa20 i Fabryki Samochodów Małoli-
trażowych21. Jednak w związku ze wzrostem liczby mieszkańców Urząd 
Miasta czynił starania w Urzędzie Wojewódzkim, by wybudować w Sko-
czowie nowy, obszerny Ośrodek Zdrowia. W połowie lat osiemdziesiątych 
przystąpiono do prac budowlanych, które jednak nie wkroczyły w zaawan-
sowane stadium i zostały zarzucone. Plac budowy zmienił się w nieużytek, 
a miasto musiało czekać na otwarcie nowych przychodni aż do ery niepu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej22. W Wiśle w dolinie Dziechcinki 
powstał w 1967 roku Miejski Ośrodek Zdrowia, gdzie mieściły się poradnie 
lekarskie, izba porodowa, pogotowie ratunkowe i apteka23. 

W kwestii lecznictwa, podobnie jak w przypadku pozostałych dzie-
dzin życia społecznego, niewiele miejsca przypadkowi pozostawia-
ła władza. Jednym z pierwszych przejawów jej aktywności w obszarze 
służby zdrowotnej było rozpoczęcie procesu laicyzacji placówek tego typu 

16 P. KorCz : Lecznictwo ogólne i uzdrowiskow.., t. 2, s. 333–335, 337–338.
17 P. CzuPryna : Opieka społeczna i służba zdrowia. W: Dzieje Skoczowa od zarania 

do współczesności. Red. E. biSzorSK i  i inni. Wyd. II. Skoczów 1992, s. 95.
18 Powstała krótko po drugiej wojnie światowej. Po parokrotnej zmianie adresu ostatecznie 

znalazła lokal przy ul. Mickiewicza.
19 Powstała pod koniec lat czterdziestych przy ul. Mickiewicza. Obsługiwała kolejarzy oraz ich 

rodziny ze Skoczowa i okolic, aż po Jasienicę, Chybie i Pawłowice.
20 Powstała na przełomie lat 1965/66 przy ul. Mickiewicza z inicjatywy trzech największych 

wówczas zakładów: Filców, Wełny i Garbarni, z przeznaczeniem dla pracowników 
skoczowskich zakładów i spółdzielni.

21 Utworzona w 1972 r. wraz z powstaniem Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-
Białej, która posiadała samodzielną służbę zdrowia. Ze skoczowskich zakładów do FSM 
weszły trzy zakłady: Odlewnia Żeliwa, Kuźnia oraz Rolsprzęt. Pracownicy i ich rodziny 
mieli przywilej korzystania z przychodni.

22 P. CzuPryna : Opieka społeczna..., s. 97–98.
23 M. Kaleta : Apteki w Wiśle c.d. „Echo Wisły” 2010, nr 137, sierpień.
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jeszcze początkiem lat pięćdziesiątych. Decyzją komunistycznych władz 
już w 1949 roku cieszyńskim elżbietankom został odebrany szpital, przeka-
zany miastu i przekształcony w Wojewódzki Szpital Przeciwgruźliczy (od 
1967 roku Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy)24. Było to o tyle problematyczne, 
że przed wojną sporą część personelu pomocniczego stanowiły siostry za-
konne, a w przypadku niektórych szpitali nawet całość. Działanie nieko-
rzystnie wpłynęło na poziom opieki nad chorymi i pogłębiło braki wśród 
personelu pomocniczego. O tym, jak trudno było wprowadzić koncepcję 
w życie, może poświadczyć fakt, że jeszcze w 1963 roku w Szpitalu Śląskim 
pracowały 23 diakonisy25.

W szpitalach po początkowym okresie dezorganizacji zaczął postę-
pować podział na coraz mniejsze, bardziej wyspecjalizowane komórki26. 
W 1951 roku miało miejsce upaństwowienie aptek i podporządkowanie ich 

24 S. Król : Służba zdrowia..., s. 540.
25 Tamże, s. 538.
26 W Szpitalu Śląskim w 1949 r. utworzono oddziały: okulistyczny i laryngologiczny. W 1951 r. 

powstał Oddział Dziecięcy. Z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wyodrębniono 
w 1959 r. Oddział Noworodków, a w roku kolejnym z Oddziału Chirurgicznego – Oddział 
Ortopedyczny. W 1966 r. podzielono Oddział Chirurgii Ogólnej na dwa oddziały: I Oddział 
Chirurgii Ogólnej i Dziecięcej oraz II Oddział Chirurgii Ogólnej. Z Oddziału Chorób 
Wewnętrznych wydzielono w 1952 r. Oddział Zakaźny, a w 1953 r. Oddział Dermatologiczny. 
W 1961 r. wydzielono jeszcze Oddział Neurologiczny. W 1964 r. dokonano podziału na I i II 
Oddział Chorób Wewnętrznych. Zob. tamże, s. 538. Por. D. BŁahut-zaleska : Znaczenie 
Szpitala..., s. 24; T. braCHaCzeK : Szpitale cieszyńskie. W: 100 lat towarzystw lekarskich na 
Podbeskidziu 1898–1998. Red. K. Brożek i inni, Bielsko-Biała 1998, s. 49–50.

Budowa szpitala uzdrowiskowego w Ustroniu-Zawodziu, 
październik 1971 roku  Foto



243ochroNa zdrowia

sieci ogólnopolskiej27. Również odgórną decyzją władz ustroński Zakład 
Przyrodoleczniczy wszedł w 1953 roku w skład Przedsiębiorstwa Państwo-
wego „Uzdrowisko Jastrzębie” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Zreorgani-
zowano je w 1970 roku, tworząc Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko 
Ustroń – Jastrzębie” z siedzibą w Ustroniu. Dyrektorem zakładu w latach 
1956–1988 był dr Jan Rottermund (1922–1994)28. By uzupełnić braki w ka-
drach zaczęto tworzyć szkoły medyczne. Dzięki temu w Cieszynie działa-
ło w latach 1961–1972 Liceum Pielęgniarstwa dla Pracujących, a od 1962 
– Liceum Medyczne29. Lekarze zdobywali specjalizację dzięki praktyce 
szpitalnej. Prawdziwą „kuźnię kadr” dla rozwijającej się w Ustroniu in-
frastruktury uzdrowiskowej pełnił – działający w latach 1975–1986 – Kar-
diologiczny Szpital Uzdrowiskowy, a później jego następca – I Oddział 
Kardiologiczny w nowym Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym na Za-
wodziu30. 

W 1972 roku dokonano reorganizacji służby zdrowia w powiecie cie-
szyńskim. W efekcie powstał Zespół Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, 
w skład którego włączono: Szpital Śląski, Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy, 
Miejską Przychodnię Obwodową, Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowe-
go oraz Zakład Remontowo-Budowlany. Funkcję dyrektora pełnili kolejno: 
w latach 1972–1977 dr Janusz Karbowniczek i w latach 1977–1991 dr Marek 
Cywiński31. Później włączano do Zespołu inne placówki z obszaru całego 
powiatu cieszyńskiego32. W 1987 roku cieszyński ZOZ zatrudniał ponad 

27 W Cieszynie istniały trzy publiczne apteki: apteka miejska na Rynku, apteka „Pod 
Aniołem” na dzisiejszej ul. Głębokiej oraz apteka Braci Miłosiernych. Własne, niepubliczne 
apteki posiadały obydwa szpitale. W 1967 r. otwarto aptekę przy ul. Szybińskiego. 
Zob. M. M. ŁoBozek : Apteka Bonifratrów w Cieszynie. Kraków 2002, s. 28–29, 52. 
W Ustroniu istniała od 1945 r. apteka „Pod Najadą”. Zob. P. KorCz : Lecznictwo ogólne..., 
s. 335–336. W Skoczowie liczba aptek w okresie PRL uległa zmniejszeniu z czterech 
do dwóch. Zob. P. CzuPryna : Opieka społeczna..., s. 96. W Wiśle działalność wznowiła 
przedwojenna apteka Juliusza Łopatki – dzisiejsza „Apteka pod arkadami”. Sam właściciel 
zginął jednak w 1940 r. Drugą z wiślańskich aptek otwarto w 1967 r. na Dziechcince. Zob. 
M. Kaleta : Juliusz Łopatka i jego apteka. „Echo Wisły” 2009, nr 123 czerwiec; taż: Dalsze 
dzieje apteki Juliusza Łopatki. „Echo Wisły” 2009, nr 124 sierpień; taż: Apteki w Wiśle... Por. 
tem [pseud. aut.]: Stara apteka. „Echo Wisły” 1999, nr 9 listopad.

28 P. KorCz : Lecznictwo ogólne..., s. 339–341.
29 Księga pamiątkowa – Liceum Medyczne Cieszyn 1962–1993. Red. M. hŁawiczka  i inni, 

Cieszyn 1993. 
30 P. KorCz : Lecznictwo ogólne..., s. 342–343.
31 S. Król : Służba zdrowia..., s. 540.
32 Np. 1 lipca 1973 r. w jego strukturę weszły ośrodki służby zdrowia w Ustroniu za wyjątkiem 

prewentorium, Śląskim Szpitalem Reumatologicznym i Szpitalem Uzdrowiskowym. 
Zob. P. KorCz : Lecznictwo ogólne...,s. 345; W 1975 r. cieszyński ZOZ obejmował: 
11 przychodni rejonowych, 13 gminnych i wiejskich ośrodków zdrowia, 5 dojazdowych 
punktów lekarskich, 10 przychodni przemysłowych, 3 izby porodowe i 5 punktów 
położniczych, 18 poradni specjalistycznych, 16 oddziałów szpitalnych, dom rencisty, 
dom pomocy społecznej oraz 7 żłobków. Szpital Śląski w Cieszynie 1888–1988. Kom. 
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1 400 pracowników, w tym ok. 200 lekarzy i 50 lekarzy stomatologów 
oraz około 800 przedstawicieli średniego personelu medycznego33. Dobrze 
na polu opieki zdrowotnej radził sobie Ustroń, gdzie od lat sześćdziesią-
tych tworzono liczne poradnie specjalistyczne: dziecięcą, stomatologicz-
ną, chirurgiczną, ginekologiczną, laryngologiczną, okulistyczną i RTG34. 
Po wybudowaniu przez Kuźnię Ustroń obiektu przy ul. Fabrycznej na jego 
pierwszym piętrze ulokowano Poradnię Ogólną. 

W 1978 roku w Szpitalu Śląskim rozpoczęto budowę Pawilonu Central-
nego, Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego oraz obiektów technicznych35. 
W latach 1981–1985 zmodernizowano budynek cieszyńskiego Szpitala 
nr 236. W 1982 roku w Bielsku-Białej został utworzony Zespół Opieki Zdro-
wotnej, który przejął od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ambulato-
ryjną opiekę zdrowotną nad mieszkańcami miasta Bielsko-Biała i siedmiu 
okolicznych gmin37.

Lecznictwo uzdrowiskowe

Nie najlepszy stan zdrowia ludności bezpośrednio po zakończeniu działań 
wojennych, a także szybkie tempo industrializacji oraz urbanizacji, przyczy-
niły się do wzrostu zapotrzebowania na lecznictwo uzdrowiskowe. Liczba 
kuracjuszy odwiedzających w tym czasie Ustroń szła w tysiące, pomimo 
niedostatków infrastrukturalnych i aprowizacyjnych. Władze, widząc w tym 
szansę rozwoju dla miejscowości i wymierne korzyści finansowe, postano-
wiły przekształcić ją w kurort wypoczynkowo-uzdrowiskowy, systematycz-
nie podnosząc jakość oferowanych usług kuracyjnych i rozwijając sieć sana-
toryjną, hotelową oraz gastronomiczną38. 

Według planów ówczesnych dygnitarzy partyjnych, m.in. mieszkające-
go w Ustroniu wojewody katowickiego gen. Jerzego Ziętka, modernizacja 

red. B. orSzul iK  i inni, Cieszyn 1988, s. 109; D. BŁahut-zaleska : Znaczenie Szpitala 
Śląskiego..., s. 26.

33 D. BŁahut-zaleska : Znaczenie Szpitala Śląskiego dla lecznictwa w regionie, cz. 2. 
„Wiadomości z Ulicy Bielskiej” 2008, nr 104 z 17 marca.

34 P. KorCz : Lecznictwo ogólne..., t.1, s. 343.
35 Pierwotnie decyzję o budowie zatwierdzono już w 1972 r. W 1978 r. budynek miał zostać 

oddany do użytku, jednak brak funduszy, materiałów i kompetentnych wykonawców sprawił, 
że pawilon centralny ukończono dopiero w 1990 r., natomiast pawilon diagnostyczno-
zabiegowy czekał na otwarcie kolejnych 20 lat. Zob. S. Król : Służba zdrowia..., s. 541.

36 Tamże..., s. 542.
37 R. KaCzmareK : Bielsko-Biała dzisiaj. W: Bielsko Biała. Monografia miasta. (red. I. Panic) 

t .  4: Bielsko-Biała w latach 1918–2009. Red. R. KaCzmareK . Bielsko-Biała 2010, s. 722.
38 P. KorCz : Lecznictwo ogólne..., s. 336–337.
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miejscowości miała zostać dokonana z niespotykanym rozmachem. 
W 1961 roku zaczęła powstawać w Ustroniu-Jaszowcu dzielnica sportowo
-rekreacyjna, będąca pierwszym w Polsce w całości zaprojektowanym ośrod-
kiem wypoczynkowym39. Niemal równolegle, bo w 1962 roku, opracowano 
wstępne założenia budowy kompleksu leczniczo-uzdrowiskowego w Ustro-
niu-Zawodziu. Plan przybrał bardziej uszczegółowioną formę w roku 1966, 
a dwa lata później rozpoczęto budowę głównego budynku sanatoryjnego. 
Formalnie Ustroń uzyskał status i prawa uzdrowiska 1 stycznia 1967 roku. 
Dający o sobie znać od połowy lat siedemdziesiątych kryzys gospodarczy 
przyczynił się jednak do spowolnienia tempa budowy kompleksu. Ostatecz-
nie wszystkie założenia projektu okazały się niemożliwe do zrealizowania, 
dla przykładu – z przewidywanych 28 domów leczniczo-rehabilitacyjnych 
finalnie powstało 17 popularnych „piramid”, stanowiących dziś jedną z wi-
zytówek Ustronia40. 

Jednym z pierwszych obiektów oddanych do użytku w dzielnicy re-
habilitacyjno-leczniczej na Zawodziu był Śląski Szpital Reumatologiczny, 
będący do dzisiaj największą placówką tego typu w Polsce. Dyrektorem 
szpitala został dr Zbigniew Gburek (1934–2007), który sprawował tę funk-
cję do 1998 roku. W pierwszym dziesięcioleciu działalności placówki ho-
spitalizowano ponad 52  000 chorych i wykonano około 5 200 operacji. 
W 1984 roku została ona skomputeryzowana jako pierwsza na Śląsku. 
W 1985 roku na bazie V Oddziału Śląskiego Szpitala Reumatologicznego 
powołano do życia Katedrę Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej 
w Katowicach. Lekarze ustrońskiej placówki stanowili w niej trzon kadry 
do 1996 roku. W 1986 roku szpital otrzymał imię inicjatora jego budowy, 
zmarłego rok wcześniej gen. Jerzego Ziętka. Poza działalnością typowo 
leczniczą aktualne są jego funkcje ośrodka naukowego oraz „kuźni kadr” 
dla całego Śląska i Zagłębia, a także współpraca z wieloma placówkami 
dydaktycznymi i badawczymi na terenie całej Polski i Europy41.

W Istebnej na stoku Kubalonki już w pierwszych dniach po zakoń-
czeniu wojny uruchomiono – otwarty pierwotnie w 1936 roku – Zakład 

39 Ostatnie z uruchomionych wówczas 17 domów wczasowych oddano do użytku w 1970 r. 
W sumie mogły one pomieścić około 2 500 osób. Ponadto w dzielnicy znajdwały się: 
restauracja, sklepy, poczta, przychodnia i dom kultury. Autorami projektu byli katowiccy 
architekci: Irena i Czesław Kotelowie oraz Jerzy i Zygmunt Winniccy. Tamże, s. 348.

40 Za projekt dzielnicy odpowiadali czołowi śląscy architekci: Henryk Buszko i Aleksander 
Franta, którzy zaprosili do współpracy Tadeusza Szewczyka. Tamże, s. 346–347, 350–351, 
358. W użyciu jest 15 „piramid” – dwóch w ogóle nie uruchomiono i aktualnie znajdują się 
w stanie ruiny.

41 Tamże, s. 354, 358–359, 366; Historia Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego 
im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu. http://www.reumatologiczny.pl/kat-20–2-historiaszpi-
tala.htm [ostatni dostęp 17. 07. 2014].
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Leczniczo-Wychowawczy z przeznaczeniem dla dzieci chorych na gruź-
licę. W roku 1946 skorzystało z jego usług ponad 1  000 chorych w wieku 
od 3 do 18 lat. Dyrektorem został początkowo dr Włodzimierz Leśniew-
ski, jednak już w 1948 roku przywrócono na to stanowisko przedwojen-
nego szefa placówki dra Zygmunta Dadleza (1887–1962), który tę funkcję 
sprawował aż do śmierci. Zakład niemal od początku reaktywacji posia-
dał wyposażone w mikroskopy laboratorium, pracownię rentgenowską 
oraz zakładową aptekę. W następnych latach otworzono kolejno: pracow-
nię bronchoskopową (1958), pracownię fizjopatologii oddychania (1962), 
pracownię alergologiczną (1974). Kilkakrotnie zmieniana była nazwa: 
w 1963 roku na Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci i Mło-
dzieży, a w 1971 roku na Wojewódzki Ośrodek Chorób Płuc i Gruźlicy dla 
Dzieci i Młodzieży42. Ośrodek posiadał bezpośredni patronat ówczesnego 
wojewody katowickiego gen. J. Ziętka43. Równolegle z sanatorium dzia-

42 Od 2004 r. placówka nosi nazwę: Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka”.
43 50 lat Wojewódzkiego Ośrodka..., s. 1–6; Historia szpitala [Wojewódzkie Centrum Pediatrii 

„Kubalonka” w Istebnej]. http://www.wcpkubalonka.com/historia.html [ostatni dostęp 
17. 07. 2014].

Sanatorium dla dzieci w Jaworzu 
wchodzące w skład Beskidzkiego 
Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego, 
początek lat siedemdziesiątych 
 Foto
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łała – uruchomiona jeszcze w 1938 roku – szkoła, w której z czasem po-
wstawały kolejne wyspecjalizowane komórki44. 

Także w Skoczowie niedługo po zakończeniu wojny uruchomiono przy 
ul. Katowickiej sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci ze Śląska, prze-
mianowane w 1967 roku na Sanatorium Rehabilitacyjne dla Pracowni-
ków Służby Zdrowia, będące filią Sanatorium w Goczałkowicach45. Chlubą 
Bielska-Białej było otwarte w 1968 roku Sanatorium „Stalownik”, które ulo-
kowano na zboczu Łysej Góry. Właścicielem placówki był resort przemysłu 
ciężkiego, a jej specjalizacją – choroby płuc. W momencie powstania był 
„Stalownik” jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. 
W roku 1982 przemianowano go na Specjalistyczny Szpital Miejski „Sta-
lownik”46. W 1973 roku, po dziesięciu latach budowy, zaczęło funkcjono-
wać Sanatorium „Jubilat” w Wiśle, ukierunkowane na rehabilitację osób 
niepełnposprawnych, głównie ze schorzeniami narządów ruchu47.

Wielce zasłużonym „kombinatem” lecznictwa uzdrowiskowego na Ślą-
sku Cieszyńskim był Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny. Składał 
się on z czterech placówek: Sanatorium Dziecięcego oraz Ośrodka Rehabili-
tacji i Fizjoterapii w Jaworzu, Sanatorium Dziecięcego Chorób Płuc i Gruźli-
cy w Górkach Wielkich i wreszcie Sanatorium Dziecięcego Chorób Płuc „Na 
Buczu” również w Górkach Wielkich, ulokowanego w budynkach dawnej 
Harcerskiej Szkoły Instruktorskiej. Jego początki sięgają jeszcze 1945 roku. 
Pierwszą dyrektorką została dr Maria Niżegrodcew. W 1973 roku obiekty 
w Jaworzu zostały ujęte przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach w programie rozwoju śląskich uzdrowisk i – z wyłączeniem 
budynków pałacowych – poddane gruntownym robotom remontowo-ada-
ptacyjnym48. W 1974 roku nowym dyrektorem zarówno jaworskiej placów-
ki, jak i całego Zespołu został dr Jerzy Cienciała, który sprawował tę funcję 

44 W latach 1946–1948 realizowano zajęcia świetlicowe i najważniejsze przedmioty szkolne. 
Następnie uruchomiono kolejno: w 1948 r. przedszkole (istniało do 1961 r.) i szkołę 
podstawową, w 1951 r. liceum ogólnokształcące, w 1962 r. technikum, a następnie liceum 
ekonomiczne (istniało do 1985 r.) oraz w 1972 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową, początkowo 
ze specjalnością pracownik administracyjno-biurowy. Zob. 50 lat Wojewódzkiego Ośrodka..., 
s. 11–12.

45 P. CzuPryna : Opieka społeczna..., s. 98.
46 Szpital zamknięto w 2001 r., a wszystkie oddziały przeniesiono do powstałego w 1997 r. 

Szpitala Wojewódzkiego. Wystawiony na sprzedaż budynek został nabyty w r. 2006 przez 
prywatnego inwestora, który rozpoczął proces wyburzania obiektu. Prace zostały jednak 
wstrzymane z uwagi na brak zezwoleń. Obecnie budynek znajduje się w ruinie.

47 tem [pseud.]: Odmłodzony Jubilat. „Echo Wisły” 1999, nr 5, lipiec.
48 Aktualnie placówka nosi nazwę: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital 

Opieki Długoterminowej w Jaworzu, a o uznaniu dla jej działalności świadczy Certyfikat 
Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia.
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do roku 198749. Sanatorium reaktywowano również w Bystrej Śląskiej (po-
łączonej w 1956 roku z Bystrą Krakowską w jedną miejscowość – Bystrą). 
Pierwszych pacjentów przyjęto w październiku 1945 roku. W 1948 roku 
do istniejącego Pawilonu II dołączył usytuowany na stoku Koziej Góry 
nowy Pawilon IV, który powstawał już od roku 1936. W 1950 roku obiekt 
otrzymał nazwę Państwowe Sanatorium Przciwgruźlicze, a w 1975 roku, 
po utworzenia województwa bielskiego – Specjalistyczny Zespół Chorób 
Płuc i Gruźlicy w Bystrej Śląskiej. Placówka stała się znaczącym w skali 
kraju ośrodkiem chirurgicznego leczenia chorób płuc50. 

Pomoc społeczna

W początkowym okresie PRL podważano zasadność dalszego funkcjono-
wania instytucji pomocy społecznej, w związku z zadeklarowaną przez 
władze likwidacją bezrobocia i patologii społecznych. Zamknięto w ten 
sposób wiele przytułków, kuchni oraz noclegowni wywodzących się jesz-
cze z okresu międzywojennego. Wobec takiego stanu rzeczy na pomocy 
potrzebującym skupiły się – odsunięte od innych kategorii życia społecz-
nego – klasztory. W Cieszynie nieuleczalnie chorymi opiekowały się dwa: 
ojców bonifratrów i sióstr boromeuszek. Ci pierwsi powrócili do miasta 
krótko po zakończeniu wojny i jeszcze w 1945 roku uruchomili przytułek, 
który w 1951 roku przejęty został przez Zrzeszenie Katolików „Caritas”. 
W późniejszym okresie zmienił nazwę na Dom Pomocy Społecznej i trafił 
pod nadzór Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej51. 
Nie mogąc uzyskać zgody władz na prowadzenie szkoły, działalność cha-
rytatywną na rzecz nieuleczalnie chorych rozpoczęły siostry boromeusz-
ki. W 1948 roku w części klasztornych pomieszczeń został uruchomiony 
Dom Opieki. W 1949 roku administrowanie placówką przejęło „Caritas”. 

49 F. K. SzPoK : Hrabiowski kurort. 140 lat jaworzańskiego lecznictwa. „Kalendarz Beskidzki 
2003”. Bielsko-Biała 2002, s. 52–53; Z. i F. K. SzPoK: Oaza zdrowia. „Kalendarz Beskidzki 1998”. 
Bielsko-Biała 1997, s. 109–110; F. SzPoK: Szansa Jaworza. „Kalendarz Beskidzki 1988”. Bielsko-
Biała 1987, s. 147; tenże: Rehabilitacja pod górami. „Kalendarz Beskidzki 1982”. Bielsko-Biała 
1981, s. 139–140.

50 J. Halama : Sanatorium w Bystrej Śląskiej. „Kalendarz Beskidzki 2002”. Bielsko-Biała 
2001, s. 105–106; F. Pawlak: Dzieje bystrzańskiego sanatorium. „Kalendarz Beskidzki 
1982”. Bielsko-Biała 1981, s. 97–98; Historia szpitala [Centrum Pulmonologii i Torakochi-
rurgii w Bystrej]. http://www.szpitalbystra.pl/index.php?strona=historia [ostatni dostęp 
17. 07. 2014].

51 M. M. ŁoBozek : Działalność Bonifratrów cieszyńskich w latach 1946–1996. Cieszyn 1996, 
s. 53; T. braCHaCzeK : Szpital Braci Miłosierdzia. http://www.szpital.netus.pl/index.php/o-
-szpitalu/z-kart-historii/szpital-braci-miosierdzia [ostatni dostęp 17. 07. 2014].
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W 1989 roku zatrudniał on około 100 osób, w tym 21 sióstr zakonnych52. Bez-
pośrednio po wojnie wznowił swoją działalność Państwowy Dom Dziecka 
przy ul. Kraszewskiego. W mieście działał również Państwowy Dom Opieki 
dla Dorosłych przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie Korfantego), od 1960 roku 
pod nazwą Państwowy Dom Rencistów53. W 1987 roku z inicjatywy ro-
dziców dzieci niepełnosprawnych powstało Koło Specjalistycznej Pomocy 
Dzieciom Upośledzonym Umysłowo wraz z wchodzącym w jego struktury 
Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla dzieci przy ul. Stalmacha54.

W Pogórzu otwarto w 1961 roku Państwowy Zakład Specjalny dla 
Umysłowo Upośledzonych Kobiet. Placówka mieściła się w posiadło-
ści przejętej po wojnie od rodziny Stonawskich i dysponowała począt-
kowo pięćdziesięcioma miejscami, z uwagi jednak na stale rosnące 
zapotrzebowanie, w 1966 roku oddano do użytku nowy pawilon z prze-
znaczeniem na 150 miejsc. Zakład został wówczas przemianowany na 
Państwowy Dom Specjalny dla Umysłowo Upośledzonych Niezdolnych 
do Pracy. W latach kolejnych nazwa zmieniała się odpowiednio na: Pań-
stwowy Dom Specjalny dla Umysłowo Upośledzonych Zdolnych do Pracy 
(1969) oraz Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych (1973). 
Nieznacznie zmieniał się również profil placówki, w której w 1969 roku 
przebywało 210 kobiet55. 

W 1971 roku w Ustroniu powstał Miejski Klub Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej. W jego ramach prężnie funkcjonował Klub Seniora. Dla 
dzieci osłabionych chorobami płuc otworzono po wojnie prewentorium 
w Ustroniu-Poniwcu, przemianowane w 1972 roku na Sanatorium Reu-
matologiczne dla Dzieci56. W Skoczowie w 1985 roku powołano Państwo-
wy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, który szybko stał się jednym 
z największych w regionie, udzielając schronienia prawie setce pensjona-
riuszy. W mieście istniał też, pozostający w strukturach bielskiego PCK, 
Punkt Opieki nad chorym w domu57. W Bielsku-Białej w 1959 roku decy-
zją Rady Kościoła powołano Dom Spokojnej Starości przy ul. Bednarskiej. 

52 F. izydorCzyK , J. SPyra : Dzieje Miłosierdzia. Zgromadzenie Sióstro Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza w Cieszynie (1876–2001). Kraków 2002, s. 103.

53 W. rodowSKi : Lecznictwo, ochrona zdrowia. W: Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu. 
Red. J. CHlebowCzyK . Katowice 1973, s. 597.

54 O nas [Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Cieszynie]. http://www.psouu.cieszynski.info/o_nas/ [ostatni dostęp 17. 07. 2014].

55 Aktualnie zakład nosi nazwę: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu. Zob. Historia 
Domu. http://www.pdpspogorze.pl/index.php/historia-domu [ostatni dostęp 17. 07. 2014].

56 I. niedoba : Pomoc społeczna. W: Ustroń 1305–2005..., s. 387.
57 P. CzuPryna : Opieka społeczna..., s. 99.
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W 1968 roku zmienił nazwę na Dom Opieki „Samarytanin”. W 1982 roku, 
po oddaniu do użytku drugiego pawilonu, mógł pomieścić 53 osoby58.

Konkluzje

Model radziecki, którego wdrożenie państwowa propaganda przedstawiała 
jako ogromny sukces władz, w dłuższej perspektywie czasu okazał się nie-
wydolny. Służba zdrowia w teorii była darmowa i powszechna, w praktyce 
jednak – na masową skalę kwitło łapówkarstwo, zwłaszcza w ostatniej de-
kadzie PRL. Władze dążyły do całkowitego upaństwowienia służby zdrowia, 
czego najbardziej spektakularne przykłady to nacjonalizacja aptek czy odsu-
nięcie od lecznictwa klasztorów. W wyniku włączenia sektora zdrowotnego 
do systemu planowania centralnego, pod koniec lat osiemdziesiątych służba 
zdrowia była gruntownie niedofinansowana, a pacjenci mieli warunki lecze-
nia gorsze nawet niż w sąsiednich krajach socjalistycznych.

Na Śląsku Cieszyńskim pomimo bardzo złego stanu wyjściowe-
go w 1945 roku udało się stworzyć rozwiniętą infrastrukturę zdrowotną 
w Bielsku-Białej i Cieszynie, a także Ustroniu, który w drugiej połowie 
XX w. przekształcił się w prężnie działający ośrodek sanatoryjno-leczniczy. 
Specjalistyczne zakłady uzdrowiskowe działały też w mniejszych miejsco-
wościach – Bystrej Śląskiej, Górkach Wielkich, Jaworzu oraz Skoczowie, 
czyniąc ze Śląska Cieszyńskiego region szczególnie ważny pod względem 
lecznictwa sanatoryjnego, zwłaszcza w kontekście istnienia w bezpośred-
niej okolicy silnie rozwiniętego przemysłu.

58 Historia [Domu Opieki „Samarytanin”]. http://www.samarytanin.internetdsl.pl/index.php/
historia [ostatni dostęp 17. 07. 2014].
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Niezależnie od sprawy Śląska Cieszyńskiego, po zakończeniu II wojny światowej 
w Czechosłowacji pojawiały się głosy o konieczności przyłączenia 

także części ziem poniemieckich  KCC
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Przemiany administracyjno-prawne 
i stosunki narodowościowe

luděK KrtičKa 
Krzysztof NowaK 

tadeusz siweK

Po II wojnie światowej Czechosłowacja przywróciła na ca-
łym swoim terytorium przedwojenny układ administracyj-
ny, który z niewielkimi zmianami odziedziczyła po admi-
nistracji austriackiej. Czeski Śląsk Cieszyński znalazł się 
ponownie w granicach Ziemi Morawsko-Śląskiej (země 
Moravskoslezská) powstałej w 1928 roku z połączenia 
historycznych Moraw i tej części Śląska, która po I woj-
nie światowej przypadła Czechosłowacji. Ziemi Śląskiej 
(země Slezská) władze nie przywróciły, ale jako jej pew-
ną namiastkę zorganizowały tzw. śląską ekspozyturę Mo-
rawsko-Śląskiej Ziemskiej Rady Narodowej (Slezská expo-
zitura Moravskoslezského zemského národního výboru, 
ZNV) z siedzibą w Ostrawie, której podlegały wszystkie 
dawne powiaty czeskiego Śląska i przylegające do nich 
trzy powiaty morawskie, leżące w strefie oddziaływania 
nowego centrum regionalnego Ostrawy1. 

Niższymi szczeblami administracji były na powrót te 
same powiaty polityczne co przed wojną, składające się 
z mniejszych powiatów sądowych. Na Śląsku Cieszyń-
skim politycznymi powiatami były więc: Czeski Cieszyn 
(składający się z powiatów sądowych Czeski Cieszyn i Ja-
błonków), Frysztat (składający się z powiatów sądowych 
Frysztat i Bogumin) oraz Frydek (składający się z jednego 
powiatu sądowego Frydek), ponieważ dawny powiat są-
dowy Śląska Ostrawa przeszedł już w czasie wojny spod 
Frydku pod powiat Morawska Ostrawa, po wojnie wła-
dze czechosłowackie pozostawiły to rozwiązanie, prze-
kształcając Ostrawę razem z jej śląską częścią w miasto 
statutowe. 

Opisana wyżej historyczna struktura przetrwa-
ła jednak tylko do przejęcia władzy przez komuni-
stów w lutym 1948 roku. Z dniem 1 stycznia 1949 roku 

1 L. jelečeK : Územně správní reformy v Česku v letech 1848–2001. 
„Geografické rozhledy” 1999-2000, č. 5., s. 136–137.
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tradycyjne ziemie zostały zastąpione przez okręgi (kraje). Śląsk Cieszyński 
znalazł się w Kraju Ostrawskim (Ostravský kraj). Nowe powiaty (dawne po-
lityczne) zmieniły nieco granice, choć miasta powiatowe pozostały w za-
sadzie bez zmian. Powiaty sądowe zanikły. Teren Śląska Cieszyńskiego 
znalazł się w powiatach Czeski Cieszyn i Karwina, Ostrawa (w tym ostat-
nim 12 miejscowości, m.in. miasto Bogumin z okolicą), Mistek (łącznie 
z Frydkiem, który w 1951 roku został połączony z Mistkiem w jedno mia-
sto) a południowo-zachodni skrawek trafił do przeważnie morawskiego po-
wiatu Frenštát pod Radhoštěm (praktycznie chodziło tylko o trzy górskie 
gminy). Poza tym charakterystyczne były, uwarunkowane politycznie, ten-
dencje do łączenia miast z przylegającymi gminami. Przykładem ze Śląska 
Cieszyńskiego było zwłaszcza powstanie „Wielkiej” Karwiny na począt-
ku lutego 1949 roku z połączenia Karwiny, Frysztatu, Darkowa, Raju i Sta-
rego Miasta. W grudniu 1955 roku z części wsi Błędowice Dolne, Szonów 
i Szumbark utworzono nowe miasto Hawierzów. 

W 1960 roku władze Czechosłowacji przystąpiły do redukcji jedno-
stek administracyjnych. Poczynając od 1961 roku zmniejszyła się liczba 
okręgów i powiatów, naturalną koleją rzeczy wzrosła ich powierzchnia 
i liczba mieszkańców2. Śląsk Cieszyński był od tego czasu aż do upadku 

2 Tamże. 

Czeska część Śląska Cieszyńskiego 
według podziału administracyjnego z lat 1949–1960  LK

luděK KrtičKa  Krzysztof NowaK  tadeusz siweK
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komunizmu na obszarze Okręgu Północnomorawskiego (Severomoravský 
kraj, nazwa Śląsk zniknęła na 30 lat z administracyjnej mapy Czechosło-
wacji) ze stolicą w Ostrawie. Jego obszar pokrywał się z całym powiatem 
Karwina i wschodnią częścią powiatu Frydek-Mistek. Uległ więc likwidacji 
powiat Czeski Cieszyn, którego obszar został rozdzielony między powia-
ty karwiński i frydecko-mistecki, co oznaczało również rozczłonkowanie 
Zaolzia. W tej postaci struktura administracyjna przetrwała bez istotniej-
szych zmian do 1990 roku. W 1960 roku zmieniono również konstytucję 
a wraz z nią i oficjalną nazwę państwa czechosłowackiego: z Republiki 
Czechosłowackiej (Československá republika, ČSR) na Czechosłowacka Re-
publika Socjalistyczna (Československá socjalistická republika, ČSSR). 

W odróżnieniu od okresu I Republiki Czechosłowackiej w latach po-
wojennych przez wiele lat nie było zapisów konstytucyjnych regulujących 
prawa nie tylko mniejszości polskiej, ale i w ogóle wszystkich grup mniej-
szościowych. W przypadku Polaków istniał jednak precedens, a mianowi-
cie tzw. protokół-załącznik do mającej obowiązywać przez 20 lat umowy 
polsko-czechosłowackiej z 10 marca 1947 roku, który stwierdzał, iż obie 
strony zapewnią Polakom w Czechosłowacji względnie Czechom i Słowa-
kom w Polsce, w ramach praworządności i na zasadzie wzajemności, moż-
liwości rozwoju narodowego, politycznego, kulturalnego i gospodarczego 
(szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie na zasadzie jedności spółdzielczości 
w Polsce czy w Czechosłowacji)3. Choć protokół nie regulował wielu sfer 
aktywności Polaków – sam fakt jego istnienia pozwalał polskiej dyploma-
cji na czuwanie nad wprowadzaniem go w życie, który to proces napoty-
kał mnóstwo problemów. Jednak po mniej więcej roku zainteresowanie 
Warszawy zakresem jego wypełniania przez sąsiada zmalało i w następ-
nych latach rządy obu państw już się na jego literę nie powoływały, zaś 
w 1967 roku, gdy przedłużano układ, o mniejszościach narodowych nie 
było już żadnej wzmianki4. 

W uchwalonej 19 maja 1948 roku pierwszej powojennej konstytucji Cze-
chosłowacji problematyka mniejszościowa nie pojawiła się, choć w takich 
krajach Bloku Wschodniego, jak Rumunia, Węgry a potem NRD ich pierw-
sza powojenna ustawa zasadnicza takie fragmenty posiadała. Komunistycz-
ne władze czechosłowackie, nie bez wzgląd na wypadki roku 1938, miały 
inne priorytety w tej materii5. Dopiero zapis o mniejszościach w postaci 

3 Pełny tekst umowy zob. np. Dokumenty i Materiały do historii stosunków polsko-
czechosłowackich. Red. W. balCeraK , t. 1: 1944–1960, cz.1: 1944–1948. Wrocław – 
Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985, s. 170–172. 

4 AMSZ, Departament I, w.2/36/70: Układ o przyjaźni z CSRS. 
5 Konstytucja Republiki czechosłowackiej uchwalona dnia 9 maja 1948 r. przez Konstytucyjne 

Zgromadzenie Narodowe. W: Nowe konstytucje państw europejskich. Red. L. GeldberG . 
Warszawa 1949. 
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artykułu 25 kolejnej czechosłowackiej konstytucji z 11 lipca 1960 roku, za-
pewniał obywatelom narodowości węgierskiej i ukraińskiej „(…) wszelkie 
możliwości i środki kształcenia się w języku macierzystym i dla rozwoju 
kulturalnego”6. Na tym też zdaniu kwestie mniejszościowe w nowej usta-
wie zasadniczej jednak się kończyły. Poza ustawą szkolną nr 186/1960, 
której paragraf 29. potwierdzał istnienie szkół z językiem macierzystym 
Polaków, Węgrów i Ukraińców7, nie było dalszego ciągu legislacyjnego, 
a prawa mniejszości traktowano indywidualnie. Oba dokumenty nie wspo-
minały też o Niemcach. 

Pewien przełom nastąpił dopiero w okresie Praskiej Wiosny 
w 1968 roku, gdy nowo wybrane 27 października 1968 roku Zgromadze-
nie Narodowe uchwaliło, obok ustawy konstytucyjnej nr 143/1968, także 
ustawę nr 144/1968 o mniejszościach narodowych. Uznawała ona prawa 
indywidualne członków społeczności mniejszościowych, także jako zbio-
rowości. Artykuł nr 1 wskazywał, że wspólny już kraj Czechów, Słowa-
ków oraz mniejszości zabezpiecza tym ostatnim w duchu socjalistycznej 

6 Konstytucja Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej z dnia 11 lipca 1960. Wrocław – 
Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973.

7 R. Petráš : Menšiny v komunistickém Československu. Právni a faktická postaveni národni-
stních menšin v Českých zemich v letech 1948–1970. Praha 2008, s. 254–255. 

Czeska część Śląska Cieszyńskiego 
według podziału administracyjnego z lat 1960–2000  LK
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demokracji i internacjonalizmu możliwości wszechstronnego rozwoju. Ar-
tykuł 2. gwarantował prawo danej narodowości do odpowiedniej, według 
jej liczby, reprezentacji w organach przedstawicielskich i „innych wybie-
ralnych organach”. Artykuł 3. zapewniał narodowościom, w zależności 
od ich potrzeb rozwojowych i na warunkach określonych przez ustawy, 
prawo do: nauki w ich języku, wszechstronnego rozwoju kulturalnego, 
używania ich języka w kontaktach urzędowych na terenie zamieszkiwa-
nym przez ich odpowiednią liczbę, zrzeszania się w narodowościowych 
organizacjach kulturalnych i społecznych oraz prawo do prasy i informa-
cji w ich języku. Nie precyzowano jednak zakresu tych praw, co miały sta-
nowić osobne ustawy. Artykuł 4. mówił o swobodnym przyznawaniu się 
obywateli do swej narodowości według własnego uznania. Przynależność 
do jakiejkolwiek narodowości nie mogła być dla nikogo problemem w co-
dziennym życiu. Zakazano wszelkich form nacisku w kierunku wynaro-
dowienia. Artykuł 5. informował, iż ustawa będzie realizowana poprzez 
odpowiednie ustawy federalne i republikańskie oraz że ustawy republi-
kańskie decydują, przy których organach przedstawicielskich stworzy się 
organy do zabezpieczania realizacji praw narodowości, co nie nadawa-
ło kwestii mniejszościowej charakteru ogólnopaństwowego. Choć usta-
wa ta była sporym krokiem naprzód, jej praktyczne znaczenie obniżał 
brak przepisów wykonawczych, które, mimo zapowiedzi, nigdy nie we-
szły w życie8. 

W warunkach totalitarnych rządów monopartyjnych wiele dziedzin 
życia obywateli było regulowanych poprzez uchwały partyjne czy tzw. 
rad narodowych. Przykładem może być okólnik Ziemskiej Rady Narodo-
wej w Opawie z 15 listopada 1948 roku, dopuszczający używanie języ-
ka polskiego w urzędach powiatu czeskocieszyńskiego i frysztackiego, 
w wewnętrznej korespondencji i czynnościach urzędowych polskich szkół 
i w ich korespondencji z rodzicami, w dwujęzycznych ogłoszeniach na 
plakatach i w radiowęźle, w dwujęzycznych napisach na szkołach polskich 
i placówkach handlowych. Z kolei 14 czerwca 1955 roku prezydium Okrę-
gowej Rady Narodowej (ORN) w Ostrawie uchwaliło wprowadzenie do 
końca 1955 roku dwujęzyczności, ale jedynie w odniesieniu do budynków 
publicznych i placówek handlowych. Dotyczyło to powiatu czeskocieszyń-
skiego (bez Toszonowic Dolnych i Herczawy), karwińskiego (bez Dziećmo-
rowic) i tych gmin powiatu ostrawskiego, które kiedyś należały do powiatu 
frysztackiego. Natomiast 11 grudnia 1962 roku prezydium ORN w Ostra-
wie podjęło kolejną uchwałę o wprowadzeniu dwujęzyczności, która miała 
teraz objąć 63 gminy powiatów karwińskiego i frydecko-misteckiego, na 

8 Tekst ustawy zob. Sbírka zákonů č.144/168. Částka 41–43, s. 402–404. 
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podobnych co w 1955 r. zasadach9. O ostatecznym charakterze realizacji 
tych uchwał decydowały komitety partyjne i rady narodowe, poza tym nie 
miały one żadnej mocy prawnej. 

Po II wojnie światowej, podobnie jak z Polski, także z Czechosłowacji 
wysiedlono Niemców. Stan ilościowy Polaków na Zaolziu, według przepro-
wadzanych w latach 1950, 1961, 1970, 1980 a także po upadku komunizmu 
w 1991 roku spisów ludności prezentuje tabela10: 

Rok Liczba i% Polaków 

1950 59 005 i 26,8%

1961 58 876 i 20,9%

1970 56 075 i 16,0%

1980 51 586 i 14,1%

1991a 43 479 i 11,8%

a  w tym spisie dopuszczono podawanie narodowości śląskiej i morawskiej. Pierwszą wybra-
ło na Zaolziu 10 858 osób. 

Z zaprezentowanych danych wynika, że nie tylko liczba Polaków na 
Zaolziu (powiaty Czeski Cieszyn i Frysztat z późniejszymi przekształ-
ceniami) się zmniejszała, ale zmniejszał się w większym stopniu ich 
stosunek ilościowy do ogółu mieszkańców tego obszaru, co było spowodo-
wane m. in. ogromną falą imigracji, obliczaną na ponad 100 000 w ciągu 
dwóch pierwszych dziesięcioleci od zakończenia wojny. W 1950 roku 
w późniejszym powiecie Karwina zamieszkiwało prawie 160 000 osób, 
a w 1980 roku ponad 284 000, co było ponad 160-o procentowym wzro-
stem od 1930 roku. Na obszarze tworzącym od 1955 roku miasto Hawie-
rzów liczba mieszkańców wzrosła od 1950 roku z około 17 400 do około 
90 000 w 1980 roku. Z kolei Karwina notowała dynamiczny wzrost licz-
by mieszkańców tylko do 1970 roku – z około 38 500 w 1950 roku do 
około 78 500. W 1950 roku było 12 gmin z przewagą ludności polskiej, 
w 1980 roku nie było już żadnej. Rosła z kolei liczba Słowaków, którzy 
w 1950 roku stanowili 2,0% a w 1980 roku 7,8% ogółu mieszkańców11. 

9 ZAO, SmKNV, inv. č. 271, kr.57: Usneseni Předsednictva SmKnV, 11 XII 1962; T. SiweK , 
S. zaHradniK , J. SzymeCzeK : Polská národní menšina v Československu 1945–1954. Praha 
2001, s. 57; M. PlačKová : Zavádění dojjazyčnosti na Těšínsku v 50. letech. „Vlastivědné 
listy” 1997, č. 2, s. 18–19.

10 Źródło: S. zaHradniK : Struktura narodowościowa Zaolziu na podstawie spisów ludności 
1880–1991. Trzyniec 1992, s. 12–13.

11 D. janáK , R. ProKoP , J. Krol : Postawowe cechy rozwoju czechosłowackiej części Śląska 
Cieszyńskiego po roku 1945. W: Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego. Red. M. boráK , 
D. GawreCKi . Ostrava – Praga 1992, s. 135–136; S. zaHradniK : Struktura narodowościowa 
Zaolziu na podstawie spisów ludności 1880–1991. Trzyniec 1992, s. 12–13.
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Przyczyny takiej sytuacji były jednak głębsze i nie były spowodowane 
jedynie napływem nowych mieszkańców czy rosnącą w szybkim tempie 
liczbą małżeństw mieszanych narodowościowo (60% wszystkich zawie-
ranych związków w połowie lat sześćdziesiątych)12, lecz miały również 
swoje polityczne uwarunkowania. 

Konkluzje

Po zakończeniu II wojny światowej w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego 
nastąpiły znaczne przekształcenia administracyjne, których podłożem były 
nie tylko kwestie ekonomiczne, ale i polityczne, związane ze stosunkami 
narodowościowymi, a szczególnie z chęcią osłabienia zwartej polskiej grupy 
narodowej. W odróżnieniu od lat międzywojennych po 1945 roku nie miała 
ona również podstaw ani możliwości prawnych, aby chronić własny byt 
narodowy.

12 Z. KaňáKová : Problematika národnostně smíšených manželstvi ve východní části průmyslové 
oblasti. „Slezský sborník” 1971, č. 1, s. 38–56.
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Podczas konfliktu granicznego 1945-1947 obie jego strony prowadziły szeroką 
akcję propagandową. Na ilustracji wydawany rzekomo w Czechosłowacji, 

a faktycznie w Polsce "Głos Zaolziański"  KCC
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NowaK

Życie polityczne i społeczne 

Po zakończeniu II wojny światowej wybuchł kolejny pol-
sko-czechosłowacki konflikt o Zaolzie, jednak ostatecznie 
region ten znalazł się ponownie w Czechosłowacji (Če-
skoslovensko, Československá republika, ČSR). Podobnie 
jak w okresie międzywojennym najważniejszą (i najcie-
kawszą) kwestią polityczną w tej części regionu pozosta-
wały w znaczącym stopniu sprawy mniejszości polskiej 
na Zaolziu i stosunki polsko-czechosłowackie na tle tego 
obszaru, które przez wiele lat nadawały swoistego kolory-
tu dusznej i bezbarwnej – po przejęciu władzy w Czecho-
słowacji przez komunistów – rzeczywistości politycznej 
między Olzą a Ostrawicą.

Nowy konflikt graniczny (1945–1947)

Pierwsze echa możliwości wybuchu nowego konfliktu 
granicznego pojawiły się w związku z radzieckimi zabie-
gami na rzecz uznania przez Czechosłowację powstałego 
na przełomie 1944 i 1945 roku polskiego „Rządu Tymcza-
sowego”, podczas których strona czechosłowacka podjęła 
próbę postawienia Polakom warunku – wydania wcześniej 
oświadczenia zrzekającego się pretensji do Zaolzia. Zda-
jąc sobie sprawę ze słabej międzynarodowej pozycji rządu 
„lubelskiego”, prezydent Edvard Beneš spodziewał się na 
tym odcinku raczej pewnego sukcesu. Ale prezydent Kra-
jowej Rady Narodowej Bolesław Bierut i przywódca PPR 
Władysław Gomułka odrzucili czechosłowackie żądania, 
chcąc w ten sposób zdobyć poparcie polskiego społeczeń-
stwa w kraju. Nie mogąc uzyskać zmiany stanowiska 
Stalina, władze czechosłowackie 30 stycznia 1945 roku 
zdecydowały o bezwarunkowym uznaniu de iure war-
szawskiego „Rządu Tymczasowego”. 

3 maja Armia Czerwona przekroczyła Olzę. Od razu 
też doszło do urealnienia nowego konfliktu, a o rozwoju 
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sytuacji decydowała polityka faktów dokonanych, czego w przypadku Za-
olzia rząd czechosłowacki najbardziej się obawiał. Już w chwili wkrocze-
nia Rosjan do zachodniej części Cieszyna w miejscowym hotelu „Polonia” 
(w czasie wojny „Germania”) zebrało się bowiem około 400 Polaków. Ran-
kiem 5 maja powołano Tymczasową Radę Narodową dla spraw Zaolzia 
(TRNZ) z Adamem Pękałą na czele. Oczekiwano przybycia reprezentują-
cej rząd w Warszawie administracji i polskiego wojska. Tworzyły się sa-
morzutnie lub z pomocą członków TRNZ dalsze polskie władze lokalne 
wraz z noszącymi czerwone lub biało-czerwone opaski oddziałami mili-
cji, zwłaszcza na obszarach z wyraźną przewagą ludności polskiej, gdzie 
często powstawały rady gminne złożone z samych Polaków. Tak było m.in. 
w Bystrzycy, Oldrzychowicach, Ligotce Kameralnej, Stonawie, Nowym Bo-
guminie, Olbrachcicach, Trzyńcu, Mostach k. Jabłonkowa, Jabłonkowie, 
Suchej Górnej , Gutach, Tyrze, Wędryni, Łąkach, Lesznej Dolnej, Nydku, 
Kosarzyskach. W miejscowościach tych członkami milicji byli wyłącznie 
lub przeważnie Polacy. Starano się wybierać osoby bez volkslisty lub takie 
osoby z DVL III, wobec których nie było żadnych zarzutów ze strony pol-
skich współmieszkańców. W wielu gminach należących do 1938 roku do 
powiatu czeskocieszyńskiego witano wojska radzieckie wyłącznie polski-
mi flagami. Polacy zabezpieczyli również wielkie piece huty trzynieckiej 
i zawiadomili władze w Cieszynie wschodnim o konieczności podjęcia 
szybkich decyzji co do ich ponownego uruchomienia. W niektórych gmi-
nach (np. w Wędryni, Łyżbicach, Bystrzycy) Polacy zakazywali nawet wi-
tania wojsk radzieckich flagami czechosłowackimi. W Bystrzycy Rosjanie 
zezwolili na wywieszenie takiej flagi, do jakiej narodowości mieli przyzna-
wać się jej mieszkańcy i – w świetle relacji świadków – w 99% wywieszo-
no flagi polskie1. 

Już jednak 4 maja wieczorem pojawił się w kwaterze komendanta 
wschodniego Cieszyna mjra Krasnikowa łącznik od dowódcy wojsk czecho-
słowackich gen. Ludvíka Svobody. Dzień później przed południem do hote-
lu „Polonia” przybył radziecki komendant Cieszyna zachodniego kpt. Halik 
Balajan w towarzystwie ubranego w mundur Narodniej Gardy byłego le-
karza Wehrmachtu, mieszkańca tego miasta Františka Volnego, który od 
3 maja z własnej inicjatywy próbował tworzyć w mieście czeską milicję. 
TRNZ została rozwiązana. W zachodniocieszyńskim ratuszu, gdzie tworzy-
ły się złożone wyłącznie z Czechów władze miejskie na czele z ludowcem 
Vilémem Pavlíkiem, przeciwko postępowaniu Volnego próbowali protesto-
wać Polacy, uzyskując jedynie ustne przyznanie racji co do polskiej prze-
wagi etnicznej na Zaolziu i zaręczoną „słowem honoru wolność i swobodę” 

1 V. PlačeK : Otázka polské národní menšiny na Těšínsku před uzavřením československo-
polské spojenecké smlouvy. „Slezský sborník” 1971, č.3, s. 226, 227; K. SzelonG : Polskie 
flagi na Zaolziu. GZC 1990, nr 10 z 10 marca. 
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dla Polaków. Podczas ostrej wymiany zdań Czesi mieli podnosić gospodar-
cze znaczenie Zaolzia – jako główny argument za przynależnością tego ob-
szaru do Czechosłowacji2. W następnych dniach strona czeska rozpoczęła 
– podobnie jak wcześniej Polacy – stosowanie faktów dokonanych.

Na pogranicze zaczęła przybywać czeska administracja. 3 maja do 
Ostrawy przybyli wysłannicy przywódcy Komunistycznej Partii Czecho-
słowacji Klementa Gottwalda Vílem Nový (1904–1987) i Jan Kotas (1891–
1966), którzy, z pomocą powstałych jeszcze przed zakończeniem wojny 
podziemnych, „rewolucyjnych” struktur tzw. rad narodowych (národní vy-
bory, NV), zaczęli organizować władze polityczne i cywilne oraz służby 
porządkowe, na zasadzie kooptacji przedstawicieli partii tworzących Front 
Narodowy (Národní fronta, NF) i organizacji społecznych. Front ten, re-
alizujący tzw. Program Koszycki z 5 kwietnia 1945 roku, tworzyły: Ko-
munistyczna Partia Czechosłowacji (Komunistická strana Československa, 
KSČ), Czechosłowacka Socjaldemokracja (Československá sociální demo-
kracie), Czechosłowacka Partia Narodowo-Socjalistyczna (Československá 
strana národně socialistická), Czechosłowacka Partia Ludowa (Českoslo-
venska strana lidová), Komunistyczna Partia Słowacji (Komunistická stra-
na Slovenska) oraz słowacka Partia Demokratyczna (Demokratická strana), 
które utworzyły koalicyjny rząd, w którym mający poparcie ZSRR komu-
niści i ich sympatycy obsadzili, podobnie jak w Polsce, kluczowe stanowi-
ska. 19 maja wprowadził on zarząd narodowy (państwowy) we wszystkich 
przedsiębiorstwach należących do Niemców i Węgrów oraz kolaborantów 
z okupantami, a 24 października ukazał się dekret o nacjonalizacji sektora 
bankowego oraz przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników 
oraz ponad 150 pracowników- w przypadku przedsiębiorstw szczególnie 
ważnych dla państwa. Pracowało w nich 62% ogółu zatrudnionych3.

5 maja rządy na Śląsku Cieszyńskim, poczynając od śląskiej części 
Ostrawy, formalnie przejęła Śląska Rada Narodowa (Slezská národní rada), 
która tydzień później wydała Laski Manifest (Lašský Manifest), mający 
podkreślać przynależność mieszkańców regionu do, związanej z narodem 
czeskim, etnograficznej grupy laskiej. Rada przejęła funkcje ustawodawcze 
i wykonawcze pod nazwą: Ziemska Rada Narodowa ds. Śląska i Szerszego 
Ostrawskiego (Zemský národní výbor pro Slezsko a ŝirší Ostravsko), która 
15 maja przekształciła się, za zgodą Pragi, w ekspozyturę brneńskiej Mo-
rawsko-Śląskiej ziemskiej rady (Moravskoslezský zemský národní výbor, 
ZNV) na czele z komunistą Josefem Bilanem-Šinovskim. Wraz z czeską ad-
ministracją na pogranicze zaczęli także przybywać uchodźcy wysiedleni 

2 KCC, APTL, PZZ, t. 30.36: Sprawozdanie Pawła Guznara.
3 R. HeCK , M. orzeCHowSKi : Historia Czechosłowacji. Wrocław – Warszawa – Kraków 1969, 

s. 408–409.
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z Zaolzia w 1938 roku, domagający się teraz powrotu do swych dawnych 
miejsc zamieszkania i pracy, domaga się usunięciem i optujący za zwłasz-
cza tzw. polskich okupantów czy „cudzoziemców”, a więc osób przyby-
łych na Zaolzie po październiku 1938, mimo iż wielu z nich z tego obszaru 
pochodziło4. Zarządzono rejestrację tej grupy, co miało być wstępem do 
wysiedlania, podobnie jak w przypadku Niemców, których los został przy-
pieczętowany postanowieniami konferencji poczdamskiej. Z samego Zaol-
zia w zorganizowanych transportach w 1946 roku wyjechało do Niemiec 
około 5 500 osób (spis z 1950 roku wykazał 300 Niemców), nie licząc wysie-
dlonych w „dziki” sposób przed tym okresem. Wielu z nich umieszczono 
wcześniej w obozach pracy, których około 70 (z 12  000 osadzonymi) znaj-
dowało się na terenie podlegającym pod władzę ostrawskiej ekspozytury 
latem 1945 roku. Między majem a czerwcem 1945 roku wysiedlono także 
kilkuset Polaków, zaczęto też przeprowadzać akcje rehabilitacyjne osób 
wpisanych na volkslistę. 

Deklarującym narodowość polską grożono utratą pracy i wysiedleniem, 
stąd rosła liczba osób, zwłaszcza z DVL II, którzy w zamian za szybką re-
habilitację przyjmowali narodowość czeską. W sumie po jej zakończeniu 
na Zaolziu ubyło około 30  000 Polaków, choć w tej liczbie są także pole-
gli w czasie wojny i wychodźcy. Jednak większość, około 20000, zmieniło 
narodowość na czeską5. Najgłośniejszym orędownikiem wysiedlenia Pola-
ków był poseł partii narodowych socjalistów František Uhliř (1900–1980). 
Jasną postawę wobec kwestii granicznej zajmowała KSČ, choć nie miała 
jeszcze sprecyzowanego stanowiska wobec praw dla mniejszości polskiej. 
Wysłannicy Gottwalda – Vílem Nový i Jan Kotas mieli jedynie ogólniko-
we zalecenia: przedmonachijskie granice oraz równouprawnienie dla Pola-
ków. Problemem pozostawał fakt, iż w Programie Koszyckim z 5 kwietnia 
1945 roku, który był płaszczyzną porozumienia czechosłowackich stron-
nictw, nie było mowy o Polakach, poza tym wielu polskich komunistów 
z Zaolzia opowiadało się za przyłączeniem do Polski. 

Niezależnie od niepewnej sytuacji politycznej, początkiem czerw-
ca 1945 roku delegacja Zaolzian z Polskiego Komitetu Szkolnego zgłosiła 
w Ostrawie chęć otwarcia szkół polskich według stanu z 1938 roku. Poza 
tym chęć wznowienia działalności zgłosiło ponad 400 kół różnych polskich 
organizacji na czele z Towarzystwem Nauczycieli Polskich (TNP), Macie-
rzą Szkolną, „Beskidem Śląskim”, „Siłą”, klubami sportowymi, ochotniczy-
mi strażami pożarnymi. Nie otrzymując jednoznacznego zakazu, zaczęły 

4 V. PlačeK : Otázka polské národní…, s. 226.
5 T. SiweK , S. zaHradniK , J. SzymeCzeK : Polská národní menšina v Československu 1945–

1954. Praha 2001, s. 15–16, 29–30.
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działać półlegalnie6. 9 czerwca ukazało się 
polskie pismo KSČ „Głos Ludu” redagowane 
głównie przez początkującego komunistę 
i poetę Henryka Jasiczka (1919–1976) oraz 
Andrzeja Kubisza (redaktora naczelnego), 
Jana Krzana i Ryszardę Kerner. W powo-
jennej rzeczywistości Zaolzia jedynie zwią-
zani z komunistami Polacy mogli się liczyć 
w politycznych rozgrywkach. 

Przybyły w tym czasie do wschodniego 
Cieszyna marszałek Michał Rola- Żymierski 
stwierdził wprost, że Zaolzie musi wrócić 
do Polski7. Wejście wojsk polskich na Zaol-
zie miało nastąpić 18 czerwca. Od 15 czerw-
ca w radio katowickim ruszyła, podobnie 
jak w 1938 roku, kampania propagandowa. 
W Cieszynie akcję tę prowadził Polski Komi-
tet Zaolziański. Stosunki na linii Warszawa 

– Praga uległy zaostrzeniu, gdy strona czechosłowacka zaczęła wysuwać 
pretensje do poniemieckich powiatów Racibórz, Głubczyce i Kłodzko, cza-
sowo wkraczając na ich obszar8. 

Pożądane przez Warszawę zainteresowanie Stalina jej nowym konflik-
tem z Pragą nie na wiele się zdało. Toczone od 22 do 26 czerwca rozmowy 
w Moskwie zakończyły się fiaskiem9. Tym niemniej, z przyczyn taktycz-
nych, Praga złagodziła wówczas kurs wobec Polaków, zezwalając m.in. na 
otwarcie w roku szkolnym 1945/1946 86 szkół polskich, w tym gimnazjum 
w Orłowej. Mimo tego po krótkim czasie antypolski kurs na Zaolziu powró-
cił, a aktywność kulturalną ludności polskiej wielu Czechów, patrzących na 
nią przez pryzmat roku 1938 – co jednak do pewnego stopnia można uznać 
za zrozumiałe – określało jako nawrót „beckowszczyzny”10. Szkoły i przed-
szkola miały problemy z otwarciem. Także parafie katolickie i ewangelickie 
z większością polską miały problemy z używaniem języka polskiego pod-
czas nabożeństw. Pojawiły się plany połączenia kierowanego przez ks. Jó-
zefa Bergera (1901–1962) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Kościołem 

6 J. SiweK , S. zaHradniK , J. SzymeCzeK : Polská národní menšina..., s. 34–37.
7 Szerzej zob. K. nowaK : Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945–1989. Między 

nacjonaliznem a ideą internacjonalizmu. Wyd. II. Cieszyn 2012, s. 82–84.
8 M. K. kamińsk i : Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948. Warszawa 1990, 

s. 83–95.
9 Tamże, s. 105–115.
10 T. SiweK , S. zaHradniK , J. SzymeCzeK : Polská národní menšina..., s. 78–79.

Henryk Jasiczek 
(1919–1976)   OD
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Czeskobraterskim. Argumen-
tem przeciwko odradzaniu się 
ruchu polskiego były również 
tzw. dekrety Beneša, zwłasz-
cza z 19 czerwca O ściganiu 
nazistowskich przestępców, 
zdrajców i ich pomocników 
i o nadzwyczajnych sądach 
ludowych i z 27 paździer-
nika 1945 roku O ściganiu 
przestępstw przeciwko naro-
dowej czci, które ze względu 
na specyfikę Zaolzia budziły 
wśród Polaków sporo obaw. 
Miejscowe komisje rehabi-
litacyjne różnie bowiem in-
terpretowały te dokumenty, 
włączając niekiedy do kate-
gorii przestępstw także ak-
tywność polityczną Polaków 
w okresie przynależności Za-
olzia do Polski. Na tej pod-
stawie rugowano ich również 
z miejscowych samorządów 
oraz traktowano ich przed-
wojenny majątek organiza-

cyjny jako mienie poniemieckie11. Ta ostatnia sprawa miała także związek 
z dokonywaną przez władze czechosłowackie ogólną rekonstrukcją skła-
dów dawnych „rewolucyjnych” NV pod kątem zachowania partyjnego pa-
rytetu. Sprawy postaw obywateli podczas okupacji, nie tylko Polaków, 
rozpatrywał działający w Ostrawie Tymczasowy Sąd Ludowy (Mimořádný 
lidový soud), w którym osądzono 1 742 osoby, wydając 41 wyroków kary 
śmierci (37 wykonano). Około 1/3 sądzonych stanowili posiadacze DVL12. 

W następnych miesiącach dyplomacja polska miała jednak nadzieję na 
przełom, tym bardziej, że z początkiem stycznia 1946 roku w bliskim oto-
czeniu przywódcy KSČ Klementa Gottwalda po raz pierwszy nieoficjalnie 
padły pewne sugestie o możliwości oddania Polsce wąskiego skrawka Za-
olzia od Jabłonkowa po Frysztat, oczywiście bez linii kolejowej, w zamian 

11 Zob. M. boráK : Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a mimořádný lidový 
soud v Ostravĕ (1945–1948). Ostrava 1998.

12 D. GawreCKi  a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740–2000, II. Opava 2003, s. 475. 

Pierwszy numer "Głosu Ludu", 
9 czerwca 1945 roku  OD
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za pewne koncesje w polskich częściach Górnego Spisza i Orawy. Osta-
tecznie, po kolejnej wymianie not, rozpoczęcie nowych rokowań delegacji 
obu państw w Pradze zaplanowano na 16 lutego 1946 roku. Prowadzone 
do 1 marca rokowania ponownie zakończyły się jednak niepowodzeniem13. 

Wiosną 1946 roku uwaga Polaków była skierowana na zapowiedziane 
na 26 maja 1946 roku wybory do Zgromadzenia Narodowego w Pradze. 
Ostatecznie Polacy zdecydowali się głosować na KSČ, której władze – jak 
się okazało – ponownie ze względów taktycznych – popierały wiele kultu-
ralnych inicjatyw Polaków. Polskie głosy mogły bowiem zaważyć na losach 
wyborów w najważniejszym okręgu przemysłowym Republiki, choć z dru-
giej strony poparcie dla niektórych polskich postulatów mogło kosztować 
utratę głosów czeskich. Jak się ostatecznie okazało, tylko dzięki Polakom 
partia Gottwalda odniosła na Zaolziu sukces, zdobywając 39,7% głosów. 
Drugie miejsce zajęli socjaldemokraci (24,4%), trzecie narodowi socjaliści 
(19,2%), czwarte ludowcy (14,9%) głosów. 1,4% stanowiły „białe kartki”, 
a 0,5 % wyborców nie głosowało. W powiecie czeskocieszyńskim KSČ uzy-
skała 33,8% głosów, ale socjaldemokratów (22,2%) wyprzedzili narodowi 
socjaliści (24,7 %). Za nimi uplasowali się ludowcy (17,6%), 2,2 % stanowiły 

13 M. K. kamińsk i : Polsko-czechosłowackie stosunki…, s. 194–200.

W 1946 roku Henryk Hanus z Raju został skazany na 20 lat więzienia za udział 
w wydarzeniach 1938 roku. Został zwolniony po interwencji Warszawy 

na podstawie prośby o repatriację, gdyż urodził się po polskiej stronie granicy.
Faktycznie, chodziło o pozbycie się kłopotu przez władze czeskie 

po lutym 1948 roku  JH
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„białe kartki”, a 0,3% wyborców nie głosowało. W powiecie frysztackim 
po komunistach (42,9%) uplasowali się socjaldemokraci (23,9%), następ-
nie narodowi socjaliści (17,6%) i ludowcy (13,6%), „białe kartki” stanowiły 
1,4%, nie głosowało 0,6% wyborców. Polskim posłem został dotychczaso-
wy poseł Tymczasowego Zgromadzenia Narodowego w Pradze komunista 
Alfred Kaleta (1900–1978). Komuniści zwyciężyli również w skali całego 
państwa (38,1% głosów), w wyniku czego Gottwald objął urząd premiera14. 
Do kontynuowania dialogu z Polską na temat Zaolzia czy tylko praw na-
rodowościowych dla Zaolzian nie był jednak skory, gdyż także dla KSČ po 
doświadczeniach lat 1938–1939 docelowym priorytetem było państwo dla 
Czechów i Słowaków. 

Do rzeczywistego przełomu w stosunkach polsko-czechosłowackich do-
szło końcem lipca 1946 roku, kiedy to Warszawa i Praga otrzymały orę-
dzie Stalina, w którym strona radziecka proponowała zawarcie między obu 
państwami w jak najkrótszym czasie traktatu politycznego, a po jego pod-
pisaniu rozstrzygnięcia „za obustronną zgodą”, w ciągu następnych dwóch 
lat, wzajemnych pretensji terytorialnych. Moskwa, która wcześniej nie in-
gerowała zbytnio w ten konflikt, teraz, gdy tworzyła własną strefę wpły-
wów, wyraziła więc swoje zniecierpliwienie. Po kilku dniach obie strony 
zgodziły się na taki scenariusz, co dla Warszawy oznaczało rezygnację 
z żądań przyłączenia Zaolzia na rzecz starań o zagwarantowanie rodakom 
w Czechosłowacji jak najszerszych praw15. Z kolei sami Zaolzianie swoje 
postulaty sformułowali na naradach 6 stycznia w Trzyńcu i 24 stycznia 
1947 roku w Karwinie, domagając się nadania polskiej ludności „demokra-
tycznych praw”, otwarcia szkół według stanu z 1938 roku, zwrotu mająt-
ków polskich organizacji i zrzeszeń, likwidacji Śląskiej Macierzy Oświaty 
Ludowej (Slezská matice osvěty lidové, SMOL), oficjalnej zgody na reak-
tywację TNP, Macierzy Szkolnej, Związku Młodzieży Polskiej, „Rodziny 
Opiekuńczej”, „Beskidu Śląskiego”, „Siły”, klubów sportowych, spółdziel-
ni. Zrezygnowano jednak z postulatu utworzenia polskiej partii politycznej 
na rzecz organizacji kulturalno-gospodarczej16. 

Ostatecznie, 10 marca 1947 roku premierowie Józef Cyrankiewicz i Kle-
ment Gottwald podpisali w Warszawie Układ o Przyjaźni i Wzajemnej 
Pomocy, mający obowiązywać przez 20 lat. Z punktu widzenia mniejszo-
ści polskiej najważniejszą jego częścią był jawny Protokół-Załącznik do 
układu – zobowiązanie obu państw, że nie później niż w ciągu dwóch 
lat rozstrzygną one sporne problemy graniczne oraz że zapewnią Polakom 

14 „Głos Ludu” 1946, nr 49 z 28 maja.
15 M. K. kamińsk i : Polsko-czechosłowackie stosunki…, s. 247–249.
16 T. SiweK , S. zaHradniK , J. SzymeCzeK : Polská národní menšina..., s. 37, 106–108.
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w Czechosłowacji oraz Czechom i Słowakom w Polsce możliwości rozwoju 
narodowego, politycznego, kulturalnego i gospodarczego17. Umowę o prze-
biegu granicy, potwierdzającą już tylko status quo, podpisano jednak do-
piero 13 czerwca 1958 roku.

W okresie „przejściowym” (1947–1948)

Podczas organizowanych nad Olzą imprez propagandowych z okazji pod-
pisania wspomnianego układu doszło do incydentu, gdy pewien młody 
człowiek w Cieszynie niósł sztandar z napisem 2 X 1938. Zawsze Wierni, 
co zostało przekazane Gottwaldowi. Polskie władze nakazały śledztwo18. 
18 marca 1947 roku na Zaolziu a także w Cieszynie pojawiły się ulotki z cze-
skim tekstem: Niech żyje czesko-polska umowa! Nasze terytorialne postulaty 
są załatwione! (…) Bielsko i Górny Śląsk będą przyłączone do Republiki Cze-
chów i Słowaków (…) wraz z mapką, na której w granicach Czechosłowacji 
były też m.in. Kłodzko i Legnica19. 

26 kwietnia odbyła się w Opawie narada władz krajowych w sprawie re-
alizacji Protokołu-Załącznika z udziałem pochodzących z regionu posłów 
praskiego sejmu, przedstawicieli ekspozytury ZNV, wojewódzkich i po-
wiatowych struktur Frontu Narodowego, powiatowych NV Czeski Cieszyn 
i Frysztat, regionalnych liderów politycznych oraz przedstawicieli minister-
stwa spraw wewnętrznych i dyplomacji. Podstawą do dyskusji był referat 
przewodniczącego ekspozytury ZNV Vílema Chamrada, który w dziewię-
ciu punktach przedstawił wypracowany przez praskie ministerstwa projekt 
prawno-organizacyjnych podstaw funkcjonowania mniejszości polskiej: 
równouprawnienie obywatelskie z ludnością czeską, prawo do używania 
języka macierzystego w kontaktach prywatnych i podczas nauki szkolnej, 
zgoda na powstanie 4 polskich niepolitycznych organizacji (2 kulturalnych 
i 2 młodzieżowych) z możliwością tworzenia oddziałów, kół, sekcji oraz 
zgoda na oddanie Polakom 4 budynków. Nauka w szkołach polskich miała 

17 Szerzej zob. M. K. kamińsk i : Polsko-czechosłowackie stosunki…, s. 292–316. O całym 
okresie 1945–1947 na Zaolziu zob. także: K. nowaK : Mniejszość polska w Czechosłowacji..., 
s. 61–191.

18 Praga, szyfrogram nr 2406. Poseł Stefan Wierbłowski do ministra spraw zagranicznych 
Zygmunta Modzelewskiego, dyrektora Departamentu Politycznego MSZ Józefa Olszew-
skiego i podsekretarza stanu przy Radzie Ministrów Jakuba Bermana w sprawie protestu 
premiera Klementa Gottwalda przeciwko prowokacji antyczeskiej na Zaolziu. W: Zaolzie 
w świetle szyfrogramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w Warszawie (1945–1949). Wyd. J. friedl . Bibliotheca Tessinensis III. Seria 
Bohemica 2. Czeski Cieszyn 2007, s. 134–135. 

19 ZAO, ZNV, inv. č. 291, kr. 185, k.17–18; KCC, APTL, PZZ, sygn. 30.70; V.PlačeK : Těšínsko 
po uzavřeni československo-polské smlouvy. „Slezský Sborník” 1967, č.1, s. 10.
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przebiegać w duchu „czechosłowackiej idei państwowej”. Nie planowano 
tworzenia odrębnych polskich kas oszczędnościowych i polskiej spółdziel-
czości, co uzasadniano literą Protokołu-Załącznika. Do rozstrzygnięcia 
pozostawała kwestia polskich przedszkoli i majątków przedwojennych or-
ganizacji. Podczas omawiania tego wystąpienia wszyscy rozmówcy byli 
zgodni, że przyznane Polakom prawa nie mogą naruszać narodowego, cze-
sko-słowackiego charakteru Republiki, a mniejszościowa klauzula z Pro-
tokołu-Załącznika nie może być wstępem do powstania odrębnego statutu 
narodowościowego. Poseł Uhliř podkreślał wagę wynikającej z niego wza-
jemności. Mając świadomość obiektywnych trudności Polski w realizo-
waniu postanowień Protokołu-Załącznika na obszarze Polski, obecny na 
spotkaniu ambasador ČSR w Warszawie Josef Hejret zasugerował, aby ten 
fakt wykorzystywać w celu ograniczania realizacji dokumentu na odcinku 
zaolziańskim, gdyż – jego zdaniem – Polacy za minimalne ustępstwa będą 
się godzić na resztę20. 

Jednak zatwierdzenie statutów polskich organizacji przez ekspozytu-
rę ZNV – mimo odbiegających od polskich oczekiwań treści – nie obyło 
się bez problemów, gdyż na poświęconym tej sprawie posiedzeniu ZNV 
27 czerwca 1947 roku jedynie wymuszone przez czeskich komunistów po-
parcie socjaldemokratów pozwoliło na ich uchwalenie i to zaledwie jednym 
głosem. Ostatecznie z kontrowersyjnych dla Polski zapisów w zatwierdzo-
nych statutach nowej organizacji o nazwie Polski Związek Kulturalno
-Oświatowy (PZKO) znalazły się sformułowania o lojalności wszystkich 
członków wobec państwa21.

16 lipca doszło do ukonstytuowania się władz PZKO w powiecie czesko-
cieszyńskim na czele z Pawłem Trombikiem (1904–1980), a 20 lipca w po-
wiecie frysztackim na czele z Janem Pribulą (1912–1971). Także w lipcu 
ukonstytuowały się tymczasowe zarządy Stowarzyszenia Młodzieży Pol-
skiej (SMP) w powiecie czeskocieszyńskim – na czele z Pawłem Morcinkiem 
i w powiecie frysztackim pod przewodnictwem Emila Szewieczka. W ra-
mach SMP działało „Harcerstwo”. W ciągu następnych sześciu miesięcy obie 
organizacje skupiły ponad 10  000 Zaolzian, a działające dotychczas półlegal-
nie liczne polskie chóry i zespoły ludowe znalazły organizacyjny parasol. 
Przy zarządzie powiatowym PZKO w Czeskim Cieszynie powstała ponadto 

20 K. nowaK : Mniejszość polska..., s.178–179 (Zapis o společne důverné schůzi klubů poslanců 
Ústavodarného národního shromažděni, členů zemského národního výboru expositury, 
zastupců krajské Národní fronty, okresní Národní front okresu fryštackého a česko-
těšínského, předsednictva okresniho národního výboru fryštackého a česko-těšínského, 
konane dne 26 IV 1947 u zemského národního výboru, exspositury v Ostravě o plneni 
československo – polské smlouvy, k. 30–44). 

21 V. PlačeK : Těšínsko po uzavřeni…. (Dokončení). „Slezský sborník” 1967, č. 2, s. 183–185.
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Sekcja Literacko-Artystyczna pod przewodnictwem Pawła Kubisza (1907–
1968)22. 

Na przełomie września i października 1947 roku zaczął wreszcie wy-
pełniać swoje obowiązki polski konsulat w Ostrawie, którego pierwszym 
powojennym kierownikiem został były II wicewojewoda śląsko-dąbrowski 
Stefan Wengierow. 

W okresie stalinowskim (1948–1956) 

W drugim tygodniu lutego 1948 roku rozpoczęła się ostateczna rozgrywka 
KSČ z czechosłowackimi ugrupowaniami demokratycznymi, zarzucającymi 
partii premiera Gottwalda coraz brutalniejsze ingerowanie w ich wewnętrz-
ne sprawy oraz w życie codzienne obywateli. Od 17 stycznia struktury ko-
munistów były w pełnym pogotowiu. 21 lutego przed ratuszem w Ostrawie 
sterowany przez komunistów pod przewodnictwem Vílema Novego 100-ty-
sięczny tłum uchwalił rezolucję domagającą się od prezydenta Republiki 
Edvarda Beneša przyjęcia dymisji „reakcyjnych” ministrów. W powiatach 
i gminach tworzyły się straże robotnicze, Komitety Wykonawcze Frontu Na-
rodowego (Akčni vybory NF), organizowały się oddziały Milicji Ludowych. 
Na „przemysłowym sercu” Republiki komunistom szczególnie zależało. 
Znając sytuację na Zaolziu, nie trudno określić postawę, jaką zajęła mniej-
szość polska wobec lutowego kryzysu. W większości poparła Gottwalda, 
pragnąc klęski tych ekip politycznych, które już od 1920 roku oskarżała 
o działania antypolskie. 21 lutego Zaolzianie utworzyli więc 29-osobowy Ko-
mitet Obywatelski, złożony z najaktywniejszych działaczy polskich, nie tyl-
ko komunistów. Komitet wysłał depeszę do prezydenta Beneša, domagając 
się usunięcia za składu rządu „reakcyjnych” ministrów oraz wydał Odezwę 
do ludności polskiej, w której stwierdzano: 

Rodacy! Republika Czechosłowacka przeżywa poważne i przełomowe 
chwile. Z zarządu Frontu Narodowego wystąpili ministrowie narodowo-socja-
listyczni, ludowcy i słowaccy demokraci, gdyż nie chcieli dopuścić, aby został 
przeprowadzony w całości program pracy Frontu Narodowego. Stronnictwa, 
które wystąpiły z rządu, postawiły się same poza nawias życia państwowe-
go. Wszystkie elementy, stojące na gruncie Republiki, w tej historycznej chwi-
li deklarują swoją wierność rządowi premiera Gottwalda i tych wszystkich, 
którzy walczą o urzeczywistnienie prawdziwej ludowej demokracji. My Pola-
cy w Czechosłowacji jesteśmy sobie w całej pełni świadomi, że nasz byt na-
rodowy i urzeczywistnienie socjalnego zabezpieczenia naszego pracującego 
ludu jest związane ze zwycięstwem ludowej demokracji i rządu premiera 

22 Szerzej zob. T. SiweK , S. zaHradniK , J. SzymeCzeK : Polská národní menšina…, s. 47–52.



272  Krzysztof NowaK

Gottwalda. Dlatego też nie wolno nam w tych dniach obojętnie przyglądać 
się temu, co się w Republice dzieje, ale musimy zająć stanowisko jasne i nie-
dwuznaczne. Wobec tej sytuacji deklarujemy naszą gotowość do współpracy 
z tymi czynnikami, które są gwarancją ludowej demokracji. Wzywamy lud-
ność polską na Śląsku Cieszyńskim, aby wzięła aktywny udział w organizo-
waniu podstaw nowego porządku społecznego w państwie, aby zachowała 
powagę chwili, nie dała się sprowokować żywiołom reakcyjnym i wszelkie ob-
jawy przeciwpaństwowe w zarodku paraliżowała. Wierzymy, że w tym cza-
sie, kiedy życie w Czechosłowacji wchodzi na tory rzeczywistej demokracji 
ludowej, na tej drodze zagwarantujemy także swoją przyszłość23. 

Wielu Polaków, nie tylko komunistów, wzięło czynny udział w przej-
mowaniu władzy. Osoby te wchodziły następnie do rad zakładowych 
i narodowych lub decydowały o ich reorganizacji. Po krótkim okresie 
przejściowym wszystkie Komitety Wykonawcze NF były już zupełnie pod-
porządkowane komunistom24. W następnych latach stały się jednak kolej-
ną zbędną „czapą” ideologiczną, tym bardziej, że podobnie jak w całym 
obozie komunistycznym, działalność rad narodowych była tylko namiast-
ką samorządowości.

Po lutym 1948 roku w Czechosłowacji rozpoczęły się faktyczne rządy 
komunistów. Narodowi socjaliści i ludowcy zostali zredukowani do 
mało znaczących koncesjonowanych satelitów KSČ, a na Śląsku Cieszyń-
skim ich struktury (ze strachu) zupełnie się rozeszły. Socjaldemokraci, 
po uprzednich czystkach i działalności komitetów „zjednoczeniowych”, 
zostali latem 1948 roku zupełnie wchłonięci przez komunistów. 9 maja 
1948 roku uchwalono nową konstytucję, proklamującą ludowo-demokra-
tyczny charakter Republiki (nie było w niej żadnej wzmianki o mniejszo-
ściach narodowych). 7 czerwca 1948 roku do dymisji podał się prezydent 
Beneš, którego zastąpił na tym urzędzie Gottwald. Po antykomunistycz-
nych protestach podczas zjazdu ruchu sokolskiego w Pradze w dniach 
19-27 czerwca 1948 roku i przy okazji pogrzebu zmarłego 3 września 
1948 roku Edvarda Beneša represje nowych władz przybrały już ostry 
„antyreakcyjny” kurs, szybko nadrabiając „stracone” przez KSČ pierw-
sze powojenne lata. Ćwierć miliona osób utraciło swoje dotychczasowe 
miejsca pracy. Podstawą nowej polityki była m.in. uchwalona przez Zgro-
madzenie Narodowe 8 października 1948 roku ustawa nr 231 O ochronie 

23 APZKO, Sekretariat-Biuro, sygn. 13/33: Odezwa; Ostrava. Red. B. Przybylová. Praha, 2013, 
s. 511–513.

24 1948, luty 28, Ostrawa- Raport konsula Stefana Wengierowa dla sekretarza generalnego 
MSZ Stefana Wierbłowskiego na temat przebiegu „rewolucji lutowej” na Zaolziu. W: Zaolzie 
w opiniach konsulów polskich (1945–1948). Raporty dyplomatyczne. Do druku przyg. 
K. nowaK . Acta Historica Silesiae Superioris, t. XIII. Cieszyn 2003, s. 9–10.
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ludowo-demokratycznej Republiki. Powstawać zaczęły obozy pracy przy-
musowej (tábory nucené práce), zaczęło rządzić bezprawie, które, podob-
nie jak w innych państwach Bloku Wschodniego, dotknęło w pierwszym 
rzędzie przedstawicieli demokratycznych stronnictw, weteranów walk na 
Zachodzie, duchowieństwo katolickie, przedsiębiorców, niezależnych rol-
ników wraz z rodzinami25. 

Inaczej odbierali początkowo polutowe przemiany zaolziańscy Polacy. 
Pierwsze dni po zmianie władz zdawały się ich bowiem utwierdzać w prze-
konaniu, że dokonali właściwego wyboru. Do końca marca 1948 roku prowa-
dzona pod dyktat komunistów czystka w urzędach na Zaolziu objęła około 
500 osób. Były wśród nich i takie, które Polacy uważali za największych 
szowinistów. František Uhliř, któremu odebrano honorowe obywatelstwo 
Czeskiego Cieszyna, udał się na emigrację. Większość nowych członków 
rad narodowych stanowili teraz komuniści, a część nowych polskich rad-
nych oficjalnie reprezentowała PZKO lub SMP. Wielu Polaków wierzyło, że 
tylko dzięki modelowi „demokracji ludowej” w wydaniu partii Gottwalda 
ludność polska będzie mogła mieć zagwarantowane równouprawnienie na-
rodowe. Na dzień 20 maja 1948 roku liczba polskich członków gminnych 
Komitetów Wykonawczych NF w powiecie czeskocieszyńskim wzrosła do 
44,1%. W przypadku rad narodowych, dla których Komitety Wykonawcze 
stanowiły po lutym 1948 roku rodzaj ideologiczno-kontrolnej nadbudowy, 
liczba polskich radnych w tym powiecie wzrosła do 41,5%26.

Pierwsze decyzje nowych władz czechosłowackich w sprawach doty-
czących polskiego szkolnictwa także napawały Polaków sporym optymi-
zmem. Na początku kwietnia otwarto polską szkołę w Nowym Boguminie. 
W maju uruchomiono 5 kolejnych przedszkoli, a do września 1948 roku 
dalszych 35, które przejęły budżety gminne. O zwrot nieruchomości w po-
szczególnych gminach zaczęły występować koła PZKO, czemu poświęcona 
była specjalna konferencja, która odbyła się 18 marca 1948 roku w pra-
skim Ministerstwie Szkolnictwa. Postanowiono, że majątek Macierzy, o ile 
się składa z budynków szkolnych, zostanie przekazany pod nadzór nowe-
go, tym razem wyznaczonego przez PZKO, zarządcy narodowego, które-
go zadaniem będzie przygotowanie przekazania budynków szkół na rzecz 
państwa. Pozostałe nieruchomości Macierzy miały nadal pozostawać pod 
nadzorem tego zarządcy, którym na początku kwietnia 1948 roku został 
Polak, Paweł Trombik. Wobec niemożności powrotu do systemu kształce-
nia prywatnego Polacy zaakceptowali tę decyzję, tym bardziej że zmuszał 

25 Dějiny zemí Koruny české. II: Od nástupu osvícenctví po naši dobu. Praha 1993, s. 262–269; 
D. GawreCKi  a kol.: Dějiny Českého Slezska..., s. 478–480; J. ryCHl iK , V. Penčev : Od 
minulosti do dnešku. Dějiny českých zemí. Praha 2013, s. 512–533.

26 K. nowaK : Mniejszość polska..., s.199–200; Ostrava..., s. 513. 
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ich do tego także wymagający pilnych remontów stan techniczny wielu 
budynków. Władze wyznaczyły też 20 polskich zarządców dla większości 
obiektów należących do innych dawnych organizacji polskich, a przy ich 
wyborze uwzględniano sugestie PZKO. Do ważniejszych pozaszkolnych 
nieruchomości oddanych po lutym 1948 roku pod nadzór polskich zarząd-
ców należały przede wszystkim schronisko na Kozubowej i lokale gastro-
nomiczne27. 

30 maja odbyły się w Czechosłowacji wybory do Zgromadzenia Naro-
dowego, w których można było głosować już tylko na listę NF albo oddać 
„białą kartkę”. W skali całej Republiki NF uzyskał, według oficjalnych 
danych, 89,3% ważnych głosów, z czego w powiecie czeskocieszyńskim 
91,9%, a w powiecie frysztackim 95,7 %. Najwięcej „pustych” głosów od-
dano w gminach, gdzie dawniej ścierały się wpływy Polaków i „śląza-
kowców” oraz w powiecie frydeckim (18%), gdzie dawniej popularni byli 
czescy ludowcy28. 

15 czerwca 1948 roku został spełniony kolejny ważny postulat mniej-
szości polskiej: Krajowym referentem ds. szkół polskich przy referacie 
szkolnym ekspozytury ZNV został mianowany Polak Gustaw Folwarcz-
ny, nauczyciel gimnazjalny w Orłowej. Przy okazji organizowania nowych 
placówek ujawnił się też, spowodowany stratami wojennymi, naturalny-
mi i migracją niedobór polskiej kadry nauczycielskiej, obliczany na 35 na-
uczycieli szkół podstawowych i średnich oraz 20 przedszkolanek. Braki te 
w nowym roku szkolnym planowano uzupełnić nauczycielami z Polski, na 
co strona czechosłowacka wyraziła zgodę29. Na dzień 31 grudnia 1948 roku 
w 91 polskich szkołach różnego typu uczyło się 7 596 uczniów (w czeskich 
21  671). Funkcjonowały 33 przedszkola. Chociaż w porównaniu z 1938 ro-
kiem brakowało nadal około 20 szkół, Polacy oceniali wówczas spełnienie 
swoich postulatów w całości w pow. czeskocieszyńskim i w 75% w po-
wiecie frysztackim odnośnie szkół oraz odpowiednio w 75% i 40–50% 
odnośnie przedszkoli30. Bolączką polskiego szkolnictwa pozostawał brak 
polskich podręczników i pomocy szkolnych, który zaolziańscy nauczyciele 
starali się wypełniać publikowaniem materiałów dydaktycznych na łamach 
wydawanych od 1945 roku pism „Praca Szkolna” i „Jutrzenka”. 

27 APZKO, Sekretariat-Biuro, sygn. 860/17: Sprawozdanie z narady sekretariatu ZP PZKO, 
5 czerwca 1948, k.13–15.

28 K. nowaK : Mniejszość polska..., s. 208. 
29 14 lipca, Praga, szyfrogram nr 7436. – Konsul polski w Ostrawie Stefan Wengierow do 

Wydziału Południowo-Wschodniego w sprawie zapotrzebowania na nauczycieli z Polski dla 
szkół na Zaolziu. W: Zaolzie w świetle..., s. 244.

30 Z. jas ińsk i : Školství. W: Polská národní menšina na Tĕšínsku v České Republice, s. 199. 
Red. K. D. kadŁuBiec  a kol. Ostrava 1997; APZKO, sygn. 32–33/18: Protokół z obrad 
Plenum ZP PZKO, 14 I 1949.
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W styczniu 1949 roku sfinalizowano jednak, narzuconą przez Komitet 
Centralny KSČ, reorganizację polskiego życia sportowego, co było echem 
ogólnopaństwowej akcji „glajszachtowania” życia organizacyjnego. Zapo-
wiadane połączenie z czeskim „Sokolem” zaakceptowała polska Naczel-
na Rada Wychowania Fizycznego, zachowując, podobnie jak w przypadku 
SMP, pewien oczekiwany od władz państwowych zakres autonomii. Osta-
tecznie uchwalono powołanie, w miejsce Naczelnej Rady WF przy SMP, 
Polskiej Rady „Sokoła” (PRS) jako autonomicznej jednostki, która miała 
zajmować się całokształtem rozwoju polskiego sportu i to przy zachowa-
niu ideowego podporządkowania Polaków z „Sokoła” Czechosłowackie-
mu Związkowi Młodzieży (Československý svaz mládeže, ČSM) – SMP. 
Pierwszym przewodniczącym PRS został Karol Heczko. PRS kierowa-
ła 26 oddziałami liczącymi 2 583 członków. W oddziałach działały sek-
cje poszczególnych dyscyplin sportowych. Oprócz tego istniało 7 polskich 
klubów piłkarskich w większości korzystających z opieki finansowej Pol-
skiej Rady „Sokola” i ČSM-SMP, z których 4 dysponowały własnymi bo-
iskami. W ramach ČSM-SMP działało także „Harcerstwo-Pionýr”. W tym 
czasie jednak dawne polskie spółdzielnie wchłonęła ostatecznie spółdziel-
nia „Jednota – Jedność”. Od lat pięćdziesiątych działalność organizacyjna 
ludności polskiej była finansowana z budżetu państwa, a przez to – w za-
mierzeniu władz – lepiej kontrolowana31. 

W II połowie 1950 roku nastąpiły jednak dalsze, teraz już radykalne, 
zmiany w podejściu władz polskich i czechosłowackich do problemów ro-
daków za granicą, a także mniejszości we własnych krajach, związane 
z całokształtem stalinizacyjnej przebudowy życia społecznego. Stosunki 
polityczne między obu krajami uległy drastycznej redukcji. Czynniki par-
tyjno-państwowe z partii komunistycznej – jedynego reprezentanta i za-
dekretowanego wyraziciela także woli mniejszości narodowych – przejęły 
całkowitą kontrolę nad ich ideologicznym i organizacyjnym rozwojem oraz 
finansowaniem. Stalinowska Czechosłowacja upodabniała się do radziec-
kich wzorców, także dzięki radzieckim doradcom. Przejawem tego były 
m.in. wielkie pokazowe procesy polityczne prozachodnich „szpiegów”, 
zdrajców, „burżuazyjnych nacjonalistów”, wrogów klasowych, które objęły 
także niektórych wysoko postawionych członków partii. Procesy takie od-
bywały się także w Ostrawie. W grudniu 1950 roku sądzono miejscowych 
hierarchów katolickich, wiosną i latem 1951 roku prawie 90 osób z „an-
typaństwowej terrorystycznej grupy” Jana Buchali z Frydeckiego (4 kary 
śmierci). W czerwcu 1952 roku toczył się proces 9 pracowników górnictwa, 
oskarżonych o rzekomy sabotaż, który w lutym 1949 roku miał doprowadzić 

31 T. SiweK , S. zaHradniK , J. SzymeCzeK : Polská národní menšina…, s. 73–77.
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do katastrofy w kopalniach „Dąbrowa”, „Antonín Zapotocký” i „Barbara” 
(2 kary śmierci, zamienione na dożywocie). Wiosną 1953 roku sądzono 
2 grupy brytyjskich „szpiegów” (2 kary śmierci, zamienione po amnestii 
na 15 lat). W 1951 roku aresztowano „szkodliwe i nieprzyjacielskie” kie-
rownictwo Komitetu Okręgowego KSČ w Ostrawie (Vitěžslav Fuchs i Rudolf 
Peschel). W 1954 roku pierwszy z nich został skazany na 15 lat (w ramach 
znanego procesu Marie Švermowej), drugi na 6 lat. Na terenie ostrawskiego 
okręgu przemysłowego funkcjonowały obozy pracy w Dąbrowie, Łazach, 
Kończycach, Wojkowicach, Trzyńcu. Jesienią 1950 roku zaczęły dodatkowo 
powstawać wojskowe Pomocnicze Bataliony Techniczne (Pomocné technic-
ké prapory, PTP), do których byli kierowani politycznie „niepewni” po-
borowi, głównie „kułacy” i ich synowie, zwani w Zagłębiu (stacjonowali 
w Radwanicach, Suchej Górnej, Orłowej, Karwinie) „czarnymi baronami”. 
W latach 1951–1954 przewinęło się przez nie około 7 000 „żołnierzy”. PTP, 
od 1954 roku jako TP, istniały do 1958 roku. W ramach „akcji 77 500” kie-
rowano do przemysłu niektórych przedstawicieli politycznie „niepewnych” 
reprezentantów inteligencji, w ramach „akcji K” przymusowo przesiedlano 
sprzeciwiających się kolektywizacji „kułaków”, a w ramach „akcji B” „nie-

przyjacielskie żywioły” z Ostrawy32. 
W II połowie 1951 roku artykuły 

prasy zaolziańskiej (od 1949 roku ukazy-
wał się dodatkowo miesięcznik kultural-
ny „Zwrot„) atakujące czeską „reakcję”, 
a także optymistyczne nastroje w PZKO 
związane z dynamicznym rozwojem 
życia kulturalnego mniejszości pol-
skiej zniknęły. Powodem stała się walka 
z burżuazyjnym nacjonalizmem, który, 
w przekonaniu władz KSČ, zagnieździł 
się również w szeregach mniejszości pol-
skiej, a odzwierciedleniem tych tendencji 
miała być tzw. platforma Cieślara. 

Pochodzący z Trzyńca komunista 
Paweł Cieślar (1902–1983) pełnił w latach 
1950–1951 funkcje wiceprzewodniczące-

go Powiatowego NV w Czeskim Cieszynie, przewodniczącego KP, członka 
KO i zastępcy członka KC KSČ. Był wówczas najwyżej postawionym Po-
lakiem w komunistycznych strukturach władzy. W listopadzie 1950 roku 
przedstawił cztery memoriały, z których ostatni – O bolszewicką politykę 

32 D. GawreCKi  a kol.: Dějiny Českého Slezska...., s. 484–486; K. nowaK : Miejszość polska..., 
s. 243. 

Paweł Cieślar 
(1902–1983)  OD
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narodowościową na Śląsku Cieszyńskim zadecydował na wiele lat o jego 
losie i polityce władz czechosłowackich wobec Zaolzian.

W swoim elaboracie Cieślar twierdził m.in., że: 
1. Ludność tubylcza Śląska Cieszyńskiego, mówiąca narzeczem śląskim, 

jako językiem macierzystym, należy do jednej grupy narodowościowej 
bez względu na to, do jakiej subiektywnie przyznaje się narodowości;

2. Narzecze śląskie, którym ludność tubylcza włada w charakterze języka 
macierzystego, jest mową polską. Wszyscy ci, którzy tą mową się posłu-
gują w charakterze języka macierzystego są Polakami; 

3. Polakami są również ci, co z Polski przybyli za chlebem a osiedlili się 
na Śląsku Cieszyńskim; 

4. Narodowościowe rozdwojenie ludności tubylczej Śląska Cieszyńskiego jest 
produktem gospodarczego i nacjonalistycznego ucisku ludności polskiej. 
Ponieważ rozdwojenie to doszło do skutku drogą nacisku z góry, a do dziś 
nosi charakter czysto formalny – spoczywa zadanie na polu polityki naro-
dowościowej w tym, by kosztem najmniejszych tarć doprowadzić do po-
nownego scalenia ludności tubylczej Śląska Cieszyńskiego (…).
W myśl założeń „platformy Cieślara” – jak zaczęto odtąd nazywać idee 

trzynieckiego komunisty – wprowadzenie nowej polityki w stosunku do au-
tochtonów miało usunąć „urazy przeszłości” i „scementować” oba narody 
w „nierozerwalną całość”, o którą się rozbije „każda agresja anglo-amerykań-
skiego imperializmu”. Pawła Cieślara z jego „platformą” nazwano „burżuazyj-
nym nacjonalistą” i „wrogiem klasowym”. 16 lutego 1952 roku na plenum KO 
KSČ został z partii wykluczony a jego „platformę” potępiono jako „burżuazyj-
nie-nacjonalistyczną, zdradziecką i szkodliwą dla ludu pracującego”33. 

Prowadzona w latach 1951–1952 walka z „cieślarowszczyzną” stała się 
dla władz również pretekstem do likwidacji resztek organizacyjnej nieza-
leżności mniejszości polskiej i ostatecznego wmontowania jej życia społecz-
nego i kulturalnego w szybko ujednolicany system polityczno-ideologiczny 
Republiki34. Za jej symboliczny koniec można uznać decyzję o zakończeniu 
działalności funkcjonujących w ramach ČSM struktur SMP oraz likwida-
cję Polskiej Rady „Sokoła”. Zebrania zjednoczeniowe młodzieżówek odby-
ły się w dniach 22–23 marca 1952 roku. Polską Radę zlikwidowano decyzją 
Zarząd Głównego „Sokoła” 3 marca, a 5 kwietnia 1952 roku odbyło się li-
kwidacyjne zebranie centrali PRS35. Odtąd jedyną organizacją polską w ko-
munistycznej Czechosłowacji pozostał PZKO. 

33 Szerzej zob. G. gąsior : Platforma Cieślara- kwestia narodowościowa na Zaolziu w okresie sta-
linowskim. „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2005, t. XL, s.169–180.

34 M. PlačKová : Zneužití tzv. cieslarovštiny na ceste k „začlenováni” polských spolků do 
komunistického systému na počatku 50. let. „Vlastivědné listy” 1996, č. 1, s.10–12. 

35 T. SiweK , S. zaHradniK , J. SzymeCzeK : Polská národní menšina…, s. 75–76.
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Pewna odwilż polityczna w Czechosłowacji nastąpiła po śmierci Stalina 
(5 marca 1953 roku), tym bardziej, że 14 marca 1953 roku zmarł także Kle-
ment Gottwald. Trzy miesiące później doszło w Czechosłowacji do pierw-
szych odnotowanych w tym okresie w krajach satelickich ZSRR masowych 
wystąpień przeciwko władzom partyjno-państwowym. Chodziło o reformę 
walutową wprowadzoną w życie z 31 maja/ 1 czerwca 1953 roku, w wyniku 
której większość obywateli ČSR straciła 40% swoich bankowych oszczęd-
ności. Wystąpienia te (niezależnie od narodowości) w postaci demonstra-
cji ulicznych i strajków w zakładach pracy miały miejsce także na Śląsku 
Cieszyńskim, zwłaszcza w dniu 3 czerwca – w Orłowej w kopalniach „Vac-
láv”, „Zofia” i „Pionier”, w bogumińskim węźle kolejowym oraz w Trzyńcu. 
Strajkowały też niektóre kopalnie oraz komunikacja w granicach Wielkiej 
Ostrawy. Mniejsze strajki odbyły się także następnego dnia. Do tłumienia 
demonstracji użyto sił milicyjnych, Milicji Ludowych i wojska. Aresztowa-
no około 90 osób. Prasa partyjna, w tym „Głos Ludu”, potępiła te wydarze-
nia. Nie były to jednak pierwsze wystąpienia robotników przeciwko polityce 
władz, gdyż mniejsze strajki na tle ekonomicznym i warunków pracy miały 
miejsce latem 1948 toku w Trzyńcu, Frydku, Wikowicach, a w 1951 roku 
w kopalni „Generał Svoboda” w Ostrawie, w kopalni „Franciszek” w Karwi-
nie i w hucie trzynieckiej. Wydarzenia z 1953 roku wraz z odczuwalną po 
zakończeniu wojny koreańskiej pierwszą odwilżą na linii Wschód-Zachód 
skłoniły władze w Pradze do zwiększenia wydatków na cele konsumpcyj-
ne i socjalne, zwłaszcza w Zagłębiu Ostrawko-Karwińskim. 1 października 
1953 roku dokonano obniżki cen detalicznych. Wstrzymano także czaso-
wo kolektywizację rolnictwa (po kilku latach ponownie do niej powrócono) 
z możliwością opuszczania działających już spółdzielni36. 

W następnych dwóch latach uległo złagodzeniu także podejście władz 
do kwestii „polskiego burżuazyjnego nacjonalizmu”. Z kręgów partyjnych 
odezwały się nawet głosy wskazujące na podobny nacjonalizm czeski. Nie 
bez znaczenia były jednak i obawy liderów KSČ przed zbojkotowaniem 
przez Polaków i w ogóle całe społeczeństwo Republiki planowanych na 
1954 rok powszechnych wyborów do rad narodowych i parlamentu. Absen-
cja robotników przy wyborach we wzorcowym dla budowy komunizmu re-
gionie Republiki byłaby trudna do ukrycia. Wstrzymano nawet ostateczne 
przejmowanie majątku polskich spółdzielni. 14 czerwca 1955 roku prezy-
dium Powiatowego NV w Ostrawie uchwaliło wprowadzenie dwujęzyczno-
ści w odniesieniu do budynków publicznych i placówek handlowych, choć 
ostateczna decyzja w tej sprawie należała do lokalnych rad narodowych, 
z których nie wszystkie potraktowały ją obligatoryjnie37. 

36 D. GawreCK i  a kol.: Dějiny Českého Slezska..., s. 487; K. nowaK : Mniejszość polska..., s. 258.
37 M. PlačKová : Zavádění dojjazyčnosti na Těšínsku v 50. letech. „Vlastivědné listy” 1997, č. 2, 

s. 18–19.
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Od października 1956 roku do Praskiej Wiosny 

Trwalsze przemiany w komunistycznej Europie przyniósł dopiero obradu-
jący od 14 do 25 lutego 1956 roku w Moskwie XX zjazd Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego. W czerwcu doszło do wystąpień robotniczych 
w polskim Poznaniu, a w październiku 1956 roku na czele PZPR stanął wię-
ziony do niedawna Władysław Gomułka. Z kolei w Czechosłowacji podob-
nej odwilży nie było i po pierwszych, wymuszonych przez nową sytuację 
destalinizacyjnych dyskusjach i zmianach personalnych, I sekretarz KC KSČ 
i prezydent ČSR Antonín Novotny nakazał zamknięcie tego problemu. Choć 
typowo stalinowski terror faktycznie się zakończył, podobna do polskiej 
destalinizacja zaczęła się w Czechosłowacji dopiero w latach sześćdziesią-
tych38.

Oznaki odwilży zawitały jednak do PZKO, którego członkowie za-
częli domagać się podjęcia kroków ułatwiających łączność z Polską, or-
ganizowania tam wycieczek, sprowadzania z Polski na Zaolzie zespołów 
artystycznych i twórców kultury, ułatwienia w otrzymywaniu przepustek 
granicznych. W grudniu 1956 roku na łamach „Głosu Ludu” redaktor na-
czelny pisma Henryk Jasiczek – najbardziej znany wówczas Polak z Zaol-
zia – określił Polski Październik i VIII plenum KC PZPR jako umocnienie 
drogi do socjalizmu i rewolucję. Przejawy sympatii Zaolzian dla przemian 
w PRL były coraz powszechniejsze, a rolnicy z Zaolzia z sympatią odnosili 
się do procesu rozpadania się w Polsce spółdzielni produkcyjnych. Wśród 
Zaolzian wzmacniało się poczucie więzi z krajem ojczystym – bo za taki 
uważali wówczas Polskę39. 

W efekcie tego wśród władz czechosłowackich pojawiły się obawy – 
obiektywnie zresztą słuszne – przed możliwością przeniknięcia idei Polskie-
go Października na Zaolzie. Stwierdzano, że w PRL ożywiły się nadzieje 
„elementów burżuazyjnych” na restaurację kapitalizmu40. Podczas paździer-
nikowych zmian na szczytach władzy w PRL komitet ostrawski oraz ko-
mitety lokalne KSČ uchwalały rezolucje popierające dotychczasową politykę 
władz czechosłowackich41. Władze rozpoczęły więc nową kampanię prze-
ciwko nacjonalizmowi wśród Polaków, zgodnie ze stalinowską zasadą, że 
kultura powinna być narodowa jedynie w formie. Ograniczono ich kontakty 

38 J. ryCHl iK , V. Penčev : Od minulosti do dnešku..., s. 542–544.
39 K. nowaK : Mniejszość polska..., s. 298–304.
40 R. SKobelSK i : Wpływ Polskiego października 1956 r. na sytuację polskiej mniejszości 

narodowej na Zaolziu w latach 1957–1959 (w świetle materiałów polskich). „Studia Śląskie” 
2004, t. LXVIII, s. 98. 

41 „Głos Ludu” 1956, nr 129 z 28 października; nr 131 z 1 listopada.
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z Polską, ideologicznie zaatakowano zaolziańską inteligencję. Za pretekst 
posłużył wydrukowany w „Kalendarzu Zwrotu” na 1956 rok artykuł jedne-
go z liderów PZKO Bogumiła Goja (1900–1983) Śląsk Czechosłowacki i jego 
problemy narodowościowe w odbiciu chwili współczesnej, w którym autor 
stwierdził, iż ojczyzną „materialną” Zaolzian jest Czechosłowacja, a ojczy-
zną „duchową” Polska42. Według liderów KSČ, zarówno ojczyzną duchową 
jak i materialną Zaolzian mogła być tylko komunistyczna Czechosłowacja, 
zaś Polska mogła być ojczyzną duchową tylko dla Polaków z krajów kapita-
listycznych. Rozpoczęła się walka z tzw. teorią dwóch ojczyzn. 

Wśród czeskich działaczy partyjnych pojawiły się opinie, że Polska 
powraca do polityki „beckowskiej”. Między grudniem 1956 a czerwcem 
1957 roku pojawiły się też plany likwidacji PZKO i zlokalizowania polskiej 
aktywności kulturalnej tylko w tzw. Komisjach Oświatowych (Osvĕtove 
besedy). Oskarżano Polaków o separatyzm polityczny i kulturalny, pro-
wadzący do tworzenia się przejawów polskiego i czeskiego nacjonalizmu. 
4 marca 1958 roku całą sytuację omawiano na posiedzeniu Biura Politycz-
nego KC KSČ. Na żądanie władz partyjnych 18 marca 1958 roku odwołano 
Pawła Kubisza z funkcji redaktora naczelnego „Zwrotu”.Nowym redakto-
rem naczelnym miesięcznika został Tadeusz Siwek (1925–1982). Z redakcji 
młodzieżowej „Jutrzenki” zwolniono znanego folklorystę Józefa Ondru-
sza (1918–1996), a 14 czerwca 1958 roku usunięto z „Głosu Ludu” Henry-
ka Jasiczka, zastępując go Janem Szurmanem. 27 stycznia 1959 roku BP 
KC KSČ uchwaliło dziewięciopunktowe Zasady pracy między obywatelami 
narodowości polskiej w Czechosłowacji, które faktycznie spychały Polaków 
do etnograficznego getta i mechanicznie podporządkowywały problema-
tykę narodowościową celom ideologicznym. Mimo presji politycznej wiele 
kół PZKO starało się jednak zachowywać autonomię w aktywności na polu 
kulturalnym43. 

Z punktu widzenia interesów polskiej grupy narodowej w 1960 roku 
miały miejsce jeszcze trzy inne nie mniej ważne wydarzenia. Od 1 lipca 
weszła bowiem w życie nowa reforma adminstracyjna, która sztucznie ro-
zerwała zwarte dotąd siedliska polskie na Zaolziu, dzieląc je między powiat 
Karwina i Frydek-Mistek oraz likwidując powiat Czeski Cieszyn. 11 lipca 
Zgromadzenie Narodowe w Pradze uchwaliło nową konstytucję, proklamu-
jąc powstanie Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, a w jej artykule 
25 znalazł się zapis zapewniający Polakom, Węgrom i Ukraińcom „wszel-
kie możliwości i środki kształcenia się w języku macierzystym i dla roz-
woju kulturalnego”. Poza tym w 1960 roku weszła w życie podpisana rok 
wcześniej polsko-czechosłowacka konwencja o małym ruchu granicznym. 

42 Kalendarz „Zwrotu 1956”. Czeski Cieszyn 1955, s. 12–15.
43 Szerzej zob. K. nowaK : Mniejszość polska..., s. 313–337.
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Jak pokazało życie, konwencja do pewnego stopnia spełniała oczekiwania 
mieszkańców pogranicza, z kolei zapis konstytucyjny okazał się jedynie 
martwą literą. 

Podczas Praskiej Wiosny 1968 roku

Postępująca w Czechosłowacji mniej więcej od 1963 roku polityczna od-
wilż, jako spóźniona o wiele lat destalinizacja, nabrała przyspieszenia po 
odbytym między 3 a 5 stycznia 1968 roku plenum KC KSČ, które pozbawiło 
Novotnego funkcji I sekretarza. Jego następcą został Słowak Alexander Du-
bček. Po trzech miesiącach Novotný zrezygnował też z funkcji prezydenta 
Republiki, a następcą został gen. Ludvík Svoboda. Premierem nowego rządu 
został, znany na Zaolziu, Oldřich Černík, a przewodniczącym Zgromadze-
nia Narodowego Josef Smrkovský. Nowe władze zawiesiły działalność po-
licji politycznej (Státní bezpečnost, StB) na odcinku inwigilacji obywateli. 
W Czechosłowacji rozpoczął się stymulowany narastającą presją społeczną 
proces demokratycznej odnowy politycznej, zwany popularnie Praską Wio-
sną. 5 kwietnia Dubček ogłosił tzw. Program Działania (Akční Program), 
który miał stanowić podstawę planów zreformowania państwa, w którym 
był także fragment dotyczący czechosłowackich Węgrów, Ukraińców, Pola-
ków oraz, po raz pierwszy, Niemców, stwierdzający, iż konieczne jest stwo-
rzenie statutu regulującego prawa mniejszościowe. 24 kwietnia potwierdził 
to rząd, oświadczając, że wypracuje takie projekty, które zapewnią im moż-
liwość pełnego rozwoju życia narodowego44. 

Echa wydarzeń w Pradze docierały także na Śląsk Cieszyński, choć po-
czątkowo skostniałe ideologicznie regionalne władze partyjne były bardzo 
ostrożne w ich interpretacji. Niewiele początkowo pisała także prasa, czego 
przykładem była „niezauważona” wizyta w Ostrawie Dubčeka w dniu 7 lu-
tego, choć z drugiej strony władze zrobiły wszystko, aby ją utajnić, gdyż 
nowa twarz czechosłowackiej polityki przyjechała tam w celu spotkania 
się z Władysławem Gomułką (który ostrzegał swojego rozmówcę przed 
konsekwencjami reform). Jednak 21 lutego w „nowym ratuszu” w Ostra-
wie odbyła się, z inicjatywy dawnego znanego młodzieżowego działacza 
partyjnego, później prześladowanego, Zdeňka Hejzlara, pierwsza w Cze-
chosłowacji, tzw. wolna trybuna, podczas której dyskutowano o takich 
problemach jak zbrodnie stalinowskie i ich rehabilitacja czy reformy go-
spodarcze. Wśród jej uczestników byli m.in.: historyk Karel Kaplan, była 
liderka partyjna Marie Švermová, przewodniczący Związku Pisarzy Cze-
chosłowackich Eduard Goldstücker. 8 marca za reformami opowiedzieli 

44 Akčni Program. Praha 1968; Československo roku 1968. 1 díl: obrodný proces. Praha 1993, 
s. 34–46; R. KwaPiS : Praska Wiosna. Toruń 2004, s. 41–55, 142. 
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się na antenie Radia Ostrawskiego pracownicy jego redakcji. 25 marca re-
gionalni twórcy powołali do życia Wykonawczy i Koordynacyjny Komitet 
Związków Twórczych i Instytucji Kulturalnych (Akčni a koordinační výbor 
uměleckých svazů a kulturních institucí), który stał się kolejnym wzorem 
dla utworzenia w Pradze podobnego ogólnopaństwowego Komitetu. Trzy 
tygodnie później z inicjatywy Komitetu do ścisłych władz okręgowych 
KSČ weszli zwolennicy reform, tacy jak nauczyciele akademiccy Jarmila 
Němcová, Jaroslav Krejčí, pisarz Oldřich Šuleř, redaktor naczelny komu-
nistycznej „Novej svobody” Ladislav Bublík. Do większych zmian w okrę-
gowych strukturach KSČ doszło jednak dopiero na konferencji w dniach 
19–21 kwietnia 1968 roku, gdy weszli do nich partyjni reformatorzy Pra-
skiej Wiosny na czeskim Śląsku Cieszyńskim i pograniczu śląsko-moraw-
skim, a wśród nich członkini KC KSČ Marie Miková. Zmieniono wówczas 
ponad 70% członków okręgowych władz partyjnych, choć reformatorzy 
mieli stanowić tylko 21% całego składu, podczas gdy „konserwatyści” sta-
nowili 15%, „centryści” 15%. Najwięcej było członków pasywnych, którzy 
nie zabierali głosu, lecz w tym okresie skłaniali się bardziej ku zwolen-
nikom przemian. O nastrojach społecznych świadczyło też powołanie 23 
kwietnia w jednym z zakładów aglomeracji komitetu obrony prasy, jako 
reakcji na przemówienie podczas wspomnianej konferencji partyjnej Alo-
isa Indry z KC KSČ, który dość oględnie wypowiadał się na temat dalszego 
procesu reform i wezwał dziennikarzy do autocenzury. Także i ten komitet 
stał się wzorem dla innych ośrodków w Republice45. 

W przypadku mniejszości polskiej przełomowym momentem – dla po-
stawy władz PZKO wobec nowej politycznej rzeczywistości w Czecho-
słowacji – było uchwalenie 26 marca Stanowiska Plenum ZG PZKO, które 
w formie listu otwartego do Alekxandra Dubčeka zostało przesłane do 
Pragi i opublikowane w „Głosie Ludu”. Polacy domagali się zarówno za-
przestania negowania ich polskiego autochtonizmu, jak i miejsca dla siebie 
w dokonywanych w kraju przemianach. Stanowimy stosunkowo jednolite, 
wysoko uspołecznione i uświadomione narodowo społeczeństwo – stwier-
dzali. Żyjemy na naszej ziemi od wieków jako ludność autochtoniczna. 
Zostaliśmy jakby wyselekcjonowani przez historię, ponieważ w ciągu wielo-
letnich procesów wynaradawiających i asymilujących a w ostatnich czasach 
zwłaszcza imigracyjnych, w wyniku których przemieniły się tereny zamiesz-
kałe przez nas z rdzennie polskich w narodowościowo mieszane, odpadały 
od naszej grupy jednostki mniej uświadomione narodowo, chwiejne, nie-
raz karierowiczowskie. Postulaty dotyczyły zmiany programów nauczania 

45 K. j iř íK : Demokratizačni proces v Ostravě v roce1968 a jeho násilne potlačení. W: Svĕdectví 
o roce 1968 v Ostravě. Studie, vzpomínky, dokumenty. Šenov u Ostravy 1998, s. 16–22; 
Ostrava..., s. 307–308.
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,w polskich szkołach, uzupełnienia sieci tych szkół, ponownej reorganizacji 
terenowej administracji, rozszerzenia dwujęzyczności na urzędy, placówki 
pocztowe, kolejowe, usankcjonowania prawnego niektórych dziedzin życia 
grup narodowych oraz terenów narodowościowo mieszanych, zmian w po-
lityce doboru kadr w życiu politycznych i gospodarczym, rehabilitacji osób 
dyskryminowanych46. 

Stanowisko Plenum ZG PZKO zostało odebrane jednak z rezerwą i nie-
chęcią przez czeskich sąsiadów. 29 marca na zebraniu w hawierzowskim 
kinie czescy mieszkańcy miasta opowiedzieli się przeciwko dwujęzycz-
ności jako sprzecznej z konstytucją. 24 kwietnia na łamach dwujęzycz-
nych „Karvinskích novin – Gazety Karwińskiej” opublikowano rezolucję 
pracowników czeskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Karwinie, protestują-
cą przeciwko poglądom i projektom zawartym w Stanowisku, przeznaczo-
ną także dla Dubčeka. Zanegowano w niej wartość polskiego ruchu oporu 
z lat wojny i stwierdzono, że większość jego przedstawicieli była nosicie-
lami »beckowskiej« ideologii i dlatego nie należy się im tytuł bojowników 
antyfaszystowskich47. 

Do głosu ponownie więc zaczęły dochodzić wzajemne pretensje 
i negatywnie zabarwione stereotypy narodowościowe, czemu sprzyja-
ło rozluźnienie atmosfery politycznej. Wzrost aktywności mniejszości 
polskiej zaczął budzić – historycznie uwarunkowany – niepokój cze-
skiej większości. Plany PZKO wzmocnienia pozycji prawnej Polaków 
i rewindykacji polskich majątków sprzed 1938 roku spowodowały wy-
buch nowej fali czeskiego nacjonalizmu. W okresie tworzenia się plu-
ralizmu organizacyjnego w Republice, a więc wzmacniania także na 
Śląsku Cieszyńskim pozycji marginalnych do niedawna partii ludow-
ców czy socjalistów, odnowy związków zawodowych, rozpadu skost-
niałego ČSM czy powstania oddziałów organizacji byłych więźniów 
politycznych – „Klub 231” (nazwa od ustawy nr 231 z 1948 roku) do-
szło bowiem także do reaktywacji SMOL – teraz jako Macierzy Śląskiej 
(Matica slezská), co z kolei Polacy odebrali negatywnie. Tym bardziej 
w sytuacji, gdy także przez cały powojenny okres lokalni czescy dzia-
łacze kulturalni właściwie podtrzymywali poglądy Jožy Vochali (1892–
1965) na temat problematyki etnograficznej regionu cieszyńskiego (teza 
o „popolszonych Morawcach”), a władze komunistyczne dostosowały do 

46 „Głos Ludu” 1968, nr 38 z 28 marca. 
47 „Karvinské noviny – Gazeta Karwińska” 1968, nr 17 z 24 kwietnia; 1968 maj 8, Katowice-In-

formacja SB KWMO na temat rezolucji czeskiej przeciwko żądaniom zaolziańskich Polaków, 
charakterze tych żądań i sytuacji na Zaolziu. W: „Podhale”na Zaolziu. Służba bezpieczeńst-
wa wobec zaolziańskiej „Praskiej Wiosny”. Wybór dokumentów z lat 1968–1969. Do druku 
przyg. K. nowaK . „Acta Historica Silesiae Superioris”, t. XVII. Cieszyn 2005, s. 14. 
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nowych warunków politycznych polityczno-narodową wymowę twór-
czości Petra Bezruča (1867–1958). 

W środowisku polskim ruszyły prace Komisji Rehabilitacyjnej przy 
ZG PZKO. Chodziło w pierwszym rzędzie o Pawła Kubisza i zwolnionego 
z kierowania teatrzykiem „Bajka” Ferdynanda Króla (1906–1987). Sprawa 
rehabilitacji takich osób, jak przedwojenny komunista Karol Śliwka (1890–
1943), Paweł Cieślar, czy skazany na wygnanie z Zaolzia ks. ewangelicki 
Józef Berger oraz skazanych z przyczyn politycznych na więzienie bądź ro-
boty przymusowe albo Polaków zwolnionych z pracy pozostawała w gestii 
wyższych władz partyjnych, państwowych lub sądów. Przewodniczącym 
Komisji został szanowany działacz i nauczyciel Karol Polak (1902–2000). 
W wydanych orzeczeniach Komisja opowiedziała się za pełną rehabilitacją 
Kubisza i Króla48. 

22 czerwca odbył się zjazd reaktywującego się SMP, reprezentujący 
około 3 500 osób zrzeszonych w 42 grupach, które, podobnie jak w la-
tach 1947–1949, pragnęły być zbiorowym członkiem ČSM na zasadzie 
całkowitej autonomii. Na czele ZG SMP stanął nauczyciel Jan Szymik 
(1930–2011), wiceprzewodniczącymi zostali historyk Władysław Josiek 
(1938–1997) i nauczyciel Władysław Biłko (1939–1989). 17 maja reakty-
wowano Harcerstwo Polskie (dzieci od 7 do 15 lat) jako autonomiczną 
strukturę w ramach czechosłowackiego „Pioniera” (Pionýr). Pierwszym 
naczelnikiem został jeden z dawnych przewodniczących organizacji Wła-
dysław Wróbel, później zastąpił go Władysław Pyszczyk. W szeregach 
Harcerstwa znalazło się 3 000 członków. Powstał też liczący 20 członków 
Klub Dziennikarzy Polskich. Nieformalną strukturę miał Związek Pol-
skich Kombatantów, starający się uzyskać świadczenia emerytalne także 
za służbę w wojsku polskim. 

25 maja na łamach „Głosu Ludu” ukazał się sporządzony w ZG PZKO 
List otwarty do czeskich i słowackich przyjaciół, którego kopie otrzymały 
również redakcje „Novej svobody”, „Karvińskich novin”, lokalnych i wo-
jewódzkich władz partyjnych oraz rad narodowych. Polacy starali się 
ponownie wytłumaczyć swój punkt widzenia oraz wyraźnie załagodzić 
narastające napięcie. W PZKO ujawniła się już wówczas jednak niewielka 
grupa osób od początku negująca dubčekowską odnowę na czele z Aloj-
zym Mańką (później zmienił nazwisko na Mainka, 1929–1984) z Trzyń-
ca, obywatelem PRL. Pojawiały się również plotki o przyłączeniu Zaolzia 
do Polski. 

Narastające wśród Czechów i Słowaków coraz bardziej negatywne głosy 
na temat wrogiego stosunku Warszawy do reform Praskiej Wiosny oraz takie 

48 APZKO, Sekretariat-Biuro: List F. Króla do Sekretariatu ZG PZKO, 22 marca, 6 kwietnia, 
17 kwietnia 1968; Orzeczenie Komisji Rehabilitacyjnej w sprawie zwolnienia ob. Króla 
Ferdynanda ze stanowiska kierownika zespołu ZG PZKO „Bajka”, 3 czerwca 1968. 
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fakty, jak odbyta 28 marca de-
monstracja czeskich studentów 
pod ostrawskim konsultantem 
PRL przeciwko nagonce na stu-
dentów w Polsce, były niewąt-
pliwie sporym problemem dla 
popierających przemiany Zaol-
zian. Generalnie bowiem pol-
ska prasa na Zaolziu starała 
się wyciszać tego typu reak-
cje, choć z drugiej strony od-
mawiała prośbom i żądaniom 
konsulatu PRL publikowania 
treści przeciwnych czecho-
słowackiemu duchowi odno-
wy. Dlatego pozytywnie, choć 
nie entuzjastycznie, „Głos Ludu” skomentował takie wydarzenie, jak od-
byty 9 maja wspólny polsko-czechosłowacki „wiec przyjaźni” na rynku 
w Czeskim Cieszynie, zwołany z okazji zakończenia II wojny światowej 
z inicjatywy I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach 
Edwarda Gierka. Ta typowo propagandowa impreza, w której przemawiał 
także „konserwatysta” Alois Indra, miała wykazać nadal silne „internacjo-
nalistyczne” więzi obu partii i narodów, choć jej uczestnikami byli głównie 
„udający Czechów” Polacy przywiezieni nad Olzę z polskiej strony grani-
cy. Sama decyzja o jej organizacji zapadła ponad głowami praskich refor-
matorów partyjnych na odbytej w (polskim) Cieszynie w dniach 3–4 maja 
tajnej naradzie Edwarda Gierka i kilku inych działaczy KW PZPR w Katowi-
cach z „twardogłowym” Drahomírem Koldrem z KC KSČ (do 1962 roku par-
tyjnym liderem w Ostrawie) oraz regionalnymi liderami KSČ: Oldřichem 
Voleníkiem, Evženem Morkesem, Leopoldem Kovalčikiem i Janem Muša-
lem oraz szefem ostrawskiej „bezpieki” płk Jaroslavem Hrbáčkiem. Cze-
scy goście byli już wtedy wyraźnie przerażeni postępującymi zmianami 
życia politycznego, padały także stwierdzenia o konieczności interwen-
cji radzieckiej i możliwości zwrócenia się do Polaków o ewentualny azyl 
w chwili zagrożenia49. 

27 czerwca 1968 roku ukazał się w czeskiej prasie Manifest 2000 słów 
pisarza Ludvika Vaculika, przestrzegający władze przed zejściem z drogi 
demokratyzacji państwa. Wraz z marcowym artykułem filozofa Ivana 
Svitáka, który podważył kierownicza rolę KSČ, w podtekście chodziło już 

49 Szerzej zob. K. nowaK : Mniejszość polska..., s. 385–416; AAN, KC PZPR, sygn.XIA/33: 
Notatka dotycząca rozmów z tow. Koldrem, s. 658–662.

Alois Indra na wiecu w Czeskim Cieszynie, 
9 maja 1968  ČT
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o kwestie ustrojowe, stąd część społeczeństwa, także na Zaolziu, wierząca 
w istnienie „socjalizmu z ludzką twarzą” odebrała i to przesłanie z miesza-
nymi uczuciami, zaś władze jednoznacznie uznały go za „kontrrewolucję”. 
Tymczasem postępująca demokratyzacja życia publicznego w Czechosło-
wacji zaczęła budzić coraz większe zaniepokojenie w Moskwie, Warszawie 
i Berlinie. Poza tym do dokonania przewrotu w KC KSČ szykowała się, w po-
rozumieniu z ZSRR, grupa „twardogłowych” działaczy na czele z Aloisem 
Indrą, Antonín Kapkiem, Vasilem Bil’akiem oraz Drahomírem Koldrem50. 

Kiedy ostatecznie przed północą 20 sierpnia złożone z sił zbrojnych 
ZSRR, PRL, Węgier i Bułgarii wojska Układu Warszawskiego wkroczyły 
do Czechosłowacji w ramach operacji „Dunaj” (wojska NRD wyruszyły 
z koszar, lecz ulokowały się nad granicą), na obradujących w tym samym 
czasie prezydiach partyjnych w Pradze i Bratysławie przewagę uzyskali 
jednak zwolennicy odnowy, którzy przeforsowali uchwały potępiające in-
wazję i wzywające obywateli kraju do zachowania spokoju51. 22 sierpnia 
odbył się w Pradze XIV nadzwyczajny zjazd KSČ, w którym z ramienia 

50 K. nowaK : Mniejszość polska..., s. 404–405; J. ryCHl iK , V. Penčev : Od minulosti do 
dnešku..., s.558–562. 

51 Szerzej zob. L. PajóreK : Polska a „Praska Wiosna”. Udział wojska polskiego w interwencji 
zbrojnej w Czechosłowacji w 1968 roku. Warszawa 1998, s. 63–65; R. KwaPiS : Praska 
Wiosna…, s. 227–230. 

Wspólne wydanie tytułów ostrawskiej prasy po interwencji 
Układu Warszawskiego  OD
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KO KSČ uczestniczyli m.in. Evžen Morkes, Jarmila Němcová, Marie Miko-
vá, dziennikarz Ivan Kubiček, Zdeňek Hejzlar, wykładowca Oldřich Pru-
del. Mimo posiadanego mandatu na zjazd nie pojechał Leopold Kovalčik52. 

Na Zaolziu przeciwko interwencji opowiedziała się większość miesz-
kańców, bez względu na narodowość. 23 sierpnia w południe, na wezwa-
nie obradującego od dnia poprzedniego XIV zjazdu KSČ, wybuchł w całym 
kraju jednogodzinny strajk. W Ostrawie, Czeskim Cieszynie, Trzyńcu, Bo-
guminie, Karwinie odbywały się pochody demonstracyjne oraz wiece prze-
ciwko okupacji. Na murach, plakatach, ulotkach pojawiły się liczne hasła 
potępiające interwencję (np. „Nie pozwolimy sobie dyktować, kogo mamy 
kochać!”, „Kolder, Indra przed sąd narodu!”, „Leninie wstań, Breżniew 
zwariował!”, „Ze Związkiem Radzieckim na wieczne czasy – do grobu”, 
„Cały świat to widzi, co jest wolą ludzi”, „Dubčekowi śliwowicę, Koldrowi 
szubienicę!”)53. Przerwano prowadzenie wspólnych odpraw granicznych ze 
służbami celnymi PRL. Zniszczono „drzewko przyjaźni czechosłowacko
-polskiej” przy teatrze w Czeski Cieszynie. Na murach miasta pojawiły się 
się także napisy przeciwko interwencji wojska polskiego, głównie w języku 
czeskim (np. Polacy już nie bracia). 25 sierpnia plenum Komitetu Okręgo-
wego KSČ wydało odezwę nawołującą do odmawiania wszelkiej współpra-
cy z ,,okupantem”54. Ukazywały się wspólne wydania prasy ostrawskiej 
(także „Głosu Ludu”). Konsulat PRL w Ostrawie został pozbawiony łącz-
ności telefonicznej. Przez kilka dni przed placówką demonstrowały grupy 
młodych ludzi z hasłami typu: Nie chcemy polskich okupantów. Trzykrotnie 
wybito szyby w oknach. Pocztą napływały listy protestacyjne od różnych 
instytucji, w tym trzy rezolucje od ludności polskiej. Konsulat odwiedzały 
też różne delegacje odczytując protestacyjne rezolucje55. 

22 sierpnia w „Głosie Ludu” ukazał się wiersz literatów Wilhelma Prze-
czka i Władysława Sikory z rosyjskim tytułem Paczemu? (Dlaczego?): Dla-
czego przychodzicie nocą/ Nieśliśmy przyjaźń i chleb na tacy/ Bronicie nas 
przed nami, po co?/ Jesteśmy w drodze do pracy/ Dlaczego przychodzicie 
nocą/ (...) / Zrywacie dzieci ze snu?/ Po co nam chcecie skrzydła odciąć?/ Py-
tamy: Paczemu?

Kolejne artykuły gazety nie pozostawiały wątpliwości co do stano-
wiska jej redakcji wobec inwazji56. 23 sierpnia w poszukiwaniu polskich 

52 K. j iř íK : Demokratizačni proces..., s. 33.
53 Szerzej zob. Svĕdectví o roce 1968...
54 Tamże.
55 Tamże; AMSZ, Departament I, w. 3/9/74: Notatka o aktualnej sytuacji w środowiskach po-

lonijnych po wkroczeniu wojsk sojuszniczych Układu Warszawskiego do Czechosłowacji, 
15 października 1968; R. SKobelSK i : Polityka PRL wobec państw socjalistycznch w latach 
1956–1970. Poznań 2010, s. 320–324. 

56 „Głos Ludu” 1968, nr 101 z 22 sierpnia.
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wojsk inwazyjnych wyru-
szyła redaktorka „Głosu 
Ludu” Ładysława Krumni-
klowa (1929-2007). Odna-
lazła polskie jednostki pod 
Ołomuńcem i napotkanym 
żołnierzom wręczyła egzem-
plarze gazety, w tym genera-
łowi Florianowi Siwickiemu57. 
Potępienie przez Zaolzian in-
terwencji spotkało się z uzna-
niem miejscowych środowisk 
czeskich i wyraźnie załago-
dziło wcześniejsze napięcia. 
Głosy potępiające okupację, 
także z grona lokalnych struk-
tur KSČ, odzywały się do póź-
niej jesieni 1968 roku. 

Polacy nie zrezygnowali jednak z dalszych starań o polityczne upod-
miotowienie własnej grupy i nadal uczestniczyli w pracach obradującej od 
maja 1968 roku komisji rządowej przygotowującej nowe zasady polityki na-
rodowościowej, których efektem była uchwalona 27 października 1968 roku 
przez Zgromadzenie Narodowe ustawa nr 144/68 o mniejszościach narodo-
wych. Dalszego ciągu legislacyjnego, czyli wprowadzenia przepisów wyko-
nawczych do tego aktu, jednak nie było58. 

W latach normalizacji (1969–1989)

18 kwietnia 1969 roku na plenum KC KSČ odwołano Alexandra Dubčeka ze 
stanowiska I sekretarza i zastąpiono go, po naciskach Moskwy, przez słowac-
kiego „realistę” Gustáva Husáka. Proces tzw. normalizacji uległ przyspiesze-
niu59. Od czerwca 1969 roku organizacje partyjne oraz społeczne odwoływa-
ły swoje rezolucje z okresu sierpniowego. Wielu ludzi w obawie przed utratą 
stanowisk zmieniło poglądy. We wrześniu 1969 roku z egzekutywy KC par-
tii usunięto Dubčeka oraz potępiono jej XIV zjazd60. Z KSČ usunięto 28% 

57 „Głos Ludu” 1968, nr 104 z 26 sierpnia. 
58 R. Petráš : Menšiny v komunistickém Československu. Právní a faktické postavení národ-

nostních menšin v českých zemích v letech 1948–1970. Praha 2008, s. 312–327, 336–340.
59 R. KwaPiS : Praska wiosna..., s. 303–308. 
60 Szerzej zob. Československo roku 1968. 2 díl: počatký normalizacje. Praha 1993, s. 53–55.

Ładysława Krumniklowa 
(1929–2007)  AKr, OD 
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członków. Nastąpił prawdzi-
wy pogrom inteligencji – do 
prac fizycznych lub na emi-
grację musiało w całej Cze-
chosłowacji odejść prawie 
127 000 osób61. Wśród Po-
laków na Zaolziu pojawiały 
się opinie, że mniejszości 
polskiej po prostu nie stać na 
trwanie w opozycji i należy 
po raz kolejny dostosować 
się do nowej rzeczywisto-
ści. Ale i wśród nich ruszyły 
polityczne czystki. W latach 
1969–1970 usunięto z prasy 
Tadeusza Siwka, Władysła-
wa Sikorę (*1933), Stefana 

Mamonia, Ładysławę Krumniklową, Wihelma Przeczka (1936–2006), Bro-
nisława Liberdę (*1937), Janinę Kowalską, Wandę Cejnarową (1931–2011), 
Jana Rusnoka (1927–2003), Henryka Jasiczka (ponownie). Część osób uka-
rano też zakazem publikowania. Poza tym większości z tych działaczy wła-
dze polskie zabroniły przekraczania granicy PRL. W 1971 roku wstrzymano 
działania istniejącej od 1965 roku z inicjatywy historyka Stanisława Zahrad-
nika (*1932) Sekcji Historii Regionu przy PZKO62. 

Od wiosny 1970 roku częścią normalizacji na Śląsku Cieszyńskim stały 
się także działania władz czechosłowackich i wspomagającego je konsu-
latu PRL przeciwko kontaktom dziennikarzy „Głosu Ludu” i „Zwrotu” 
z podparyskim ośrodkiem Jerzego Giedroycia. 26 maja 1969 roku w pod-
tatrzańskim Smokovcu na Słowacji StB zatrzymała bowiem, a następnie 
przekazała polskiej SB, przemycającego już wcześniej do Polski nielegalne 
wydawnictwa, „taternika” Macieja Kozłowskiego i towarzyszącą mu Marię 
Tworkowską. Podczas przeszukania znaleziono przy nich notatki świad-
czące, iż na prośbę Giedroycia kontaktowali się również z Zaolzianami, co 
zresztą odpowiadało prawdzie. Ofiarą prowadzonego, ale ostatecznie za-
mkniętego bez procesu śledztwa, była przede wszystkim Ładysława Krum-
niklowa, która spędziła prawie trzy miesiące w ostrawskim areszcie63. 

W następnych latach wiele osób dostosowywało się do nowych wa-
runków. Sposobem na przetrwanie polskiej grupy narodowej stała się jej 

61 J. ryCHl iK , V. Penčev : Od minulosti do dnešku..., s. 573.
62 Szerzej zob. K. nowaK : Mniejszość polska..., s. 464–480.
63 Tamże, s. 475–479.

Jan Rusnok (1927-2003), od 1964 roku 
redaktor naczelny „Zwrotu”  AR, OD
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aktywność na polu kulturalnym, co 
okazało się dobrym pociągnięciem. 
Działało ponad 90 kół PZKO, wybu-
dowano kilkanaście nowych domów 
PZKO, inne wyremontowano. Przy 
PZKO tworzono kluby reprezentują-
ce określone środowiska i dziedzi-
ny. Udaną inicjatywą, wprowadzoną 
przez Tadeusza Wantułę, okazała się 
zwłaszcza aktywność Klubów Mło-
dych przy PZKO. Z drugiej strony 
pojawiły się negatywne skutki de-
gradacji środowiska naturalnego, 
z powierzchni ziemi zniknęła stara 
Karwina i wieś Łąki, rosły nowe blo-
kowiska, do których przenoszeni byli 
także Polacy, gdzie ginęli w obcym 
tłumie. Wielu rodziców zaczęło się 
zastanawiać nad sensem posyłania 
dzieci do polskich szkół, wzrastała 

liczba małżeństw mieszanych, co sprzyjało asymilacji. 
Napięcie w stosunkach władz KSČ z mniejszością polską zwiększyło 

się w związku z wydarzeniami w Polsce w 1980 roku. Praga broniła się 
przed przenikaniem demokratycznej „zarazy” z PRL, także na Zaolzie. 
Rozpoczęto więc, wraz z „Głosem Ludu” jako organem KSČ, nagonkę na 
ruch „Solidarności”. Na początku 1981 roku za opublikowanie wcześniej 
w „Zwrocie” artykułu krytyka literackiego z Krakowa Tadeusza Nyczka 
o działalności teatrów studenckich w PRL z funkcji redaktora naczelnego 
„Zwrotu” i z KSČ został wykluczony Kazimierz Kaszper (*1946). Przemia-
nami w PRL interesowało się raczej młodsze pokolenie działaczy PZKO, 
jak np. Tadeusz Wantuła, Marian Siedlaczek (*1956), Franciszek Nastul-
czyk oraz środowiska literackie. Kontakty Zaolzian z „Solidarnością” i od-
wrotnie miały jednak okazjonalny charakter. W związku z sytuacją w PRL 
StB wzmocniła jednak obserwację całej mniejszości polskiej. W kwietniu 
1981 roku stworzono również propagandową audycję radiową Inteprogram 
– nadawaną z Pragi po polsku, którą prowadzili także dziennikarze zaol-
ziańscy, z których część została do tego przymuszona. 

7 grudnia 1981 roku władze czechosłowackie zamknęły granicę z PRL 
dla ruchu prywatnego, co przez następne prawie dziesięć lat ograniczyło 
kontakty kulturalne i rodzinne Zaolzian z Polską i niewątpliwie pogłębiło 
także procesy asymilacyjne. Wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku w PRL 

Najaktywniejszy zaolziański historyk 
Stanisław Zahradnik (*1932) 

dopiero po 1989 roku mógł zrealizować 
wiele swoich zakazanych wcześniej 

przez władze projektów badawczych, 
 OD
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stanu wojennego liderzy KSČ powitali z zadowoleniem jako słuszny krok 
w kierunku obrony socjalizmu64. 

W latach osiemdziesiątych ożywiła się wśród katolików na Zaolziu ak-
tywność religijna, na co wpływ miał wybór kardynała Karola Wojtyły na 
papieża w 1978 roku. Zapłacił jednak za to m. in. ks. Adam Rucki z para-
fii w Gutach, popularyzator ruchu oazowego. W 1984 roku został pozba-
wiony możliwości prowadzenia działalności duszpasterskiej i otrzymał 
wyrok w zawieszeniu65. W tym okresie ożywiła się także Sekcja Historii 
Regionu przy ZG PZKO, choć władze nie były zadowolone z kontaktów 
jej działaczy, zwłaszcza Stanisława Zahradnika, z naukowcami z Polski.

Podczas aksamitnej rewolucji 1989 roku

Do połowy listopada 1989 roku w życiu politycznym regionu nadal obo-
wiązywały tradycyjne rytuały: obchodzenie rocznicy „Zwycięskiego Lu-
tego", „Dni przyjaźni Czechosłowacko-Radzieckiej”, „Święta Rewolucji 
Październikowej”. Od połowy 1989 roku, ze względu na wybory w Polsce 
(4 czerwca) i dialog władz węgierskich z opozycją (od 14 czerwca), poło-
żenie międzynarodowe Czechosłowacji znacznie jednak się pogorszyło. We 
wrześniu powstał w Polsce rząd niekomunistycznego premiera Tadeusza 
Mazowieckiego, w październiku upadł komunizm na Węgrzech, a w Pradze 
pojawiać się zaczęły tłumy obywateli NRD z nadzieją na uzyskanie azylu 
w zachodnioniemieckich placówkach dyplomatycznych i wyjazd do RFN. 
Do połowy listopada upadł komunizm w Bułgarii i rozpoczęła się agonia 
NRD. Poza tym osamotniona komunistyczna Praga nie mogła już liczyć na 
pomoc z Moskwy. 

Od połowy 1989 roku, a więc już po skończonych w PRL obradach „okrą-
głego stołu”, w „Głosie Ludu” zaczęły pojawiać się pierwsze informacje 
o działalności opozycji politycznej w Czechosłowacji, związanej głównie 
z „Kartą 77” i Vaclávem Havlem. Część starszych czytelników wypowia-
dała się przeciwko tego typu „wichrzycielom”, stwierdzając, że los Pola-
ków na Zaolziu jest związany z polityką KSČ, w innym przypadku mogły 
bowiem wrócić czasy posła Uhliřa. Inni powtarzali hasła o konieczności 
walki o „socjalizm z ludzką twarzą”, co było władzom praskim na rękę. 

5 październia 1989 roku podczas kolejnej manifestacji w (polskim) Cie-
szynie przeciwko budowie koksowni w Stonawie służby porządkowe nie 
dopuszczały przechodniów w Czeskim Cieszynie do brzegu Olzy i zatrzy-
mały manifestujących tam solidarnie czeskich ekologów i opozycjonistów. 

64 Tamże, s. 482–536.
65 Pamiętaj, że miłością jesteś i w miłość się obrócisz. Rozmowa z ks. Adamem Ruckim. „Zwrot” 

2012, nr 5, s. 13–14.
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17 listopada 1989 roku rozpoczął się w Pradze, uzgodniony wcze-
śniej z władzami, wiec studencki poświęcony pamięci prześladowanych 
w 1939 roku przez hitlerowców czeskich studentów, który jednak przero-
dził się w antyreżimowe demonstracje, jak się okazało, już nie do zatrzy-
mania, także w innych częściach Republiki66. Gdy 24 listopada z funkcji 
I sekretarza KC KSČ zrezygnował Miloš Jakeš, w ciągu następnych 24 go-
dzin czechosłowackie środki masowego przekazu o 180° zmieniły orienta-
cję polityczną. 

O sytuacji w Pradze dyskutowali 19 listopada aktorzy ostrawskich scen 
teatralnych. Dzień później pojawiły się plakaty z odezwami i protestami 
przeciwko polityce reżimu. Aktorzy i studenci przystąpili do strajku na 
rzecz demokratycznych reform, docierając także do zakładów pracy. Od 
22 listopada tworzyły się w regionie komórki powstałego 3 dni wcześniej 
w Pradze prodemokratycznego Forum Obywatelskiego (Občanské forum, 
OF). Ale jeszcze 22 i 23 listopada odbyły się w Ostrawie kilkusetosobowe 
demonstracje KSČ, przeciwko działaniom OF. 67

23 listopada doszło do wystąpień politycznych także wśród Zaolzian 
– na przeglądzie małych form scenicznych „Melpomenki” w Ligotce Ka-
meralnej. Uczestnicy wysłali list z poparciem do Vacláva Havla i OF. 26 li-
stopada do strajku przystąpili aktorzy czeskocieszyńskiego teatru, w tym 
Sceny Polskiej. 27 listopada odbył się w całej Republice zapowiedziany 
przez opozycję strajk generalny, do którego przyłączyli się także etatowi 
pracownicy ZG PZKO. Pod przewodnictwem Tadeusza Wantuły powstał 
Komitet Inicjatywy Społecznej, który w specjalnej odezwie do kół PZKO 
domagał się zwołania nadzwyczajnego zjazdu organizacji. 28 listopada 
ostrożne wcześniej władze PZKO zapowiedziały w odrębnym dokumencie 
działania na rzecz uczynienia z organizacji reprezentanta polskiej mniej-
szości, zniesienie barier uniemożliwiających szersze kontakty z Polską, 
domaganie się zmian ordynacji wyborczej na rzecz przyznania Polakom 
odpowiedniej ilości mandatów w organach przedstawicielskich, przestrze-
gając jednak przed całkowitym odrzucaniem dotychczasowego dorobku 
organizacji. Wyłoniono grupę roboczą, która miała przygotować wnioski 
i program na przyszłość. 

29 listopada Federalne Zgromadzenie Narodowe w Pradze uchwaliło 
skreślenie zapisów konstytucyjnych o kierowniczej roli partii komunistycz-
nej w państwie, co otworzyło drogę do rugowania komunistów z orga-
nów przedstawicielskich. 5 grudnia mniej dotąd znani działacze Stanisław 
Gawlik (*1941), Erwin Macura (1938–2000), Eugeniusz Hyrnik (*1938) i Ta-
deusz Puchała (*1935) powołali Komitet Obywatelski, a 6 grudnia lokalne 

66 J. ryCHl iK , V. Penčev : Od minulosti do dnešku..., s. 583–584.
67 Ostrava..., s. 573–575.
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Komitety Inicjatywy Społecznej powołały Komitet Obywatelski Polaków 
w Czechosłowacji – jako kolejne ciało opiniotwórcze. 9 grudnia powoła-
no nowe tymczasowe władze PZKO, będące swoistym politycznym kom-
promisem, na czele z przewodniczącym Romanem Suchankiem (*1945). 
Wypłynęła także kwestia prawa PZKO do reprezentowania polskiej mniej-
szości w sytuacji, gdy poza organizacją pozostawała ponad połowa Zaol-
zian. Uchwalono zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu PZKO na 25 marca 
1990 roku oraz powołano Komisję Rehabilitacyjną. Komitet Obywatelski 
Tadeusza Wantuły przekształcił się w Sekcję Polską OF. Jej rzecznikami 
zostali: Jan Rusnok, Tadeusz Wantuła, Marian Siedlaczek, Janusz Klimsza 
(*1961) i Bogdan Kokotek (*1959). 14 grudnia w specjalnym oświadczeniu 
Sekcja wymieniła bolączki polskiej grupy narodowej: brak równoupraw-
nienia, odgórna polityka asymilacyjna, brak autentycznego reprezentanta 
polskiej grupy w organach przedstawicielskich, likwidacja szkół małokla-
sowych, powodująca zanikanie zwartych osad polskich, rabunkowa go-
spodarka w rewirze węglowym, powodujące konflikty narodowościowe 
fałszowanie historii Śląska Cieszyńskiego, powodujące u Polaków poczu-
cie „mniejszej wartości i dyskryminacji obywatelskiej” rugowanie języka 
polskiego z usług, handlu, gastronomii i służby zdrowia, „proponowa-
nie matkom na oddziałach położniczych odgórnie sporządzonych list 
imion dla nowo narodzonych dzieci”, jednostronne zerwanie konwencji 
o małym ruchu granicznym pozbawiające Polaków prawa do kontaktu 
z Macierzą, przesiedlanie księży narodowości polskiej. 21 grudnia doszło 
w Czeskim Cieszynie do spotkania – z udziałem Tadeusza Wantuły i Je-
rzego Kronholda z Cieszyna – liderów Forum Obywatelskiego z polskimi 
posłami Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, m. in. Adamem Mich-
nikiem. 29 grudnia Zgromadzenie Narodowe w Pradze pod przewodnic-
twem Alexandra Dubčeka dokonało wyboru Vacláva Havla na nowego 
prezydenta Czechosłowacji68. 

Konkluzje 

Po II wojnie światowej, a ostatecznie po zakończeniu polsko-czechosło-
wackiego sporu granicznego w 1947 roku, Polacy na Zaolziu musieli po-
nownie przystosować się do roli mniejszości narodowej. Problematyka 
polska była też najbardziej wyrazistym problemem politycznym czeskiej 
części Śląska Cieszyńskiego po 1945 roku. W latach 1945–1948 Polacy 
z przyczyn taktycznych i ideowych popierali KSČ, której zależało na ma-
joryzacji konkurencji politycznej w ważnym okręgu przemysłowym. Potem 

68 „Głosu Ludu” 1989, czerwiec-grudzień. 
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okazało się, że aktywność mniejszości polskiej będzie się realizować już 
na zupełnie nowych zasadach – w warunkach funkcjonowania totalitarne-
go państwa komunistycznego. Uzyskane przez nich w tzw. Protokole-Za-
łączniku do umowy z 10 marca 1947 roku prawa do rozwoju kulturalnego 
w następnych latach były już jednak tylko uszczuplane i – mimo kilku prób 
reformatorskich – do 1989 roku kwestia mniejszościowa pozostawała w le-
gislacyjnym zawieszeniu. Polacy utracili też samodzielność finansową, a od 
1952 roku jedyną polską organizacją w Czechosłowacji pozostał powstały 
w 1947 roku Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, którego dorobek trud-
ny jest do przecenienia. Także sami Polacy podejmowali próby znalezienia 
wyjścia z tej dusznej i sprzyjającej asymilacji atmosfery politycznej, czego 
przykładem była interesująca, choć kontrowersyjna „platforma” Pawła Cie-
ślara, która w rezultacie sprowadziła go w polityczną i społeczną otchłań. 

Na losy mniejszości polskiej w latach następnych wpływała także sy-
tuacja w Polsce, której polityczne przełomy i związane z nimi plany re-
formatorskie kolidowały z zamierzeniami Pragi, a to wystarczyło, aby 
ogłosić kolejne krucjaty na pograniczu – po 1956 roku walkę z „teorią 
dwóch ojczyzn” a po 1980 roku przeciwko wpływom „Solidarności”. Pro-
blemom politycznym towarzyszyły procesy asymilacyjne, sztucznie przez 
władze przyspieszane, zwłaszcza poprzez tworzenie atmosfery nie sprzy-
jającej używaniu języka polskiego. Faktycznie, mimo sloganów o prole-
tariackim internacjonalizmie, nadal dążono do jak najszybszej zmiany 
stosunków etnicznych w przygranicznych powiatach, co przypominało 
lata międzywojenne. Osiągnięte podczas Praskiej Wiosny polsko-czeskie 
zbliżenie przetrwało nie na długo, a w latach osiemdziesiątych, także 
na skutek zamknięcia granicy z PRL, Zaolzianom narzucono izolację od 
łączności z Macierzą, co pogłębiło zasięg procesów asymilacyjnych, tym 
bardziej, że dyplomacja polska nie była w stanie lub nie chciała w tej 
kwestii skutecznie interweniować. O ile na tle innych krajów tzw. real-
nego socjalizmu Polacy na Zaolziu funkcjonowali jeszcze w miarę do-
brze, przy bardziej właściwym dla ich sytuacji porównaniu z okresem 
międzywojennym czy czasami austriackimi sprawy te wypadały o wiele 
gorzej. Dopiero definitywne odrzucenie przez mniejszość polską komuni-
zmu w 1989 roku pozwoliło na stworzenie nowych jakościowo warunków 
dla jej dalszego trwania na zachodnim brzegu Olzy. 

Obszar czeskiej części Śląska Cieszyńskiego dla władz KSČ miał stano-
wić wzorowy bastion uprzemysłowionego socjalizmu. Także jednak w tym 
regionie, gdzie teoretycznie miało się żyć najlepiej, dochodziło do anty-
reżimowych wystąpień, a miejscowi Czesi i Polacy niejednokrotnie do-
świadczali negatywnych skutków narzuconego w 1948 roku totalitaryzmu. 
Jednym z nich była, dająca znać o osobie także i obecnie, degradacja śro-
dowiska naturalnego. 
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Po zakończeniu wojny o wartości gospodarczej przemy-
słu zachodniej części Śląska Cieszyńskiego dla odrodzonej 
Czechosłowacji nadal decydował przemysł ciężki, a więc 
głównie górnictwo i hutnictwo, skoncentrowane w pół-
nocno-zachodnim obszarze Zagłębia Ostrawsko-Karwiń-
skiego i w ośrodku trzynieckim. Do wydobycia węgla oraz 
produkcji żelaza i stali nawiązywał przemysł maszynowy, 
chemiczny i inny. Przemysł lekki, przeważnie spożywczy 
i tekstylny, skumulowany we Frydku-Mistku oraz rolnic-
two miały obok gigantów przemysłu ciężkiego o wiele 
mniejsze znaczenie.

Górnictwo 

Z 32 eksploatowanych w chwili zakończenia wojny ko-
palń na terytorium Śląska Cieszyńskiego znajdowały się 
241. Wszystkie kopalnie zostały zaraz w maju 1945 roku 
oddane pod zarząd komisaryczny a w październiku 
1945 roku zostały znacjonalizowane. W 1946 roku po-
wstało przedsiębiorstwo państwowe Ostrawsko-Karwiń-
skie Kopalnie Węgla Kamiennego (Ostravsko-karvinské 
doly, OKD). W pierwszym roku istnienia znacjonalizo-
wanego przedsiębiorstwa wydobyto 11,2 mln ton węgla 
(55 % wydobycia dotychczas najlepszego roku 1943) przy 
stanie zatrudnienia ok. 30 000 górników2.

W latach pięćdziesiątych Zagłębie rozwijało się tery-
torialnie w kierunku wschodnim, na teren śląskich gmin 
Stonawa i Łąki oraz południowym, na teren morawskiego 
Paskova. Rozbudowywano stare kopalnie oraz budowa-
ne nowe. W latach 1954–1955 ukończono budowę kopalni 

1 I. Černý  i in.: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. 
Ostrava 2003, s. 15–20. 

2 Tamże, s. 25.

*

* Tadeusz Siwek opracował problematykę górnictwa, hutnictwa i ekologii.
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„Czerwony Październik” w Ostrawie-Hermanicach, w latach 1956–1960 bu-
dowano kopalnię „9 Maja” w Stonawie, w latach 1958–1967 wybudowano 
kopalnię „ČSM” w Stonawie. Kopalniom nadawano i inne ideologicznie za-
barwione nazwy: „Stalin”, „Stachanow”, „Pionier”, „Prezydent Gottwald”. 
W 1960 roku w Zagłębiu pracowało 36 kopalń, z tego 26 na terenie Ślą-
ska Cieszyńskiego. Rosła liczba pracowników (prawie 85 000 w 1965 roku, 
w tym 55 600 górników) oraz ich płace, w związku z czym najczęstszą kom-
binacją zawodową par małżeńskich było: mąż – górnik, żona – w domu. 
Typowy dla krajów komunistycznych trend do zatrudnienia kobiet dotarł 
do Zagłębia później, gdyż dzięki względnie wysokim zarobkom mężów, ko-
biety nie musiały pracować. 

Bezpieczeństwo pracy stało na niskim poziomie, o czym świadczą po-
ważne wypadki, do których wówczas dochodziło. Najpoważniejszy był 
pożar podziemny w kopalni „Dukla” 7 lipca 1961 roku, w wyniku którego 
zginęło 108 górników (czwarta najtragiczniejsza katastrofa w Zagłębiu od 
końca XIX wieku). Typową dla okresu stalinowskiego ekstensywną gospo-
darkę wydobywczą ograniczono w okresie reform ekonomicznych w latach 
sześćdziesiątych (liczba górników spadła o 25%), by w następnej dekadzie 
powrócić do starych metod biurokratycznego zarządzania i ekstensywnych 
form rozwoju gospodarki. Państwowy koncern górniczy rozwijał się dalej, 
m.in. dzięki komunistycznej ideologii, która preferowała przemysł ciężki 
i popierała wzrost liczebny „klasy robotniczej”. Dlatego wydobycie węgla 
kamiennego wzrastało w Czechosłowacji jeszcze w okresie, kiedy bardziej 
rozwinięte kraje Europy zachodniej już go ograniczały. Najwięcej węgla 
w całej historii przedsiębiorstwa wydobyto w 1980 roku: 24,2 mln ton, co 
stanowiło ponad 90% wydobycia tego surowca na całym obszarze Cze-
chosłowacji. 70% wydobycie całego Zagłębia dawały kopalnie usytuowane 
w jego karwińskiej części3. 

W latach osiemdziesiątych nie można już było ignorować stopniowego 
spadku zapotrzebowania na węgiel. W Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim 
coraz częściej zamykano wyeksploatowane kopalnie i stopniowo ograni-
czano wydobycie, choć w 1972 roku rozpoczęto jeszcze budowę nowej ko-
palni „1 Maja” w Darkowie, w której rozpoczęto wydobycie w 1982 roku. 
Po jej otwarciu udział wydobycia rewiru karwińskiego w całym wydoby-
ciu Zagłębia wzrósł w 1985 roku do 76%4. W 1990 roku wydobycie w całym 
państwowym przedsiębiorstwie górniczym, które przeszło w okresie 

3 Statistická ročenka Severomoravského kraje 1985. Krajská správa Českého statistického 
úřadu v Ostravě; Ostrava 1986. D. janáK , R. ProKoP , J. Krol : Postawowe cechy rozwoju 
czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego po roku 1945. W: Zarys dziejów Śląska 
Cieszyńskiego. Red. M. boráK , D. GawreCKi . Ostrava – Praga 1992, s. 142–143.

4 D. janáK , R. ProKoP , J. Krol : Postawowe cechy..., s. 143.
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komunistycznym przez kilka wewnętrznych reorganizacji, spadło poniżej 
19 mln ton5. 

W oparciu o wydobywany węgiel rozwijała się produkcja koksu oraz 
energii elektrycznej. W latach siedemdziesiątych powstała wielka koksow-
nia przy kopalni „Armii Czechosłowackiej” w Karwinie a w następnej de-
kadzie rozpoczęto budowę koksowni w Stonawie, którą jednak przerwano 
na skutek protestów w polskiej części regionu w drugiej połowie 1989 roku. 
W 1976 roku powstał ogromny kompleks elektrowni „Dziećmorowice” 
o mocy 800 MW6. 

Hutnictwo

Drugą ważną gałęzią cieszyńskiego przemysłu ciężkiego po czeskiej stro-
nie granicy było hutnictwo żelaza. Na południe od Cieszyna istniała od 
1839 roku huta w Trzyńcu, która wchodziła w skład firmy Spółka Górni-
czo-Hutnicza (Báňská a hutní společnost) z siedzibą w Pradze zarządzającej 
również 8 kopalniami Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego7. Pracowało w niej 
około 6 000 pracowników. Po wojnie została znacjonalizowana już jesienią 
1945 roku razem z kopalniami. W 1950 roku nadano jej nazwę „Huta Wiel-
kiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej”. Rozwijała się tak samo jak 
kopalnie węglowe dzięki wsparciu komunistycznych władz. W 1958 roku 
potroiła przedwojenną produkcję a liczba zatrudnionych sięgała 15 0008. Za-
wsze była miejscem pracy miejscowych Polaków, którzy zajmowali w niej 
często wysokie stanowiska. Miała jednak negatywny wpływ na środowisko 
naturalne.

W latach pięćdziesiątych powstała na obrzeżach czeskiego Śląska Cie-
szyńskiego kolejna gigantyczna huta: Nowa Huta (w komunistycznej 
nomenklaturze „Nowa Huta Klementa Gottwalda”, pierwszego komuni-
stycznego prezydenta Czechosłowacji). Ulokowana w ostrawskiej dzielni-
cy Kończyce była uzupełniającym zakładem Huty Vitkovice po morawskiej 
stronie rzeki Ostrawicy9. Była znaczącym producentem żelaza w Czecho-
słowacji, ale też poważnym czynnikiem degradacji środowiska w gminach 
leżących w jej bezpośredniej bliskości.

5 I. Černý  i in.: Uhelné hornictví..., s. 35–38.
6 D. janáK , R. ProKoP , J. Krol : Postawowe cechy..., s.143.
7 I. Černý  i inni: Uhelné hornictví..., s. 40–44.
8 M. Krůl , P. nováKová , I. PavelKová : Historie a současnost podnikání v Těšínském 

Slezsku. Žehušice 2006, s. 117–118. 
9 O. Káňa : O vzniku a vývoji Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě-Kunčicích. Ostrava. 

„Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města” 1979, r. 10, s. 9–57.
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Z hutniczych przedsiębiorstw należy wspomnieć jeszcze walcownię 
blachy w miejscowości Leskowiec (dziś część Frydku-Mistku) oraz Hutę 
i Druciarnię w Boguminie na północ od Ostrawy, która stała się głównym 
czynnikiem rozwojowym tego miasta położonego na historycznym szla-
ku kolejowym z Wiednia do Niemiec i do Krakowa. W 1965 roku zakład 
bogumiński rozpoczął strategiczną dla krajów socjalistycznych produkcję 
dwukół kolejowych, co nabrało politycznej rangi dla całego Bloku Wschod-
niego10. W sumie przedsiębiorstwa hutnicze regionu wyprodukowały 
w 1985 roku 6,2 mln ton surówki i 8,8 mln ton stali. Stanowiło to ponad ¾ 
produkcji żelaza i stali całej Republiki Czechosłowackiej. 

Przemysł chemiczny

Do znaczących przedsiębiorstw chemicznych z szerokim asortymentem 
produktów chemicznych (kwasy, nawozy azotowe, gazy techniczne, kle-
je, barwniki, anilina i in.) należały Morawskie Zakłady Chemiczne (Mo-
ravské chemické závody) w Ostrawie–Mariańskich Górach (Azotownia) 
i w Boguminie („Lachema”, później „Bohema”). Do innych należały Za-
kłady Chemiczne w Ostrawie-Gruszowie (specjalizujące się w chemii 
baru, produkcji kwasów i in.) a w Ostrawie-Przywozie rafineria olejów 
mineralnych „Chemopetrol”, (później „Ostramo”), które zakończyły swo-
ją produkcję krótko po 1989 roku. Przemysł chemiczny specjalizujący się 
w koksochemii i chemii smoły był zlokalizowany w Ostrawie-Zabrzegu 
(do 1967 roku). W kolejnych latach ta gałąź była stopniowo przenoszona 
do nowego zakładu w Valašskim Meziříczu11. Gałąź chemii organicznej 
i nieorganicznej stanowiła jednak i nadal stanowi bardzo poważne obcią-
żenie ekologiczne dla środowiska, zwłaszcza z punktu widzenia produkcji 
niebezpiecznych odpadów, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzch-
niowych i podziemnych. 

Przemysł budowlany 

Z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu i siedzib miejskich aglomeracji 
ostrawskiej wyjątkowe znaczenie miał tutaj przemysł budowlany, który był 
rozproszony w wielu miejscach. Wydobycie wapienia, produkcja cementu 
i wapna była zapewniona w Śtramberku, produkcja prefabrykatów i lek-

10 M. Krůl , P. Nováková, I. PavelKová : Historie a současnost..., s. 136.
11 J. Havrlant : Geografie Severomoravského kraje. Ostrava 1980, s. 40–65.
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kich materiałów budowlanych skupiała się w miejscach rozbudowy wielkich 
osiedli – Ostrawy, Karwiny, Dziećmorowic, Hawierzowa, Orłowej, Bogumi-
na, Frydku-Mistku, Paskova i in. Większe cegielnie pracowały we Frydku- 
Mistku Czeskim Cieszynie Boguminie, Orłowej, Baszce i in. 

Przemysł obróbki drewna

Przemysł obróbki drewna, choć dysponuje bogatą bazą surowcową w Be-
skidach, był tutaj ograniczony do podstawowej obróbki w tartakach. Do 
większych należały tartaki w powiecie frydecko-misteckim (Frýdlant, Ostra-
wica i inne w regionie wałaskim (Valašsko) i opawskim. Finalna produkcja 
drewniana nie była reprezentowana w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego 
(w odróżnieniu od polskiej części regionu). Pokrewny przemysł przetwór-
czy celulozowo-papierowy był zlokalizowany w Racimowie (w 1983 roku 
został przeniesiony do nowego zakładu w Paskovie) i w Czeskim Cieszynie 
(produkcja kartonu, zeszytów i in.).

Przemysł spożywczy

Branża przemysłu spożywczego, kluczowa dla zaopatrzenia licznej ludno-
ści rosnącej aglomeracji ostrawskiej, była skoncentrowana w kilku dużych 
miastach i ich otoczeniu. Wielkie młyny powstały w Szonowie, piekarnie 
w Ostrawie-Martinowie, Hawierzowie, Czeskim Cieszynie, Karwinie, mle-
czarnie w Czeskim Cieszynie, Kuninie (koło Novego Jičina) itd. Przemysł 
mięsny reprezentował nowy duży kombinat w Ostrawie-Martinowie, a prze-
twórstwo importowanych ryb zapewniał zakład w Boguminie („Rybena”). 
Branża spożywcza tworzyła miejsca pracy przede wszystkim dla kobiecej 
części aktywnej ekonomicznie ludności. Szczególną branżą jest piwowar-
stwo. Ze znakomitej jakości piwa znane są zwłaszcza browary „Ostravar” 
w Ostrawie i „Radegast” w Noszowicach. Produkcja napojów bezalkoho-
lowych była repezentowana przez mniejsze zakłady w Karwinie, Czeskim 
Cieszynie i Boguminie12. 

12 M. beneš  a kol.: Okres Karviná. Praha 1988, s. 30–40.
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Przemysł tekstylny 

Przemysł tekstylny miał do końca lat osiemdziesiątych w całym regionie 
morawsko-śląskim długoletnią tradycję, przede wszystkim w rejonie jesio-
nickim, mniej w rejonie beskidzkim. Największym tekstylnym zakładem 
bawełnianym, działającym we Frydku-Mistku, był „Slezan” (z przędzalnią 
i tkalnią); zatrudniał zwłaszcza kobiety z okolicznych wsi. Kolejne zakła-
dy były zlokalizowane w Raszkowicach i Frenštát pod Radhoszczem. Wy-
jątkowa produkcja kapeluszy i beretów z długoletnią tradycją, skierowana 
w wielkiej części na eskport, do dziś jest reprezentowana w Novym Jičinie 
(zakład „Tonak”).

Inne gałęzie przemysłu lekkiego 

Z innych gałęzi przemysłu lekkiego (bez powiązań z branżami przemysłu 
ciężkiego) wyraźniejszą reprezentację miał w regionie przemysł elektrotech-
niczny, na przykład w Trzyńcu, Ostrawie, Hawierzowie, Orłowej i Pietwał-
dzie (poboczne zakłady „TESLA” Rožnov), „Akumulátorka” w Raszkowi-
cach i „Autopal” w Novym Jičinie z zakładem w Rychwałdzie (produkcja 
reflektorów i chłodnic do samochodów), dalej produkcja urządzeń gospo-
darstwa domowego w Jabłonkowie (zakład „Elektropraga”, później „ETA”) 
i w Fulneku (zakład „ROMO”). W produkcji naczyń kuchennych specjalizo-
wała się firma we Frydlancie nad Ostrawicą („Norma”).

Pod względem zatrudnienia kobiet niewielkie znaczenie miał jeszcze 
na Śląsku Cieszyńskim przemysł skórzany, zlokalizowany w Hawierzowie 
i Karwinie, specjalizujący się w produkcji cholewek obuwniczych (Svit) 
i przemysł poligraficzny z drukarniami w Ostrawie, Frydku-Mistku, Kar-
winie i Czeskim Cieszynie13.

Skutki ekologiczne 

Slogan, że region Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego jest „stalowym sercem 
republiki”, który rozpowszechnił się w okresie władzy komunistycznej, 
był okupiony znaczną degradacją środowiska naturalnego. Zanieczyszcze-
nie powietrza, cieków wodnych i gleb osiągnęło w okresie 1945–1989 war-
tości niespotykane w innych regionach Czechosłowacji. Najgorsze skut-

13 J. Havrlant : Geografie Severomoravského kraje..., s. 240–260.
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ki wywoływało górnictwo, ponieważ pokłady węgla były eksploatowane 
przeważnie bez podsadzki, czyli „na zawał”. Poziom terenu obniżył się 
z tego powodu nawet o 30–40 metrów. Najgorsza sytuacja była w dawnej 
Karwinie, która praktycznie przestała istnieć. Domy wyburzono, pola za-
lała woda gruntowa. Kościół św. Piotra z Alkantary przetrwał, ale stoi na 
zupełnym odludziu o 37 m niżej od poziomu, na którym go zbudowano 
w 1736 roku, nachylony pod kątem ostrzejszym niż „krzywa wieża” w Pi-
zie (6,8 stopnia). 

Konkluzje 

Kontynuowana w latach realnego socjalizmu eksploatacja złóż węglowych 
Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego oraz produkcja zaolziańskich hut pozwa-
lały Czechosłowacji utrzymywać silną pozycję gospodarczą w gronie euro-
pejskich satelitów Kremla, a mieszkańcy Zaolzia cieszyli się w miarę do-
brym standardem życie na tle innych regionów Republiki. Jedną z cen, jaką 
za to zapłacono, była dewastacja środowiska naturalnego. W czasach komu-
nistycznych rozmiary produkcji przemysłowej były największe, środków na 

Niemym świadkiem dewastacji 
środowiska naturalnego na Zaolziu 
jest słynny, ze względu na swoje 
odchylenie od pionu (6,8 stopnia), 
kościół rzymsko-katolicki św. Piotra 
z Alkantary w Karwinie-Dołach 
(„czeska Piza”)  KN
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lepsze technologie i rekultywację było mało, a opinia publiczna w sytuacji 
braku wolności słowa i wolnych wyborów była bez znaczenia. Dlatego eko-
logicznym kontekstem produkcji przemysłowej zaczęto się tym zajmować 
dopiero po zmianie ustrojowej w 1989 roku. 
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RolnictwoPetr Žufan

Rolnictwo w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego już 
w pierwszej połowie XX wieku miało mniejsze znacze-
nie aniżeli w większości pozostałych czeskich regionów – 
zwłaszcza na północy, na terenie Zagłębia Ostrawsko-Kar-
wińskiego. Przyczyną był rozwój przemysłu. Wszędzie 
przeważały małe gospodarstwa, w Zagłębiu występowały 
gospodarstwa chłoporobotników, tzn. ludzi pracujących 
w zakładach przemysłowych, ale uprawiających zwykle 
niewielkie pole w celu zaopatrzenia rodziny w żywność. 
Towarowa produkcja rolna praktycznie nie istniała, po-
nieważ na rolniczym południu regionu przeszkodą utrud-
niającą powstawanie większych gospodarstw rolnych 
był tamtejszy podgórski i górski krajobraz. Głównymi 
roślinnymi produktami rolnymi były zboża (pszenica, 
jęczmień, owies), ziemniaki, jarzyny i owoce. Z produk-
cji zwierzęcej było to mięso (przeważnie trzoda chlewna 
i drób) oraz mleko i nabiał. W niektórych gminach na pół-
nocy (Rychwałd, Łąki) długą tradycję miały stawy rybne, 
w których hodowano przeważnie karpie. W wioskach be-
skidzkich hodowano owce, w gospodarstwach chłoporo-
botników m.in. kozy i króliki. 

Reforma rolna 

Nastanie komunizmu w 1948 roku oznaczało dla Cze-
chosłowacji, a zatem także dla powiatów cieszyńskich, 
początek długofalowej przebudowy ekonomiki i struktur 
społecznych, które znalazły odbicie także w rolnictwie. 
Wzorem dla tych zmian była radziecka kolektywizacja1. 
Najpierw przeprowadzono reformę rolną, w ramach któ-
rej odbywał się zabór większych gruntów rolniczych, li-

1 Szerzej zob. P. Blažek , M. KubáleK : Kolektivizace venkova v Če-
skoslovensku 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Praha 2008.
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kwidacja własności ziemi 
wśród niektórych niepożą-
danych grup ludności (np. 
szlachty) lub dochodziło do 
podziału gruntów. W roku 
1949 uchwalono ustawę 
o Zjednoczonych Spółdziel-
niach Rolniczych (Jednot-
né zemědělské družstva, 
JZD). Z początku zakłada-
no raczej małe spółdzielnie 
w celu wspólnego obsia-
nia ziemi czy ze wspólną 
produkcją roślinną. W tym 
samym okresie dochodziło 
również do ograniczania 
znaczenia produkcji rolni-
ków samodzielnych, żyją-
cych w regionach górskich. 

Później powstawały spółdzielnie ze wspólną produkcją roślinną i zwierzęcą. 
Rozwijała się mechanizacja produkcji i podnosił się poziom wyposażenia 
technicznego spółdzielni. 

W pierwszym etapie do spółdzielni zapisało się dobrowolnie niewie-
lu gospodarzy, w związku z czym komunistyczna władza przystąpiła do 
bardziej zdecydowanych form nacisku, które w ekstremalnych przypad-
kach nabrały charakteru terroru. W pierwszej kolejności zajmowano go-
spodarstwa bogatych chłopów, ale w ostateczności uspołeczniona została 
praktycznie cała ziemia rolna. Opornych rolników łamano przy pomocy 
oskarżeń o niespełnienie wygórowanych dostaw płodów rolnych, do któ-
rych byli zmuszeni, albo o zaniedbywanie własnej ziemi, co się nieraz zda-
rzało, ponieważ rolnikom odebrano maszyny i zabroniono im wynajmować 
do pracy ludzi spoza rodziny. Kończyło się to na konfiskacie gospodarstwa 
i eksmisji rodziny gospodarza na drugi koniec kraju z zakazem powrotu 
w rodzinne strony. Zdarzały się też przypadki skazywania opornych pod 
zarzutem sabotażu lub ukrywania zbiorów. Pod takim naciskiem więk-
szość rolników prędzej czy później wstępowała do spółdzielni2. 

W 1954 roku na terenie całej dzisiejszej Republiki Czeskiej istniało 
jeszcze 23 000 prywatnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 
15 hektarów, w roku 1958 zostało ich tylko 6 000, a w roku 1960 nie było 

2 Szerzej zob. K. jeCH : Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha 2008.

Do dziś w wielu gminach Śląska Cieszyńskiego 
można spotkać kamienie graniczne 
dawnego latyfundium Habsburgów 
z napisem TK (Teschener Kammer, 

Komora Cieszyńska)  KN
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już ani jednego3. W rękach prywatnych pozostały odległe i zwykle mało 
wydajne gospodarstwa – najczęściej w górach – które z przyczyn geogra-
ficznych trudno było wcielić do uspołecznionych jednostek. Ze względu na 
charakter powierzchni jednym z takich obszarów prywatnej gospodarki 
rolnej były Beskidy, a więc południowa część czeskiego Śląska Cieszyńskie-
go. Niektórzy badacze uważają, że przyczyną było m.in. oddziaływanie 
pobliskiej Polski, gdzie polityka rolna władz komunistycznych była zupeł-
nie inna. Najważniejszym czynnikiem działającym na rzecz pozostawienia 
górskich gospodarstw w rękach prywatnych był jednak czynnik geogra-
ficzny. Ostatecznie przed rokiem 1989 prywatni właściciele gospodarowali 
ogółem już tylko na 3,9% gruntów rolnych, z czego ziemia orna stanowiła 
1,3%4. W samym Okręgu Północnomorawskim, do którego należała czeska 
część Śląska Cieszyńskiego, pomimo większej liczby rolników prywatnych 
aniżeli w innych regionach kraju w rękach prywatnych było w 1980 roku 
zaledwie 37,2 tys. ha (6,6%).5 Większość tych rolników pochodziła z gór-
skich terenów Beskidów. 

Etap szybkiego budowania JZD zakończył się w 1959 roku, kiedy ich 
liczba w Czechosłowacji doszła do 12 560. W kolejnych fazach spółdziel-
nie były łączone w większe przedsiębiorstwa z większym areałem gruntów 
rolnych, które z czasem osiągnęły wielokrotność rozmiarów pierwot-
nych JZD. Powstawały dążenia do koordynacji produkcji, specjalizacji po-
szczególnych przedsiębiorstw lub do zmiany w technologiach karmienia 
i hodowli bydła. W 1987 roku w Czechosłowacji były 1 722 czynne JZD 
o średniej powierzchni gruntów rolnych 2 500 ha. Spółdzielnie rolne były 
formalnie niezależne, ale były sterowane przez członków partii komuni-
stycznej, więc w rzeczywistości nie miały możliwości gospodarowania we-
dług własnych wyobrażeń. 

Oprócz JZD zakładano na terytorium Czechosłowacji także gospodar-
stwa państwowe, przede wszystkim z powodu braku zainteresowanych zie-
mią rolną w regionach przygranicznych (z powodu wysiedlenia Niemców). 
Gospodarstwa państwowe powstawały nawet w miejscowościach, gdzie nie 
było warunków dla powstania spółdzielni oraz na terenach byłych wielkich 
majątków. Także w sektorze państwowym doszło do ich łączenia. Istnieją-
ce w 1960 roku 365 pierwotne państwowe gospodarstwa zostały zreduko-
wane w 1987 roku do 200 (o średniej powierzchni 6 800 ha). Z jednej strony 

3 J. CuHra , J. ell inGer , A. Gjuričová , V. Smetana : České země v evropských dějinách, 4. díl 
Praha 2006, s. 121–145. 

4 V. jančáK , A. Götz : Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj. Praha 1997, 
s. 34–129.

5 Statistická ročenka Severomoravského kraje 1986. Krajská správa Českého statistického 
úřadu v Ostravě. Ostrava 1987.
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przyniosło to pewne korzyści ekonomiczne wynikające z gospodarowania 
na olbrzymich powierzchniach, ale przesadne rozmiary uspołecznionych 
gospodarstw były równocześnie przyczyną strat (uprawy na niewłaściwych 
glebach, przewozy pracowników na odległe pola lub zwożenie zbiorów do 
odległych silosów itp.) oraz szkód ekologicznych (brak miedz między pola-
mi, erozja olbrzymich łanów itp.).

Władze komunistyczne przeforsowały, aby w każdej wsi było jakieś 
uspołecznione gospodarstwo rolne: spółdzielnia albo jednostka państwo-
wa, które miało do dyspozycji zdecydowaną większość ziemi uprawnej. 
W większości czeskich wsi te uspołecznione jednostki były jedynymi go-
spodarzami ziemi rolnej. Rolnicy indywidualni stanowili marginalny 
fragment rolnictwa w peryferyjnych górskich obszarach kraju. Ich pozy-
cja ekonomiczna była jednak słaba, m.in. dlatego, że nie mogli zupełnie 
swobodnie dysponować nadwyżkami swojej produkcji. W komunistycznej 
Czechosłowacji nie istniał bowiem handel prywatny ani nie było targo-
wisk. Rolnicy mogli zbywać swoje nadwyżki tylko w oficjalnych punktach 
skupu, gdzie ceny były stosunkowo niskie. Dlatego liczba rolników prywat-
nych stale malała. 

Gospodarka w spółdzielniach rolnych i gospodarstwach państwowych 
była często źle zorganizowana i mało wydajna. Z czasem jednak sytuacja 
się poprawiła i dla wielu rolników, którzy pracowali w uspołecznionych 
gospodarstwach, praca nabrała podobnego charakteru jak praca w fabryce. 
Stały czas pracy i gwarantowana pensja były do pewnego stopnia w społe-
czeństwie nawet pozytywnie odbierane. Negatywnym skutkiem uspołecz-
nienia gospodarki rolnej było jednak przerwanie więzi rolników z ziemią 
i spadek zainteresowania wynikami pracy. Widoczne to było zwłaszcza po 
zmianie generacyjnej. Uspołecznienie gospodarki rolnej na obszarze całego 
państwa spowodowało m.in. szybsze wyludnianie się czeskiej wsi. 

System tytułów dotacji przed rokiem 1989 został stworzony tak, aby 
wyrównywać nierentowną produkcję płodów rolnych (przede wszystkim 
zbóż) w niesprzyjających warunkach geograficznych na terenach górskich 
i podgórskich. Na podstawie systemu oceny gruntów rolnych poszczególne 
obszary katastralne zostały zaszeregowane do tzw. grup produkcyjno-eko-
nomicznych (produkčně ekonomických skupin, PES), które uporządkowano 
według stopnia urodzajności od 1 (najbardziej urodzajne) po 42 (najmniej 
urodzajne). Przedsiębiorstwa rolnicze na terenach zaszeregowanych do 
PES 1 – 21 musiały płacić podatek gruntowy, przedsiębiorstwa należące do 
PES 22 – 42 otrzymywały z kolei tzw. dopłaty różnicowe. Taki powszechny 
system polityki dotowania istniał aż do 1991 roku6. 

6 I. bič íK , V. jančáK : Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. Praha 2005, 
s.13–20.



307rolnictwo

Rolnictwo w powiecie Karwina

Proces scalania przedsiębiorstw rolniczych miał miejsce także w powiecie 
Karwina, mimo że znajdowało się ich tu zdecydowanie mniej niż w innych 
powiatach Czechosłowacji. Przed rokiem 1989 gospodarowały na teryto-
rium powiatu na gruntach rolnych tylko 3 podmioty. Największym areałem 
w 1989 roku dysponowało Gospodarstwo Państwowe (Státní statek) Karwi-
na, które powstało w 1964 roku przez połączenie Gospodarstwa Państwo-
wego Bogumin i Gospodarstwa Państwowego Czeski Cieszyn, gdzie miało 
swoją siedzibę. W ciągu kolejnych dziesięciu lat dołączyła do gospodarstwa 
także JZD Wierzbica, JZD Mistrzowice oraz JZD Datynie. W 1988 roku Go-
spodarstwo Państwowe Karwina miało powierzchnię całkowitą gruntów rol-
nych 9 143 ha, co przewyższało ówczesną średnią krajową. Z tej powierzch-
ni 7 833 ha przypadało na ziemię orną. Odsetek ziemi ornej wynosił więc 
85,7 %. Gospodarstwo zatrudniało w 1988 roku 1 862 pracowników. 

Kolejnym podmiotem dysponującym gruntami rolnymi było przedsię-
biorstwo Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie Rekultywacja (OKR Rekultiva-
ce), przedsiębiorstwo narodowe (národní podnik), które gospodarowało 
na niemal 2200 ha. Z tego około 60 % stanowiła ziemia orna, pozostałe 
40 % należało do trwałych użytków zielonych (TTP). Ten areał rozciągał 
się na terytorium gmin Stonawa (największa część), Rychwałd i Pietwałd, 
na terenach należących do administracji ówczesnego Zjednoczenia Kopalni 
Ostrawsko-Karwińskich (Sdružení OKD). W dużej mierze chodziło o nie-
użytki rolne, które jednak po pracach rekultywacyjnych zostały zarejestro-
wane jako grunty rolne7. 

Grunty rolne posiadało również Gospodarstwo Szkolne Czeski Cieszyn 
(Školní statek Český Těšín), które było związane ze Średnią Szkołą Rolni-
czą w Czeskim Cieszynie (Střední zemědělská škola). Początki gospodar-
stwa szkolnego datują się już na rok 1872, kiedy założono niemiecką szkołę 
rolniczą w Kocobędzu. Gospodarstwo zostało w 1924 roku zlikwidowa-
ne, a w 1952 roku reaktywowane z areałem 200 ha, który uzyskało po li-
kwidacji gospodarstwa państwowego w Mostach koło Czeskiego Cieszyna. 
W 1964 roku natomiast zwiększono areał gruntów rolnych o powierzchnie 
pozostałych JZD Ligota Alodialna i JZD Kocobędz do 543 ha, z czego 350 ha 
zaliczało się do ziemi ornej. Na gruntach przyłączonej później gminy Błę-
dowice Górne gospodarowało Gospodarstwo Państwowe Gnojnik, należące 
do powiatu Frydek-Mistek. 

Podobną strukturę gospodarki rolnej miał na terytorium województwa 
morawsko-śląskiego tylko powiat Bruntál, gdzie znajdowało się również 

7 V. Černý  i inni: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. Ostrava 2009, s. 45–47.
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tylko jedno państwowe gospodarstwo rolne. W pozostałych powiatach, 
oprócz powiatu Ostrawa-miasto, gdzie nie było żadnej JZD ani gospodar-
stwa państwowego, istniało wyraźnie więcej przedsiębiorstw rolniczych. 
W powiecie Novy Jičin działało w 1988 roku 16 JZD, w powiecie Opawa 
15 JZD, a w powiecie Frydek-Mistek 9 JZD. 

Struktura produkcji przed rokiem 1989 podlegała planowaniu Mini-
sterstwa Rolnictwa. Co się tyczy Gospodarstwa Państwowego Karwina, 
zasadnicza część produkcji roślinnej była ukierunkowana na uprawę 
zbóż, które w 1988 roku zajmowały 43% ziemi ornej. W około 80% cho-
dziło o uprawę zbóź ozimych, głównie pszenicy, ewentualnie jęczmienia. 
Pozostałe 20% przypadało na jęczmień jary i owies. Uprawy roślin pa-
stewnych pokrywały 44% ziemi ornej. Pewną część ziemi ornej (ok. 10%) 
zajmował rzepak. Chociaż powiat Karwina w ponad 90% należy do re-
gionu ziemniaczanego, ziemniaki były tutaj sadzone jedynie na 20 ha. Na 
użytki zielone przypadały niemal na 13% gruntów rolnych. Około 60 ha 
gruntów rolnych tworzyły sady owocowe8. 

Produkcja roślinna Gospodarstwa Szkolnego Czeski Cieszyn była ukie-
runkowana na uprawę zbóż (pszenica, jęczmień, owies) oraz uprawę 

8 Výsledky hospodaření JZD a státních statků v ČSR za rok 1988: Kraj severomoravský, Praha 
1989.

Zdewastowany przez szkody górnicze krajobraz wsi Łąki nad Olzą  KN
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pasz dla zapewnienia własnej bazy paszowej. Niewielka część gruntów 
rolnych była wykorzystywana do produkcji owoców i uprawy krzewów 
ozdobnych9. 

Główną specjalnością produkcji zwierzęcej Gospodarstwa Państwo-
wego Karwina była hodowla trzody chlewnej. W 1988 roku gospodar-
stwo posiadało 6 395 sztuk świń, z tego 848 macior. Kolejnym znaczącym 
składnikiem była hodowla bydła rogatego, która w tym samym roku osią-
gnęła pogłowie 4 520 sztuk, w tym 3 609 krów. 

Gospodarstwo Szkolne Czeski Cieszyn od 1983 roku specjalizowało 
się w hodowli zarodowej trzody chlewnej, której stała liczba wynosiła 
150 macior i 400 świń hodowlanych. Dalej produkcja zwierzęca skupia-
ła się na hodowli bydła, a właściwie na produkcji mleka, którą zapewnia-
ło 110 krów. 

Rolnictwo w powiecie Frydek-Mistek

Podobnie jak w pozostałych regionach ówczesnej Republiki Czechosło-
wackiej, również w powiecie Frydek-Mistek od 1948 roku dochodziło do 
przymusowego zabierania ziemi należącej do właścicieli prywatnych. Naj-
pierw, w latach 1948–1951, dochodziło do zakładania pierwszych typów 
zjednoczonych spółdzielni rolniczych (JZD) w nizinnych częściach powiatu. 
Powstawały więc mniejsze zjednoczone spółdzielnie rolnicze w poszcze-
gólnych gminach. W miejscowościach górskich i podgórskich zakładano 
zjednoczone spółdzielnie rolnicze nieco później – mniej więcej w pierwszej 
połowie lat siedemdziesiątych.

Szereg zjednoczonych spółdzielni rolniczych miało niewielki areał 
(poniżej 200 ha), w związku z czym nie można tutaj było wprowadzić 
nowoczesnej techniki, zorganizować produkcji lub zapewnić wzrost czy 
potrzebną produktywność pracy. Dlatego w połowie lat siedemdziesią-
tych doszło do połączenia dotychczasowych zjednoczonych spółdzielni 
rolniczych, które dzięki temu powiększyły swoje średnie areały w powie-
cie do 4 024 hektarów. Jednocześnie doszło do powstania specjalizacji 
poszczególnych przedsiębiorstw rolniczych, tak aby w danych regionach 
produkowano to, co najlepiej odpowiadało warunkom produkcji. Mimo 
to, po pewnym czasie okazało się, że w przeważającej większości zjedno-
czonych spółdzielni rolniczych i w odległych gospodarstwach Gospodar-
stwa Państwowego Gnojnik nie dało się stworzyć potrzebnych warunków 
wielkoprzemysłowych. Dlatego doszło do kolejnej reorganizacji własności 
ziemi pomiędzy niektórymi zjednoczonymi spółdzielniami rolniczymi 

9 Almanach Střední zemědělské školy Český Těšín, 1997.
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a Gospodarstwem Państwowym Gnojnik. W 1988 roku w powiecie Fry-
dek-Mistek działało osiem dużych zjednoczonych spółdzielni rolniczych 
oraz jedno gospodarstwo państwowe. Powstały przez połączenie mniej-
szych zjednoczonych spółdzielni rolniczych. Były to: 

- JZD „25 lutego” (JZD 25. února) Bruzowice gospodarująca na 3 863 
hektarach gruntów rolnych (z tego 3 140 ha ziemia orna, 3,7 ha użytki 
leśne); powstała w 1975 roku przez połączenie następujących zjedno-
czonych spółdzielni rolniczych: JZD Bruzowice, JZD Datynie Górne, 
JZD Kaniowice, JZD Leskowiec, JZD Łuczyna, JZD Pańskie Nowe 
Dwory, JZD Rzepiszcze, ZSR JZD Siedliszcze, JZD Szonów, JZD Wię-
cławice i JZD Racimów;

- JZD „Pokój” (JZD MÍR) Fryčovice gospodarująca na 3 409 hektarach 
gruntów rolnych (z tego ziemia orna 2 631 ha a 268 ha użytki leśne); 
powstała w 1979 roku przez połączenie następujących zjednoczonych 
spółdzielni rolniczych: JZD Brušperk, JZD Fryčovice, JZD Oprechtice, 
JZD Paskov, JZD Ptáčník, JZD Staříč, JZD Sviadnov i JZD Žabeň;

- JZD Frydlánt nad Ostravici gospodarująca na 3 897 hektarach gruntów 
rolnych (z tego ziemia orna 1 766 ha a 791 ha użytki leśne); powstała 
przez połączenie w 1976 roku następujących zjednoczonych spółdziel-
ni rolniczych: JZD Czeladna, JZD Frydlánt nad Ostravici, JZD Janowi-
ce, JZD Kunčice pod Ondřejníkem, JZD Lubno, JZD Malenovice, JZD 
Nová Ves, JZD Ostravice, JZD Prażmo i JZD Pstruží;

- JZD „Przyjaźni Czechosłowacko-Polskiej” (JZD Československo-Pol-
ského přátelství) Jabłonków gospodarująca na 3 693 hektarach grun-
tów rolnych (z tego ziemia orna 1 262 ha a użytki leśne 986 ha); 
powstała przez połączenie w 1976 roku następujących spółdzielni rol-
niczych: JZD Boconowice, JZD Bystrzyca, JZD Gródek, JZD Jabłon-
ków, JZD Milików, JZD Nawsie, JZD Nydek i JZD Piosek;

- JZD „Odra” Krmelín gospodarująca na 3 622 hektarach gruntów rol-
nych (z tego ziemia orna 2 598 ha a użytki leśne 342 ha); powsta-
ła przez połączenie w 1973 następujących zjednoczonych spóldzielni 
rolniczych: JZD Hrabová, JZD Košatka, JZD Krmelín, JZD Nová Bělá, 
JZD Proskovice, JZD Stará Bělá, JZD Stará Ves, JZD Starě Hamry i JZD 
Výškovice;

- JZD „Beskidy” (JZD Beskyd) Noszowice gospodarujący na 3 095 hek-
tarach gruntów rolnych (z tego ziemia orna 1 699 ha a użytki leśne 
477 ha); powstała przez połączenie w 1974 roku następujących zjedno-
czonych spółdzielni rolnych: JZD Dobra, JZD Krásná, JZD Morawka, 
JZD Ligota Dolna, JZD Noszowice, JZD Październa, JZD Prażmo, JZD 
Raszkowice, ZSR JZD Ligota Górna;

- JZD „Rozwój” (JZD Rozvoj) Palkowice gospodarująca na 5170 hek-
tarach gruntów rolnych (z tego ziemia orna 3 112 ha a użytki leśne 
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1 190 ha); powstała przez połączenie w 1977 roku następujących zjed-
noczonych spółdzielni rolniczych: JZD Baszka, JZD Hodoňovice, JZD 
Chlebovce, JZD Kozlovice, JZD Kończyczki koło Baszki, JZD Ligotka, 
JZD Lysůvky, JZD Metylovice, JZD Mistek-Bahno, JZD Myslík, JZD 
Palkovice, JZD Rychaltice, JZD Skalice, JZD Hukvaldy-Sklenov, JZD 
Stare Miasto;

- JZD „Obrońców Pokoju” (JZD Obránců míru) Trzyniec gospodarują-
ca na 3 124 hektarach gruntów rolnych (z tego ziemia orna 2002 ha 
a użytki leśne 362 ha); powstała przez połączenie w 1975 roku nastę-
pujących zjednoczonych spółdzielni rolniczych: JZD Leszna Dolna, 
JZD Guty, JZD Leszna Górna, JZD Karpętna, JZD Kojkowice, JZD Koń-
ska, JZD Lužnice, JZD Niebory, JZD Oldrzychowice, JZD Osówki, JZD 
Ropica i JZD Wędrynia;

- Gospodarstwo Państwowe Gnojnik gospodarujące na 5 481 hektarach 
gruntów rolniczych (z tego ziemia orna 4 342 ha, użytków leśnych 
nie obrabiano); powstało przez połączenie w latach 1960–1978 nastę-
pujących zjednoczonych spółdzielni rolniczych: JZD Dobracice, JZD 
Domasławice Dolne, JZD Gnojnik, JZD Błędowice Górne, JZD Doma-
słowice Górne, JZD Toszonowice Górne, JZD Ligotka Kameralna, JZD 
Błędowice Średnie, JZD Śmiłowice, JZD Szobiszowice, JZD Trzanovi-
ce, JZD Wielopole, JZD Wojkovice i JZD Żermanice; samo powstanie 
Gospodarstwa Państwowego miało miejsce w 1960 roku10.

Wkład powiatów śląsko-cieszyńskich do produkcji rolnej okręgu był ra-
czej mały. W 1985 roku powiaty Karwina i Frydek-Mistek zajmowały 14,6% 
powierzchni okręgu (Karwina 3,1%, a Frydek-Mistek 11,5%) i zamieszki-
wane były przez 26,1% ludności (Karwina 14,6%, a Frydek-Mistek 11,5%), 
ale udział powierzchni ziemi rolnej na ich terenie stanowił tylko 12,9% 
(Karwina 3,4%, a Frydek-Místek 9,5%), wartość ich produkcji rolnej wynio-
sła 11,4% (Karwina 3,4%, a Frydek-Mistek 8,0%)11. 

Po roku 1989 zjednoczone spółdzielnie rolnicze zaczęły się rozpadać 
i rozpoczął się długi okres restytucji, prywatyzacji i transformacji w sekto-
rze rolnictwa, jednak do dziś nie wszystko zostało zakończone. W połowie 
lat dziewięćdziesiątych przeważała jeszcze kolektywna spółdzielcza forma 
własności. Przede wszystkim chodziło o restytuentów, którzy wynajmo-
wali odzyskaną ziemię, ponieważ z najróżniejszych przyczyn nie mogli na 
niej gospodarować. Najczęściej ziemię wynajmowano byłym zjednoczonym 

10 Výsledky hospodaření JZD a státních statků v ČSR za rok 1988...; R. foltová : Agrární brow-
nfields v okrese Frýdek-Místek. Ostravská univerzita. Mps pracy dyplomowej. Ostrava 2009. 

11 Statistická ročenka Severomoravského kraje 1986. Krajská správa Českého statistického 
úřadu v Ostravě. Ostrava 1987.
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spółdzielniom rolniczym, które przekształciły się w spółdzielnie rolnicze. 
Inną formę transformacji zjednoczonych spółdzielni rolniczych tworzyły 
spółki handlowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne 
i in.), którym również ziemię wynajmowano.

Konkluzje 

Na tle sytuacji w Polsce kolektywizacja rolnictwa w komunistycznej Czecho-
słowacji była prowadzona z większą bezwzględnością i w zasadzie osiągnęła 
oczekiwane przez władze rezultaty. Ze względów geograficznych i w pew-
nym stopniu politycznych w południowych obszarach Sląska Cieszyńskiego 
pozostawiono jednak drobny areał w rękach własności prywatnej, co jednak 
nie miało wpływu na ogólny poziom produkcji rolnej. 
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Powojenna atmosfera na Śląsku Cieszyńskim niosła ze 
sobą ducha ponownego polsko-czeskiego konfliktu o gra-
nice. Przy wzajemnej nieufności (dla Czechów traumą 
były wydarzenia z 1938 roku) pojawiały się jednak gło-
sy wołające o współpracę na zasadzie „nowego słowiań-
stwa”, co propagował np. Drahomír Šajtar (1922–2009) 
w rozprawie Dla naszego Śląska Cieszyńskiego (Našemu 
Těšínsku)1. Myśl słowiańskiej przyjaźni pojawia się rów-
nież w wierszach Drahoslava Gawreckiego (1919–1988), 
poety, pisarza i bibliofila z czesko-polskim rodowodem. 
Debiutował tuż przed wojną tomikiem Niebo w Beskidach 
(Nebe v Beskydách), po wojnie wydał dwa zbiory poezji 
Ziemie w zaborach (Krajiny v zajetí) i Dla twojej ziemi 
(Pro tvou zemi), w których tematykę narodowościową 
przeplata z refleksją nad urokiem ziemi beskidzkiej2.

Podobnie jak przed wojną czeskie środowisko literac-
kie na Śląsku skupia się przede wszystkim w Ostrawie 
(po części także w Opawie wokół wydawnictwa „Iskra”), 
a osobą integrującą wydarzenia literackie jest nadal Voj-
těch Martínek (1887–1960), prezes Morawskiego Koła Pi-
sarzy (Moravského kola spisovatelů), czołowa postać 
przedwojennej czeskiej literatury na Śląsku. Twórczość 
czeskich autorów regionalnych w większości nawiązu-
je do tendencji z okresu międzywojennego, zwłaszcza 
do tzw. „bezruczowskiego modelu”, w którym widziano 
właściwy prototyp regionalnego twórcy jako dramatycz-
nego piewcy i obrońcy ludu śląskiego w walce z uciskiem 
socjalnym i narodowym. Prędko pojawia się wokół niego 

1 J. Svoboda : První poválečné vykročení (1945–48). W: Kapitoly z li-
terárních dějin Slezska a Severní Moravy. Ostrava 2000, s. 173. 

2 O. šuleř : Láskavé podobizny. Zapomínání a zapomenutí literáti ze 
Slezska a severní Moravy. Ostrava 2005, s. 66. 
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cała fala twórczości epigońskiej (Josef Filgas, Ondřej Foltýn, Eva Gudricho-
vá, Bohuslav Marek i in.), literacko przeciętnej i schematycznej. Eksplo-
atowane do granic możliwości wzorce metafor z poezji Petra Bezruča, np. 
„czarna ziemia”, „powalony pień” itp., nie służyły już wyłącznie do okre-
ślenia regionu zniszczonego przez przemysł, ale niosły ze sobą stygmat 
ideologiczny, wykorzystywany także w publicystyce, skąd przechodził po-
nownie do literatury. 

Postać „śląskiego barda” oraz sam region Śląska stał się także przedmio-
tem zainteresowań licznych badaczy, czego dowodem jest m.in. założenie 
Towarzystwa im. Petra Bezruča v Opavě, wydanie przez Uniwersytet Palac-
kiego w Ołomuńcu pięciu publikacji pt. Pięć studiów o Bezruču (Pět studií 
o P. Bezručovi) w 1947 roku, wzmożona publikacja prac historyczno-kul-
turowych (Milan Rusinský, Viktor Ficek, Joža Vochala i in.) oraz wydanie 
przez brneńskich historyków dzieła Śląsk, czeskie państwo i czeska kultura 
(Slezsko, český stát a česká kultura, 1946), w którym podkreślano przyna-
leżność Śląska do czeskiego środowiska kulturowego i politycznego3. Pod 
względem historii literatury region Śląska Cieszyńskiego pojmowany był 
integralnie wraz z pozostałą literaturą śląską, czyli razem ze środowiskiem 
ostrawskim, opawskim i frensztackim, z tego względu nie istnieją publi-
kacje dotyczące wyłącznie czeskiej literatury na Śląsku Cieszyńskim, trak-
tujące temat oddzielnie lub w kontekście polskiej literatury omawianego 
regionu. 

3 J. Svoboda : První poválečné..., s. 171, 172. 

Choć po II wojnie światowej twórczość Bezruča zaadoptowali także 
czescy komuniści jako element propagandy klasowej, dla Polaków 

nadal miała ona typowo nacjonalistyczny wydźwięk    OD
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Czeska literatura lat pięćdziesiątych, podobnie jak literatura polska, od-
znacza się entuzjastycznym propagowaniem haseł „budowania nowego 
społeczeństwa socjalistycznego”. Region ostrawsko-karwiński staje się dla 
szerzenia idei realizmu socjalistycznego wręcz idealnym miejscem: duża 
koncentracja ciężkiego przemysłu, dynamicznie rozwijająca się aglomera-
cja, wielka emigracja zarobkowa, powstawanie nowej „klasy robotniczej”. 
Po 1948 roku region hutniczo-górniczy, będący w okresie międzywojennym 
peryferią czeskiej kultury, z dnia na dzień staje się centrum powstawania 
„nowej literatury”. Proces ten był jednak zupełnie sztuczny, odgórnie na-
rzucony, tak więc i poziom literatury był żałosny. Powstaje schematycz-
na twórczość opiewająca „socjalistycznego robotnika”, kult pracy i myśli 
zbiorowej. Ostrawa staje się nie tylko miejscem wytężonej pracy, ale także 
areną ideowej walki „starych czasów z nowymi”, z czeskiej historii literac-
kiej w pełni zostają zaakceptowane dzieła wychodzące przede wszystkim 
z tradycji XIX-wiecznego realizmu poruszające tematykę socjalną. W tym 
kontekście śląski kult Bezruča nie słabnął, a jego spuścizna została dopa-
sowana do potrzeb „nowej” literatury. Praca w kopalni, górnik, hutnik, 
wydajność pracy, budowa fabryki itp. – to były tematy dzieł socrealistycz-
nych zarówno autorów z regionu śląskiego – np. zbiór Bohuslava Marka 
(1903–1982) Towarzyszka Ostrawa (Soudružka Ostrava), powieść Josefa Fil-
gasa (1908–1981) Podczas mroźnych dni (Za mrazivých dnů), tomik Miasto 
światła (Město světla) Viléma Závady (1905–1982) – jak i autorów przyjezd-
nych, którzy do regionu przyjeżdżali z przymusu społecznego w ramach 
tzw. „brygad literackich” (kto chciał publikować, ten musiał pisać o „klasie 
pracującej”) lub w celu rehabilitacji politycznej4. Z całej rzeszy miernych 
dzieł wymienić można utwory zahaczające o Śląsk Cieszyński, np. reporta-
że z Huty Trzynieckiej i karwińskich kopalń Miloša Šváchy (1921–2003), za-
warte w jego książkach: Ziemia o świcie; Ludzie, węgiel, pięciolatka (Země 
na úsvitu, Lidé, uhlí, pětiletka)5.

Krytyka stalinizmu i następujący krótki okres tzw. odwilży w kulturze 
państw bloku wschodniego w ówczesnej Czechosłowacji odbija się zdaw-
kowo, a w regionie śląskim w ogóle. Prasa ostrawska do połowy lat sześć-
dziesiątych daje autonomicznej twórczości minimalną przestrzeń (na tle 
gazet wydawanych w Ostrawie najmniej „partyjnie” jawi się polski „Głos 
Ludu”). Możliwość artystycznego rozwoju i prezentacji nieprodukcyjnych 
utworów pojawia się dopiero wraz z wydawaniem czasopisma „Červený 
květ” (1956–1969). Z początku czasopismo prezentowało wyłącznie au-
torów regionalnych, ale od 1962 roku dochodzi do zmian wewnętrznych 

4 M. Pilař : „Ve znamení padesátých let”. W: Kapitoly z literárních dějin Slezska a Severní 
Moravy, Ostrava 2000, s. 177–192. 

5 O. šuleř : Láskavé podobizny. Zapomínání a zapomenutí literáti ze Slezska a severní Moravy, 
Ostrava 2005, s. 203. 
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i czasopismo rozszerza horyzonty m.in. dzięki staraniom redaktora naczel-
nego Věnceslava Juřiny (1931–1992), swoje wiersze zaczynają drukować np. 
Vladimir Holan, Pavel Šrut czy Josef Hanzlík. „Červený květ” doprowadza 
do ożywienia środowiska artystycznego, wokół redakcji skupia się spora 
grupa doświadczonych (Věnceslav Juřina, Drahomír Šajtar, Oldřich Šuleř 
Leopold Kaňok, Bohumil Pavlok i inni) a także debiutujących ostrawskich 
autorów, z polskich pisarzy z pismem współpracuje Władysław Sikora (za-
siada w radzie redakcyjnej). W 1970 roku w okresie normalizacji aktywna 
działalność pisma zostaje przez władze zawieszona6. 

Wspomnianego powyżej Věnceslava Juřinę łączy ze Śląskiem Cieszyń-
skim nie tylko sentyment do beskidzkiej ziemi, ale przede wszystkim ko-
leżeńskie stosunki z niektórymi polskimi autorami, np. przyjaźnił się 
z Henrykiem Jasiczkiem – jako jeden z nielicznych pisarzy ostrawskich 
uczestniczył w jego pogrzebie (razem jeszcze z Oldřichem Šuleřem i Janem 
Drozdem). Znał się również z Wilhelmem Przeczkiem, który tłumaczył 
jego poezję. Juřina zadebiutował w 1961 roku tomikiem Deszcz szuka zie-
leni (Déšť hledá zeleň), w którym ton jego wypowiedzi wyraźnie nadaje 
poetyka Jaroslava Seiferta i Viléma Závady. Krytyka określa go jako poetę, 
który reaguje nie tylko na przemiany świata, ale jest przede wszystkim wy-
czulony na ludzką intymność. W pracy dziennikarskiej wyraźnie skłaniał 
się ku ideom demokratycznym, co po wydarzeniach 1968 roku przysporzy-
ło mu wiele kłopotów – zostaje wyrzucony z pracy, objęty zakazem publi-
kowania, chwytał się różnej pracy fizycznej7, jednak nie przestaje tworzyć, 
anonimowo współpracuje z radiem i telewizją, swoje tłumaczenia poezji 
greckiej, polskiej i rosyjskiej podpisuje różnymi pseudonimami8. Wiersze 
„szufladkowe” zostają wydane dopiero w 1991 roku w tomikach Polowanie 
na motyle (Hon na motýly), Siedem gawronów (Sedm havranů)9. 

Jednym z czołowych historyków literatury i krytyków literackich pół-
nocnych Moraw i Śląska, propagującym również autorów zaolziańskich, 
jest Drahomír Šajtar (1922–2009), autor wielu rozpraw literackich ogłasza-
nych w takich periodykach jak np.: „Slezský sborník”, „Slovesná věda”, 
„Česká literatura”, „Český lid”, „Kytice”, „Řád”, „Červený květ”, „Host do 
domu”, „Slezská tvorba”, „Zwrot” i inne. Po studiach poświęcił się pracy 
badawczej nad literaturą czeską, szczególnie nad twórczością Bezruča. 
Utrzymywał szerokie kontakty z twórcami polskimi, w tym także ze 

6 I. málKová : Hledání tvůrčích možností v šedesátých letech. W: Kapitoly z literárních..., 
s. 195–196. 

7 W. PrzeCzeK : Liryczne polowanie. „Zwrot” 1992, nr 1, 59–60. 
8 J. PySzKo : Kawiarenka „Pod Pegazem 1989–2002. Jabłonków 2003, s. 68–69. 
9 Literární slovník Severní Moravy a Slezska (1945-2000). Red. I. málKová , S. urbanová 

a kol. Olomouc-Ostrava 2001, s. 115. 
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Śląska Cieszyńskiego (m.in. uczestniczył w spotkaniach Kawiarenki „Pod 
Pegazem”). Dla czytelników zaolziańskich odkrywał twórczość czeskie-
go poety Jinřicha Zogaty (*1941), pochodzącego z beskidzkiej Jaworzynki 
w Polsce w pracy Nad dziełem Jinřicha Zogaty (Nad dílem Jindřicha Zo-
gaty). W latach 1970–1974 zostaje dotkliwie dotknięty normalizacją poli-
tyczną. W 1980 roku odchodzi na przedwczesną emeryturę inwalidzką. 
W 1994 roku staje na czele rady redakcyjnej nowego miesięcznika literac-
kiego „Alternativa Nova” w Opawie10. 

Kolejnym krytykiem literackim i polonofilem, który systematycznie ob-
serwował polską literaturę na Zaolziu, był Alois Sivek (1920–1971) z Dol-
nej Suchej. W pracy badawczej wychodził z twierdzenia, iż rola literatury 
w regionie z tak zawiłą sytuacją narodowościową i socjalną, jakim jest 
Śląsk Cieszyński, jest niezastąpiona, bowiem służy rozwojowi podstawo-
wych wartości etycznych. Studiowanie śląskiego piśmiennictwa ludowego 
przywiodło Sivka do tematyki zbójnickiej (praca doktorska pt. Zbójnickie 
motywy w literaturze i tradycji naszego ludu (Zbojnické motivy v literatuře 
a tradici našeho lidu), której poświęcił sporo uwagi, zwłaszcza postaci On-
draszka, legendarnego hetmana zbójnickiego w Beskidach11 – wydał dwie 
monografie: Ondraszek z Janowic (Ondráš z Janovic, 1958) oraz Zbójnik On-
draszek i ondraszkowa tradycja w piśmiennictwie regionu śląskiego (Zbojník 
Ondráš a ondrašovská tradice v slovesnosti slezské oblasti, 1959). Ponad-
to interesował się folklorem górniczym, z czego głównie mową, wyrazami 
slangowymi; zestawił czytankę w języku polskim, przygotował Bibliografię 
polskich silesiac (Bibliografie polských silesiac), wydał Bajki Śląskie. Wspól-
nie z Andělínem Grobelným (1922–1992) i Milanem Kudělką (*1922) regu-
larnie recenzowali twórczość polskich autorów Śląska Cieszyńskiego (np. 
Jasiczka i Przeczka)12. 

Pozostając w kręgu czeskich opiniotwórców, propagatorów i recenzen-
tów polskiej literatury na Śląsku Cieszyńskim należy wymienić Oldřicha 
Šuleřa (*1924), Františka Všetičkę (*1932) i Karla Vůjtka (*1946). Pierw-
szy z nich był znany w kręgach intelektualnych Ostrawy poprzez swoje 
zaangażowanie w szeregu instytucji kulturalnych (m.in. „Wydawnictwo 
Okręgowe w Ostrawie”, „Červeny květ” red. naczelny). Po 1968 roku, po-
dobnie jak wielu innych, zostaje objęty ponad dwudziestoletnim zaka-
zem druku. W swej twórczości określany jako „piewca czarnego złota, 
dymów i rozwianej grzywy Beskidów”, był przede wszystkim autorem ła-
piącym codzienne życie ludzi na tle zmian cywilizacyjnych, ustrojowych, 

10 J. PySzKo : Kawiarenka „Pod Pegazem”..., s. 71. 
11 O. šuleř : Láskavé podobizny..., s. 163, 164. 
12 Literární slovník..., s. 265. 
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narodowych i kulturowych gwałtownie rozwijającego się regionu przemy-
słowego13. W licznych powieściach Oldřicha Šuleřa można zauważyć lekki 
ton publicystyczny, bowiem osią fabuły są często jakieś autentyczne zda-
rzenia i postacie czy wspomnienia o spotkaniach z ciekawymi ludźmi14. 
Z autorów zaolziańskich blisko przyjaźnił się z Jasiczkiem i Wiesławem 
Adamem Bergerem. 

Z kolei František Všetička jest literacko aktywny od lat sześćdziesiątych, 
choć główne swe dzieła wydał dopiero po 1989 roku. Wcześniej nie anga-
żował się, jak sam twierdzi, z przyczyn ideowo-politycznych. Jest prozai-
kiem, teoretykiem i historykiem literatury oraz polonofilem. Z pochodzenia 
Morawianin (urodził się w Ołomuńcu), jednak ze Śląskiem Cieszyńskim 
i Zaolziem łączą go więzy koleżeńskie z niektórymi pisarzami, o których 
pisze dość często w prasie czeskiej15. Przed 1989 rokiem publikował wy-
łącznie prace naukowe, w swych badaniach zajmował się poetyką dzieła li-
terackiego, zwłaszcza kompozycją. Wydał szereg monografii16. 

Trzeci z autorów – Karel Vůjtek – jest zawodowo związany przez cały 
czas z Ostrawą, gdzie prowadził od 1972 roku dział literacki i muzyczny 
„Ostrawskiego Miesięcznika Kulturalnego”. Wtedy również nawiązał bliż-
sze kontakty z zaolziańskim środowiskiem twórczym i zaczął tłumaczyć 
na czeski wiersze poetów z kręgu SLA17. Sam zadebiutował w 1972 roku 
zbiorem poezji miłosnej Karuzela łańcuszkowa (Řetízkový kolotoč), gdzie 
przedstawia się jako poeta tęskniący za wiejskim kolorytem Klimkovic, 
których obraz wspomnień z lat dziecinnych staje się antidotum na zgiełk 
środowiska miejskiego. Obecnie mieszka i pracuje w Ostrawie, gdzie czyn-
nie uczestniczy w jej życiu literackim18. 

Do czołówki współczesnej czeskiej poezji bezsprzecznie należy twór-
czość Jindřicha Zogaty, autora mieszkającego w Brnie, lecz dzieciństwem 
związanego z beskidzkim krajobrazem, bowiem urodził się w Jaworzynce 
po polskiej stronie granicy, pochodził z rolniczej rodziny o artystycznych 
korzeniach – ojciec Paweł Zogata był znanym gawędziarzem, wuj Andrzej 
zaś rzeźbiarzem. Zaraz po II wojnie światowej przeniósł się wraz z rodzi-
cami do zaolziańskiego Bukowca, w jabłonkowskim gimnazjum zdał ma-
turę i wybrał studia agronomiczne w Brnie. W czasie studiów zaczynał 

13 J. PySzKo : Kawiarenka „Pod Pegazem”..., s. 74. 
14 Literární slovník..., 303–304. 
15 E. roSner : „Felietony Františka Všetički”. „Zwrot” 1997, nr 5, s. 65–66. 
16 Literární slovník Severní Moravy a Slezska (1945–2000). Red. I. málKová , S. urbanová 

a kol., Olomouc – Ostrava 2001, s. 329. 
17 K. KaSzPer,  K. Karel Vůjtek ? niezniszcznone pragnienia „Zwrot” 2007, nr 4, s. 42–43.
18 Slovník české literatury po roce 1945 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.

jsp?docId=1162>[ostatni dostęp 14.11.2015].
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drukować wiersze w prasie literackiej – w brneńskim „Host do domu” i pra-
skim dwutygodniku „Literární listy” oraz w różnych periodykach regio-
nalnych – „Głos Ludu”, „Zwrot”, „Nová Svoboda”, „Vpřed”, „Rovnos”. Po 
studiach powrócił i podjął pracę w Domu Kultury w Frydku-Mistku i Kar-
winie19. Za podpisanie apelu „2000 słów” został wyrzucony z pracy i wy-
lądował na indeksie, nie wydając jeszcze żadnej książki. Normalizatorzy 
utrzymywali go na liście do lat siedemdziesiątych, jednak dzięki staraniom 
kolegi Wilhelma Przeczka drukował wiersze w licznych polskich czaso-
pismach, np.: w „Życiu Literackim”, „Agorze”, „Zielonym Sztandarze”, 
„Poezji” i in. (tłumaczeniem zajęli się Przeczek i jego córka Lucyna, Wła-
dysław Sikora, Bogumił Sławomir Kunda)20. W przygotowaniu była rów-
nież książka, jednak do wydania w Polsce nie doszło z powodu przepisu, 
który zabraniał wydawać książki zagranicznego autora nie publikującego 
w swym kraju21. Dopiero w 1985 roku zamieszczono w księgarskim tomie 
Srebrne rybki (Stříbrné rybky) jego opowiadanie Dwory (Dvory). Trzy lata 
później debiutuje nowelą Średnie słońce (Střední slunce) i opowiadaniami 
Publiczna zieleń (Veřejná zeleň). Szersze możliwości wydawnicze zyskuje 
po 1990 roku, ale i tak większość „szufladkowych” utworów zostaje w rę-
kopisach22. Poezja Zogaty jest trudna w odbiorze, wymaga od czytelnika 
aktywnego uczestnictwa, wejścia w jego osobliwy świat, który kieruje się 
własnymi prawami a słowo jest w nim rzeczą nadrzędną (podobne moty-
wy, lecz w pełni autonomiczne, znajdziemy w poezji Przeczka)23. Z jednej 
strony Zogata jest poetą oszczędnym, hołdującym skrótowi, używa nie-
zmiernie skondensowanego języka, jego metaforyka jest bogata i eksplo-
zyjna24, z drugiej strony poeta chętnie eksperymentuje z formą – potrafi 
stworzyć wielostronicowe wiersze ze skomplikowaną kompozycją, niektó-
re wiersze dopełnia prozą, esejem, krótką refleksją, do tekstów poetyckich 
i prozatorskich wprowadza fragmenty dialogowe 25, 

Wielki wpływ na twórczość poety ma niezależna kultura górali beskidz-
kich, co wyraźnie odbija się w utworach prozatorskich, nawiązujących do 
prozy lirycznej, gdzie niekiedy całe zdanie lub jedna wypowiedź może 
być skryta w jednej metaforze. Sfera realna jego powieści często przenika 

19 W. PrzeCzeK : Poezja Jindřicha Zogaty. „Kalendarz Śląski 1996”. Czeski Cieszyn 1995, 
s. 153. 

20 I. PoSP íš il : Jubileum Jindřicha Zogaty, básnika vzdorných cest. „Proudy” nr 2011/2. http://www.
phil.muni.cz/journal/proudy/portrety/vyroci/2011/2/Zogata.php>[ostatni dostęp 14.11.2015].

21 W. PrzeCzeK : Jindřich Zogata – poeta i pisarz Beskidów. „Zwrot” 2001, nr 8, s. 66. 
22 Literární slovník..., s. 354. 
23 W. PrzeCzeK : Poezja Jindřicha Zogaty..., s. 153. 
24 W. PrzeCzeK : Jindřich Zogata..., s. 66. 
25 I. PoSP iš il  I.: Jindřich Zogata – básník vzdorných cest. Brno 2011, s. 110. 
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się z warstwą fantazyjną, tworząc oniryczną scenerię podgórskiej krainy. 
Charakterystyczne dla Zogaty jest używanie pierwiastków gwarowych, do-
dających zabarwienia lokalnego i odtwarzanie dialogów oryginalnych po-
staci, które podkreślają specyfikę beskidzkiego regionu. W tekstach można 
zauważyć, iż język czeski nie jest językiem ojczystym poety, co jednak nie 
oznacza nieporadności językowej. Pod względem tematu utwory Zogaty 
przypominają twórczość Emila Zegadłowicza. Natomiast z punktu widze-
nia środowiskowego przypomina twórczość Pawła Łyska ((1914–1978), rów-
nież z Jaworzynki. Niemniej w odróżnieniu od Zegadłowicza i Łyska poeta 
stawia przed swymi bohaterami inne problemy – plebiscyt, podział regio-
nu, granicę26 i w dodatku nie jest w tonie swej wypowiedzi narodowy – cze-
ski lub polski, ale ludzki, jakby tworzył model regionalizmu uniwersalnego, 
jednoczącego przeciwieństwa i wskazującego na różnice zarazem27. Dzieła 
Zogaty w większości czerpią inspirację z dwu źródeł – z rodzimych stron 
(Jaworzynka, Herczawa, Śląsk) oraz Brna i jego okolic, przy czym obie 
sfery nie występują względem siebie w postaci odizolowanej, zamkniętej. 
Poezja Zogaty, podobnie jak Przeczka, stanowi dzisiaj swego rodzaju me-
mento, aby nie powstawały kolejne granice czy to geograficzne, czy men-
talne, wynikające z niezrozumienia odmienności i różnic dwóch kultur28. 

Z powojennych debiutantów odnoszących się do Ziemi Cieszyńskiej na-
leży wspomnieć Leopolda Kaňoka (1912–1998), poetę i publicystę pocho-
dzącego z podbeskidzkiej wsi Raszkowice. Literaturą zainteresował się pod 
wpływem spotkania z Vojtěchem Martínkiem. Podczas okupacji zaprzy-
jaźnił się Drahomírem Šajtarem, Miroslavem Klegą (1926–1993), Erichem 
Sojką (1922–1997) i innymi autorami ze „Śląskiej grupy literackiej” (Slez-
ská literární skupina). Pierwsze wiersze naznaczone progresywną poezją 
proletariacką drukował w gazecie „Ostravský dělnický deník”. Debiutuje 
w 1957 roku tomikiem wierszy Czas żar-ptak (Čas ohnivák). Dorobek Le-
opolda Kaňoka nie jest duży, wydawał swe dzieła oszczędnie, z długimi 
odstępami czasowymi z powodów pozaliterackich ograniczeń i z poczucia 
odpowiedzialności wobec własnej twórczości. W nakładzie bibliofilskim 
ukazały się np. Amaryllis, Rzeka ma czysty nurt (Řeka ma čistý proud), 
Dzień za dniem (Den za dnem), Korona drzewa (Koruna stromu) i inne29. 

W latach trzydziestych powstało w Cieszyńskiem literackie stowarzysze-
nie Lašsko perspektyva, założone przez Ondrę Łysohorskiego (1905–1989) 

26 L. martineK : Drahomír Šajtar – „Hledání klíče”. Literatura v regionu. Zwrot 2006, nr 1, 
s. 66–67. 

27 Wypowiedź Stanisława Gawlika zanotowana w artykule W. Przeczka pt. Poezja Jindřicha 
Zogaty..., s. 153. 

28 L. martineK : Drahomír Šajtar..., s. 70. 
29 O. šuleř : Láskavé podobizny..., s. 101. 
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w celu szerzenia idei lasczyzny. Działalność stowarzyszenia zakończyła II 
wojna światowa, niemniej jego członkowie byli nadal aktywni literacko. Jed-
nym z nich był urzędnik pocztowy Bohumil Marek z Błędowic Dolnych. Całe 
życie przeżył na Śląsku Cieszyńskim, podczas okupacji uczestniczył w ruchu 
oporu, po zakończeniu wojny działał w różnych czeskich organizacjach spo-
łeczno-kulturalnych. Poezja Marka, oprócz socrealistycznego tomiku Towa-
rzyszka Ostrawa (Soudružka Ostrava), jest sentymentalnym westchnieniem 
za pięknem przyrody beskidzkiej, pochwałą skromności miejscowego ludu, 
a przede wszystkim wyznaniem szczerego umiłowania rodzimego gniazda, 
do okolic Błędowic, Toszanowic i Morawki. Debiutancki zbiór Ślunzok zpivo 
(Ślązak śpiewa) wydany jeszcze w 1936 roku, napisany został gwarą, jednak 
w odróżnieniu od Łysohorskiego nie akceptuje wytworzonej pisowni laskiej, 
ale posługuje się gwarą cieszyńską, pisaną czeską diakrytyką z licznymi cze-
chizmami. Z kolei w powojennych tomikach – Rodzima ziemia laska (Rodné 
Lašsko), Słońce nad zasieką (Slunce nad zásekou) – odchodzi już od gwary 
pisząc wyłącznie w języku czeskim30. 

Propagowania narzecza laskiego zaprzestają w swej twórczości także 
pozostali członkowie Lašskiej perspektyvy – Josef Šinovski i Jan Stu-
navski. Wspólnie wydali jeszcze gwarowy tomik opowiadań i wierszy 
Cieszyńskie uśmiechy (Těšínské úsměvy), stanowiący przekonujące świa-
dectwo o ciężkim życiu górników i zwykłych ludzi w Cieszyńskiem. 
Jednak dalsza działalność pisarska odchodzi od idei Łysohorskiego. 
O twórczości Stunavskiego (właść. Jana Lisníka) wiemy niewiele, na-
tomiast Šinovski zostaje wierny tematom poprzednim, pisząc o życiu 
w koloniach górniczych, o codziennych radościach i smutkach miejsco-
wej ludności. Swe utwory pisze w literackim języku czeskim, zostawiając 
gwarowe zwroty tylko w dialogach dla zachowania kolorytu środowisko-
wego, np. w książce Górnicza ziemia (Havířská země)31. Po 1968 roku, 
na skutek potępienia inwazji, zostaje wyrzucony z partii i odsunięty od 
możliwości wydawniczych – Książka o Szonowie (Knížka o Šenově) oraz 
powieść Mánes na Śląsku Cieszyńskim (Mánes na Těšínsku) nie zyskują 
zgody na publikację32. 

Gwarą z okolic Mostów koło Jabłonkowa pisała swe utwory Olga Kufowa 
(1908–1994), związana przez większą część życia z jabłonkowską okolicą. 
Na jej dorobek twórczy składają się wiersze okolicznościowe, opiewające 
piękno przyrody beskidzkiej i prostotę życia górali, humorystyczne i miło-
sne opowiadania, wierszowane obrazki z życia codziennego oraz motywy 

30 Tamże, s. 129. 
31 O. šuleř : Láskavé podobizny..., 196. 
32 Literární slovník..., s. 296.
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baśniowe. Była pisarką ludową, jak w temacie tak i w formie, jej wiersze, 
powstające z potrzeby uchwycenia zanikającego świata podgórskiego, cha-
rakteryzuje prosta forma, czasami z lekko wymuszonym, wręcz banalnym 
rymem z dużą dawką sentymentu, wynikającą ze szczerej miłości poetki 
do ziemi ojczystej. Pomijając kilka wierszy w języku czeskim pisała gwarą 
z czeskim zapisem graficznym, np. wiersze Chvilka ščynščo v leše, Pamjyn-
toš?, Vělko łaska. W latach 1960–1974 regularnie drukowała swe dzieła na 
łamach „Těšínska”. Poza twórczością literacką Kufowa zajmowała się także 
malarstwem, przede wszystkim pejzażowym oraz teatrem amatorskim. 
Z okazji 90 rocznicy urodzin poetki wydano w 1999 roku wybór jej twór-
czości pt. Swej ziemi (Svému kraji)33. 

Odosobnionym zjawiskiem w literaturze regionalnej Śląska Cieszyńskie-
go była poezja wizualna, której centrum stał się Trzyniec, a przede wszyst-
kim twórczość dwóch mieszkańców hutniczego miasta: Karla Adamusa 
(*1943) i Eduarda Ovčačka (*1933). Pierwszy z nich zajmuje się początko-
wo wyłącznie „klasyczną” poezją, ale z czasem zaczyna eksperymentować 
ze słowem i jego układem graficznym. Interesuje się szkołą perypatetyc-
ką czyli poezją powstającą i zapisywaną podczas marszu – tym sposobem 
powstają liczne wiersze autora napisane podczas wędrówek po szlakach 
beskidzkich. Wytworzył kilka cyklów wizualnych wierszy, książkowo wy-
daje swą twórczość w postaci autorskich druków, np.: Zdania (Věty), Przy-
czynek do rozpoznania (Příspěvek k rozlíšení), Wiersz z limitem – Piękno 
świata (Limitovaná báseň – Krása světa), Miękkie dno (Měkké dno)34. 

Drugi z poetów jest wykładowcą na Wydziale Pedagogicznym Uniwer-
sytetu Ostrawskiego, w swej twórczości zajmuje się rysunkiem, grafiką, 
kolażem i innymi możliwościami wypowiedzi. W twórczości poetyckiej 
interesują go możliwości semantyczne jednej litery. Przekrój swych wier-
szy z lat 1962–1993 wydał w antologii poezji wizualnej Lekcje wielkiego 
A (Lekce velkého A, 1995).35 

Luźne powiązania z regionem cieszyńskim znajdziemy u szeregu in-
nych autorów, wpisujących się jednak w środowisko innego regionu lub 
mających znaczenie ogólnonarodowe. Powiązania mają zazwyczaj charak-
ter biograficzny, a więc urodził się, wyrastał, studiował, itp. Z licznych po-
staci kultury czeskiej, ba nawet europejskiej, należy wspomnieć: Jaromíra 
Šavrdę (1933–1988) – twórcę edycji książkowej Libri prohibit ukazującej się 
w formie samizdatu; Luďka Peška (1919–1999), praskiego prozaika mające-
go bliski stosunek do Beskidów, np. w powieści Tahouni, a zwłaszcza do 

33 P. ruSeK : Úvodní slovo. W: Svému kraji. O. Kufová. Třinec 1999, s. 1. 
34 J.   Hůla : Karel Adamus. http://www.ig.cas.cz/userdata/files/aktivity/vystavy/S09_Adamus.pdf. 

[ostatni dostęp 14.11.2015].
35 Literární slovník..., s. 210. 
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Łysej Góry – powieść Ludzie w kamieniu (Lidé v kamení); Milana Kyselé-
go (1928–1989) – praskiego pisarza zamieszkałego w Ostrawie, zajmujące-
go się działalnością etnograficzną w Cieszyńskiem; Ludvíka Aškenazego 
(1921–1986) – reportera, dziennikarza i pisarza urodzonego w Czeskim Cie-
szynie, autora popularnych książek dla dzieci w języku niemieckim (po 
1968 wyemigrował do RFN)36 czy Stanislava Sohra (1925-2000) – pisarza 
i poetę ostrawskiego, profesjonalnego aktora m.in. Teatru Cieszyńskiego 
(był także laureatem w konkursie O Skrzydło Ikara za wiersz „Horizont”)37. 
Trudno wymienić wszystkich, którzy w jakiś sposób „otarli się” o przygra-
niczny region, jak też trudno ustalić do jakiego stopnia region Śląska Cie-
szyńskiego odbił się w ich późniejszej twórczości i odwrotnie. Z czeskich 
autorów typowo regionalnych należy jeszcze wspomnieć: Blažeja Palocha 
(1921–1998), Bohumila Jírka (1935–1981), Františka Zybala (1891–1940), Sta-
nislava Filipa (*1946), Jaromíra Poláška (*1961)38.

Tradycje kultury ludowej wśród ludności czeskiej 

Oficjalnie od 1920 roku na terenie Republiki Czechosłowackiej znajduje się 
tzw. Těšínsko, czyli czeski Śląsk Cieszyński. Od wschodu jego granicę two-
rzy granica państwowa z (obecnie) Rzeczypospolitą Polską, na południu 
ze Słowacją, na zachodzie z Morawami, na północy ze Śląskiem Opaw-
skim. Granica zachodnia przebiega rzeką Ostrawicą, ta zaś z kolei przeci-
na subregion Lasko (Laskie) Morawsko-śląskie (Moravskoslezské Lašsko), 
które dzieli się na Lasko Morawskie (Lašsko Moravské) oraz Lasko Śląskie 
(Lašsko Slezské)39. Z punktu widzenia etnografów czeskich Lasko Śląskie 
to region etnograficzny bardziej złożony pod względem narodowościowym, 
w jego centrum znajdują się miasta Frydek, Frydlant i Śląska Ostrawa, sięga 
ono do Bogumina, Orłowej i Karwiny, prowadzi do Łąk, Stonawy i Olbrach-
cic, by przez Domasławice i Toszonowice sięgnąć w Beskidach do granicy ze 
Słowacją. W regionie tym, który częściowo należy do Těšínska, posługiwano 
się gwarami laskimi, zaś resztę Těšínska charakteryzuje gwara cieszyńska. 
Czescy naukowcy uważają gwarę cieszyńską za podobną do gwar laskich 
i morawskich, zaś polscy językoznawcy uważają, iż należy do dialektu ślą-
skiego języka polskiego. 

36 O. šuleř : Laskává setkání. S přáteli umělci rodného kraje. Ostrava 2008, s. 175. 
37 O. šuleř : Láskavé podobizny..., s. 114, 145, 173, 189. 
38 L. Poliač iKová : Kalendárium regionálních osobností (Havířov a okolí). Havířov 2006, s. 6, 

12, 13, 17, 25. 
39 Z. vaCHová : Lašsko z pohledu etnografa. „Práce a studie Muzea Beskyd. Red. společenskovědní 

části): J.Veselská. Muzeum Beskyd 8, (1994) s. 48–57.
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W powojennej rzeczywistości Czechosłowacji zaszeregowanie gwary do 
tej czy innej grupy językowej nie miało większego znaczenia, jeśli chodzi 
o miejscową kulturę ludową i dbałość o utrzymywanie czy też ożywianie 
tradycji kultury ludowej. Powstające zespoły folklorystyczne działały na 
różnym podłożu narodowościowym. Zespoły działające przy polskich or-
ganizacjach kulturalnych (PZKO), zrzeszały osoby o polskiej narodowości 
i prezentowały nie tylko folklor miejscowy, rodzimy, lecz także propagowa-
ły ogólnopolskie pieśni i tańce narodowe. 

Czeskie zespoły ludowe 

Na terenie zamieszkałym przez Polaków powstawały także zespoły cze-
skie, choć przede wszystkim powstawały one na obrzeżach Těšínska, tej 
części regionu, gdzie mniejszości polskiej prawie nie było. Zespoły te ba-
zowały wyłącznie na miejscowej kulturze ludowej. Ich założycielami były 
osoby interesujące się zbieraniem tekstów pieśni, zapisywaniem melodii 
czy układów tanecznych i wykorzystaniem tego w zespołach folklorystycz-
nych. W niektórych wypadkach korzystano z prac badawczych etnografów 
i folklorystów czeskich (Antonín Satke, Josef Vochala, Ivo Stolařík i inni). 
Trochę skomplikowana była sprawa wyboru czy stosowania strojów ludo-
wych. Zespoły korzystały często z zebranych przez badaczy informacji oraz 
rysunków i w ramach swoich możliwości starały się o wierne rekonstrukcje 
ubiorów z końca XIX czy początków XX wieku. Zespół „Sedlišťané”, jeden 
z najstarszych w regionie, jeszcze w okresie międzywojennym prezentował 
się w strojach górali beskidzkich40, zaś po II wojnie światowej korzystał z do-
świadczeń Jiřiny Královej (1911–1998)41 i tańczył w wiernych rekonstruk-
cjach strojów cieszyńskich. Niestety, oryginalnego ubioru miejscowego nikt 
już nie posiadał, nie istniały też źródła ikonograficzne na ten temat. Dzięki 
Jiřině Královej rekonstrukcje strojów ludowych uzyskały liczne czeskie ze-
społy z tego regionu: „Slezan”, „Javorový”, „Dombrovan”, „Hlubina”, „Jac-
kové”, „Mionší”. Zespół ludowy z Prażma występował z kolei w strojach 
sporządzonych według wzorów strojów z regionu Cieszyńskiego z okolic na 
wschód od Skalicy42.

Najstarszym zespołem są niewątpliwie „Sedlišťané.” Najpierw w latach 
dwudziestych powstało Laskie Towarzystwo Ludoznawcze (Lašské národ-
opisné sdružení) w gminie Sedliště niedaleko Frydku-Mistku i swoją dzia-
łalność kontynuowało również po II wojnie światowej. Na czele towarzystwa 

40 Čtení o Sedlištích, Sedliště, 2005, s. 212.
41 M. motyKová : Za paní Jiřinou Královou (1911–1998). „Těšínsko” 1998, č. 3, s. 31–33.
42 A. miarKa , E. muroň : Pražmo 200 let 1777–1977, s. 40
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stali Josef Vochala, Jarmila Lipovská, Vlasta Václavíková, Štěpánka Kul-
hánková. Towarzystwo ukończyło działalność na przełomie lat pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych. W ramach towarzystwa występował ludowy zespół 
taneczny współpracujący z miejscowymi kapelami i orkiestrami43.

Jednym z najstarszych zespołów tanecznych w Republice Czeskiej jest 
Zespół Pieśni i Tańca „Hlubina”. Powstał w 1947 roku w Ostrawie jako ze-
spół dziewczęcy. Wkrótce potem z małej grupki tanecznej powstał duży ze-
spół, który swą nazwę zawdzięcza kopalni „Hlubina”. Do 1990 roku działał 
przy tamtejszym domu kultury. Z „Hlubiną” nierozłącznie związana jest 
postać założycielki i choreografa zespołu Zdeny Kyselej (1917–2004). Zespół 
prezentował folklor śląski i laski, jako jeden z niewielu zajmował się kultu-
rą i tradycjami górniczymi. Stąd w repertuarze pojawiło się kilka widowisk 
opartych wyłącznie na folklorze górniczym. 

Zespół folklorystyczny „Ondráš” powstał przy klubie oświatowym 
w Janowicach w 1949 roku, jego wielką zasługą był udział w organizo-
waniu festiwalu folklorystycznego Ondrášovské slavnosti. W repertuarze 
zespołu znalazły się opracowania autentycznego folkloru z Janowic i naj-
bliższej okolicy. Zespół wspomagały swoimi umiejętnościami literackimi 
Anna Dřevjana i Božena Peterková. W 1977 roku po raz pierwszy wystąpił 
dziecięcy „Ondrášek”. Obydwa zespoły zakończyły już swoją działalność. 
„Ondráš” przekształcił się w 1967 roku w „Ostravicę” i swoją działalność 
kontynuował już we Frydku-Mistku.

Zespół folklorystyczny „Dombrovan” powstał na bazie zespoliku ta-
necznego działającego przy Klubie Zakładowym kopalni „Zofia” w Orło-
wej w 1956 roku. Później przeszedł pod kierownictwo Klubu Zakładowego 
kopalni „Doubrava” i zespół działał jako górniczy zespół folklorystyczny. 
Jego działalność w sposób znaczący wzbogacała życie kulturalne Orłowej 
i okolicy44.

W 1959 roku założono w miejscowości Prażmo Zespół Ludowej Twórczo-
ści Artystycznej (Soubor lidové umělecké tvořivosti), działający w ramach 
organizacji młodzieżowej ČSM a później w ramach klubu oświatowego 
Osvětová beseda. Akompaniament dla zespołu tanecznego tworzyła kapela 
cymbałowa „Travný”. Zespół oprócz tańców przygotował obrazki scenicz-
ne, występował w strojach sporządzonych według wzoru strojów regionu 
cieszyńskiego z okolic na wschód od Skalicy. Zespół ukończył działalność 
w 1963 roku45. W 1960 roku powstał we Frydku – Mistku Zespół Pieśni 
i Tańca „Ostravica”. Swoją działalność rozwijał w ramach Klubu Zakłado-
wego przędzalni „Slezan”. Zespół był w zasadzie kontynuatorem innego 

43 Čtení o Sedlištích..., s. 198, 209–217.
44 J. Ste iner : Dvacet let Dombrovanů, 1979.
45 A. miarKa , E. muroň : Pražmo 200 let 1777–1977, s. 40.
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zespołu – „Ondráš”, założonego w 1949 roku w Janowicach, wsi leżącej 
niedaleko Frydka. Pod tą nazwą zespół występował do końca 1967 roku. 
Repertuar „Ostravicy” budowano na podstawie oryginalnych materiałów 
pochodzących z badań terenowych tradycyjnej kultury ludowej. Członko-
wie zespołu osobiście zajmowali się dokumentacją pieśni i tańców oraz 
dbali o ich autentyzm podczas prezentacji scenicznej. Obszarem ich zain-
teresowań było góralskie Lasko46. Zespół odnosił sukcesy również na polu 
międzynarodowym, m. in. na festiwalu w Anglii47. Dwukrotnie udało się 
„Ostravicy” wywalczyć udział w najważniejszym czechosłowackim festi-
walu folklorystycznym w Koszycach (1977 i 1980 rok).

Zespół Folklorystyczny „Slezan” wraz z kapelą cymbałową założono 
w 1955 roku. Korzystał z bogatej skarbnicy całego Těšínska, od Bogumina 
aż po granicę słowacką, prezentując opracowania taneczne, pieśni i zwy-
czaje w strojach cieszyńskich, góralskich, jabłonkowskich oraz orłowskich 
z męskim strojem górniczym. Wszystkie ubiory są wiernymi rekonstrukcja-
mi oryginałów z połowy XIX wieku. Począwszy od 1966 roku zespół pra-
wie corocznie wyjeżdża na zagraniczne festiwale i występy. Prócz krajów 
europejskich zawitał do Mongolii, Indii i Turcji. Narybek zespołu tworzą 
mali tancerze z zespołu „Slezanek”, założonego w 1979 roku. Kierownictwo 
przyjmuje w szeregi zespołów nie tylko adeptów utalentowanych ruchowo 
i muzycznie, ale kładzie nacisk na znajomość gwary. Zespół założył własne 
archiwum, w którym gromadzi twórczość muzyczną, taneczną oraz pieśni 
regionu. W 1956 roku sami członkowie rozpoczęli badania terenowe w celu 
uzyskania materiału źródłowego do wykorzystania w zespole. Dzięki po-
mocy Jiřiny Královej i Blaženy Slováčkovej zespół wzbogacił się o kolejne 
rekonstrukcje strojów ludowych. Należy podkreślić, że z zespołem współ-
pracowali etnografowie i folkloryści czescy – František Bonuš, Hana Po-
dešvová, Jaromír Gelnar i Zdeňka Jelínková. Długoletnie zasługi dla zespołu 
posiada choreograf Boleslav Slováček oraz kierownik kapeli Karel Musiol48.

Historia jabłonkowskiego zespołu „Jackové” toczy się od 1973 roku, 
kiedy założyli go przy miejscowym domu kultury Karel Musiol i Boleslav 
Slováček, kierujący w tym czasie czeskocieszyńskim zespołem „Slezan”. 
Prowadzili go do 1983 roku. W latach późniejszych zespół borykał się ze 
spadkiem zainteresowania wśród tancerzy i nastąpił chwilowy zanik ze-
społu. Jego byli członkowie wznowili przy domu dzieci i młodzieży oraz 
szkole artystycznej nowy, dziecięcy zespół „Malí Jackové”, który później 
powrócił do nazwy swoich poprzedników – „Jackové”49. 

46 T. adameC : Frýdek-Místek v létech 1945–1989. W: Frýdek-Místek. Red. T. Adamec. Praha 
2013, s. 415.

47 Tamże, s. 429.
48 Folklórne skupiny a súbory Kysúc a Těšínska. Čadca 2011, s. 43.
49 Tamże, s. 48.
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Zespół folklorystyczny „Javorový” reprezentujący miasto Trzyniec po-
wstał w 1973 roku. Prezentował tańce, pieśni i muzykę góralszczyzny 
z okolic Jabłonkowa oraz tańce mieszczan jabłonkowskich. 

Zespoły folklorystyczne „Mionší” oraz „Malý Mionší” założono 
w 1974 roku przy miejscowym klubie oświatowym „Osvětová beseda” z ini-
cjatywy Koła Przyjaciół Sztuki i Kultury Ludowej „Mánes” w Łomnej Dol-
nej. Zespoły prezentowały tradycyjne tańce ludowe, obrzędy oraz zwyczaje 
sałasznicze z okolic Jabłonkowa. 

Zespół folklorystyczny „Odra” powstał w Boguminie w 1983 roku. Za-
łożycielką i kierowniczką zespołu jest Anna Buroňová, później prezes To-
warzystwa Folklorystycznego Śląska Cieszyńskiego (FoS Těšínské Slezsko). 
Zespołowi tanecznemu towarzyszy własna kapela cymbałowa. Zespół 
ukierunkowany jest na prezentację folkloru z okolic Pietwałdu i Bogumina, 
a także folkloru laskiego z okolic Ostrawy oraz folkloru opawskiego. Ko-
rzysta ze zbiorów Hany Podešvovej, Zdenki Jelínkovej i Václava Stuchlego. 
W repertuarze zespołu są widowiska ludowe np. „Oczepiny panny młodej”, 
„Stawianie moja”, „Noszenie Marzanny” oraz poszczególne tańce – „laski”, 
„mamlas”, „kołomajka”, „mały krziżok” itp. Zespół występował na wielu 
festiwalach w Republice Czeskiej i w kilku krajach europejskich50.

Festiwale i inne imprezy o charakterze ludowym

Na terenie czeskiego Śląska Cieszyńskiego po II wojnie światowej przez 
dłuższy czas nie organizowano żadnego festiwalu folklorystycznego, z wy-
jątkiem Gorolskiego Święta w Jabłonkowie, ale to była impreza organizowa-
na przez mniejszość polską. Dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych zaist-
niały festiwale w Łomnej Dolnej i w Janowicach.

Festiwal w Łomnej Dolnej w latach 1969–1972 przebiegał pod nazwą Sle-
zské dny, później pod nazwą Národopisné slavnosti, by w latach osiemdzie-
siątych powrócić do pierwotnej nazwy. W ramach święta organizowany jest 
także pochód uczestników w strojach ludowych. W festiwalu udział biorą 
zwykle wszystkie czeskie zespoły folklorystyczne działające w okolicach 
Jabłonkowa i Czeskiego Cieszyna („Mionší”, „Javorový”, „Jackové”, „Sle-
zan”, „Slezánek”, „Olšina”, „Olšinka”), w mniejszym stopniu prezentują się 
tu polskie zespoły, zarówno miejscowe jak i z Polski. Zapraszane są także 
zespoły i kapele ze Słowacji i goście z innych krajów europejskich. Wystę-
py zespołów odbywają się na dwu scenach równocześnie podczas dwóch 
dni festiwalowych. Ondrášovské slavnosti w Janowicach miały specyficz-
ne podłoże. W Janowicach bowiem istniała tradycja zbójnictwa i swoisty, 
związany ze zbójnictwem, folklor. Pieśni z Janowic zapisane zostały przez 

50 Tamże, s.52.
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grono folklorystów i etnografów. W latach pięćdziesiątych swoje badania 
ludoznawcze przeprowadzali badacze: A. Satke, D. Šajtar, A. Staňková, 
I. Stolařík, V. Stuchlý. Tradycja zbójnicka związana jest z osobą Ondraszka 
z Janowic (Ondráš z Janovic). Spotkania folklorystyczne połączone z kon-
certami zespołów organizowane są od 1965 roku. Wspomnienia o nieustra-
szonym Ondraszku wywoływały kilkakrotnie próby jakiegoś uczczenia tej 
postaci. Były plany zbudowania pomnika – jeszcze w okresie międzywo-
jennym – jednak nawet po 1945 roku pomysł ten nie został zrealizowany. 
Dopiero 250 rocznica śmierci Ondraszka stała się właściwym momentem 
do uczczenia jego pamięci. Postanowiono wtedy, że corocznie będą orga-
nizowane festiwale folklorystyczne o tematyce zbójnickiej. Ich celem miało 
być nie tylko samo uczczenie pamięci słynnego zbójnika, ale także ożywie-
nie jego obrazu w tradycyjnej kulturze ludowej, by zachować go dla potom-
nych. Organizacją i ułożeniem programu festiwalu od początku zajmowało 
się rodzeństwo Karel, Anna i Božena Kozlovie. Anna, później Dřevjaná 
(1905–1984), stała się z czasem znaną poetką ludową. Scenariusze festiwa-
li pisali m. in. Vincenc Socha, Jaromír Gelnar, Jarka Calábková, Zdena Ky-
selá, Věra Šimková. Festiwal był w całości wypełniony pieśniami, scenkami 
i tańcami o tematyce zbójnickiej. Od 1973 roku tematyka zbójnicka powoli 
znika z programu, pole do popisu otrzymują różne zespoły z innych regio-
nów i państw. W ramach festiwalu ważną rolę odgrywał pochód uczest-
ników w strojach ludowych. Ondrášovské slavnosti ostatni raz odbyły się 
w 1995 roku51.

Konkluzje 

W pierwszych latach powojennych czeska literatura Śląska Cieszyńskiego 
mocno tkwiła w ramach narodowo-patriotycznych, by następnie być tłam-
szoną przez ideologiczne kanony socrealizmu, do których dopasowano też 
kult Petra Bezruča. Po upadku „Praskiej Wiosny” część twórców była ob-
jęta zakazem publikowania. Tacy pisarze jak Věnceslav Juřina czy Oldřich 
Šuleř starali się utrzymywać kontakty także z polskimi literatami, zwłaszcza 
z Henrykiem Jasiczkiem, wnikając głębiej w specyfikę ich twórczości na 
pograniczu. „Odkryciem” schyłkowego okresu komunizmu była twórczość 
urodzonego w polskiej części regionu poety Jindřicha Zogaty, wcześniej 
również skazanego na milczenie. W warunkach cieszyńskiego pogranicza 
czeska kultura ludowa była skazana na ciągłe poszukiwanie własnej tożsa-
mości. 

51 M. HolinKa , G. PuStKa : Ondrášovské slavnosti v Janovicích. Frýdek-Místek 1986.



329

Szkolnictwo czeskie radiM 
Macháň

Pierwsze plany reaktywacji systemu szkolnego oraz jego 
demokratyzacji w Czechosłowacji po zakończeniu II woj-
ny światowej były już częścią Koszyckiego Programu Rzą-
dowego, ogłoszonego dnia 5 kwietnia 1945 roku. Stopnio-
wo rozpoczęto przygotowywanie wydania nowej ustawy 
szkolnej, która miała realizować ideę jednolitej szkoły, 
w której widziano gwarancję rzeczywistej demokratyza-
cji kształcenia i wychowania ludowego. Deklarowano, że 
wyższy stopień wykształcenia ma zostać udostępniony 
szerokim warstwom ludności.

Po zakończeniu II wojny światowej także na Ślą-
sku Cieszyńskim rozpoczęła się szybka odnowa syste-
mu szkolnego na wzór szkolnictwa I Republiki. Sytuacja 
w tym regionie była trochę bardziej skomplikowana, dla-
tego że czeskie szkoły zostały zlikwidowane od razu po 
zajęciu przez Polskę czeskiej części Śląska Cieszyńskie-
go w 1938 roku. Prace przygotowawcze przebiegały już 
w maju 1945 roku, kiedy grupa pełnomocników minister-
stwa szkolnictwa rozpoczęła rewizję budynków szkol-
nych w Czeskim Cieszynie, które podczas wojny służyły 
do celów armii niemieckiej. Skonstatowano, że więk-
szość budynków jest w złym stanie, w szczególności zaś 
brakowało jakiegokolwiek inwentarza i pomocy szkol-
nych. Podobnie poszkodowane były niemal wszystkie 
budynki szkolne w całym regionie Śląska Cieszyńskiego. 
Okupacja nazistowska miała negatywny wpływ także na 
młodzież szkolną. Większość młodzieży miała proble-
my z językiem czeskim, zachowywała się agresywnie, 
a wielu uczniów przychodziło do szkoły w mundurach, 
co było następstwem wychowania młodzieży w Hitlerju-
gend. Innym problemem była duża liczba uczniów w róż-
nym wieku w poszczególnych klasach. Ta sytuacja była 
konsekwencją tego, że uczniowie starsi wiekowo byli 
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przenoszeni do młodszych, aby 
mogli uzupełnić luki w wykształ-
ceniu spowodowane przez wojnę1. 

Jedną z najważniejszych in-
stytucji kulturalno-edukacyjnych 
na Śląsku Cieszyńskim było cze-
skie gimnazjum w Czeskim Cie-
szynie. Jeden z jego uczniów, 
który uczył się w nim w latach 
1946–1947, wspomina ówczesną 
edukację jako okres improwiza-
cji, gdy brakujące pomoce szkolne 
(podręczniki, mapy) zastępowa-
li w ten sposób, że nieustannie coś 
rysowali i przepisywali. W szko-
le były równoległe klasy czeskie 
i polskie2, w których była mniej 
więcej podobna liczba uczniów, 
pomiędzy którymi panowały bardzo dobre stosunki bez względu na na-
rodowość. W zespole profesorskim działał szereg osobowości z natural-
nym autorytetem, jak np. profesor Vojtěch Ochman (historia, geografia) 
lub prof. Josef Neckař (łacina)3. Do gimnazjum uczęszczało w tym czasie 
około 550 uczniów, z których 77,3% pochodziło ze Śląska Cieszyńskiego. 
Najliczniej reprezentowani byli uczniowie z rodzin urzędników (36,5%), 
jako drudzy następowali uczniowie z rodzin robotników (33,6%), a na trze-
cim miejscu byli uczniowie z rodzin drobnych przedsiębiorców (13,1%)4. 
Sytuacja ekonomiczna uczniów nie była jednak najlepsza. Dlatego szko-
ła starała się w jak największej mierze pomagać uczniom przez udzielanie 
stypendiów i zapomóg lub urządzanie akcji „ubraniowych” i „dokarmiają-
cych”. W kwietniu 1947 roku ministerstwo szkolnictwa i oświaty przyzna-
ło szkole dotację z akcji UNRRA w wysokości 15 000 Kčs, rozdawano kakao 
i mleko w proszku. Bezczynną nie pozostawała też SMOL, która urządza-
ła różne imprezy charytatywne, z których zyski były przeznaczone dla 
szkół. Przykładem takiej imprezy może być uroczystość szkolna, urządzo-
na 8 czerwca 1947 roku, z której dochód (15 820 Kčs) został przeznaczony 

1 M. šoStá : Školství v Českém Těšíně v letech 1945–1989. Český Těšín 1920–1989. Válečné 
a poválečné osudy města. Opava 2011, s. 132–133.

2 Polskie szkolnictwo po zakończeniu wojny było odnowione razem z czeskim. 
3 R. ProKoP : O městě a škole, jejíž tradice zavazují (trojí setkání s českotěšínským gymnáziem). 

„Těšínsko” 1991, č. 4, s. 15–16.
4 W mieście mieszkało 30,5% uczniów, dochodziło 7,5%, dojeżdżało 62%.

W latach 1945–1953 szefem resortu 
szkolnictwa był w Czechosłowacji 

muzykolog i przedwojenny komunista 
Zdeněk Nejedlý (1878–1962), 

odpowiedzialny za jego stalinizację
  ART
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na pokrycie kosztów wycieczki do Pragi na Przedzlotowe Uroczystości Wy-
chowania Fizycznego (Předsletové tělovýchovné slavnosti)5.

Po przewrocie komunistycznym w 1948 roku szkolnictwem zaczęła kie-
rować, za pomocą swoich postanowień i dyrektyw, KSČ. Szkoły wszystkich 
stopni miały się stać centralnie sterowanymi instytucjami politycznymi, 
które w pierwszym rzędzie miały wychowywać uczniów na uświado-
mionych politycznie obywateli nowo powstałego państwa ludowo-demo-
kratycznego. Skutki starań o unifikację, jedność i sterowanie centralne 
szkolnictwa pod nadzorem KSČ po roku 1948 roku na Śląsku Cieszyńskim 
można bardzo dobrze zilustrować na przykładzie sytuacji, która powsta-
ła w czeskim gimnazjum w Czeskim Cieszynie, które od czasu swego po-
wstania w 1921 roku oferowało wykształcenie humanistyczne na wysokim 
poziomie.

Przemiana gimnazjum czeskocieszyńskiego w szkołę odpowiednią 
do wychowywania obywateli politycznie uświadomionych rozpoczęła się 
w 1948 roku, kiedy swoją działalność zapoczątkowały Komitety Wykonaw-
cze Frontu Narodowego przeprowadzając czystki polityczno-partyjne w ze-
spole nauczycielskim. Na podstawie ich działalności szkołę musieli opuścić 
nauczyciele, którzy byli niewygodni dla nowego reżimu6. Przy przyjmowa-
niu nowych uczniów pierwszym kryterium stało się pochodzenie kandy-
data oraz interes partyjny, który stawiano ponad talentem i zdolnościami. 
Gimnazjum zaszeregowano do szkół trzeciego stopnia, do grupy szkół wy-
borowych – do gimnazjów realnych. Uczniowie klasy pierwszej i drugiej 
przeszli do szkoły drugiego stopnia w rejonie swojego miejsca zamiesz-
kania. Dotychczasowe polskie oddziały od drugiego półrocza roku szkol-
nego 1948/1949 zostały skupione w samodzielnym gimnazjum realnym 
z polskim językiem nauczania, które rozpoczęło działalność od 20 kwiet-
nia 1949 roku. 

W 1953 roku na mocy nowej ustawy szkolnej gimnazja w całej Czecho-
słowacji zostały zlikwidowane, a gimnazjum w Czeskim Cieszynie prze-
kształcono w jedenastoletnią szkołę średnią. Do dalszej modyfikacji ustawy 
szkolnej doszło w 1961 roku. Jedenastoletnią szkołę średnią rozdzielono 
na Dziewięcioletnią Szkołę Podstawową o klasach 1–9 i średnią szkołę 
ogólnokształcącą o klasach 1–37. W latach sześćdziesiątych inwestowano 
także w budowę nowych gmachów, ukończono budowę szklarni z pracow-
nią biologiczną, wybudowano też nowe klasy dla nowo wprowadzonego 

5 Gymnázium Český Těšín: Historie školy. http://www.gmct.cz/charakteristika/historie_
skoly.html#1945 [ostatni dostęp 14.11.2015].

6 Jeszcze w 1958 roku zwolniono z przyczyn politycznych – z powodu stosunku do religii- 
nauczycieli Miloslava Pastrňáka, Františka Stachovca i Česlava Valoška.

7 Obie szkoły pozostały pod wspólnym zarządzaniem. Kierownikiem był dr Bedřich Hustý.
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przedmiotu podstawy produkcji (základy výroby)8. W drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych pojawiają się pierwsze próby całościowej reformy systemu 
szkolnego. Pierwszą jaskółką tych zmian była reorganizacja średniej szkoły 
ogólnokształcącej w Czeskim Cieszynie ponownie w gimnazjum czterolet-
nie. Wszystkie nadzieje na zasadnicze zmiany w szkolnictwie zniszczy-
ła interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w sierpniu 
1968 roku. 

Powstałą sytuację miała uspokoić tzw. normalizacja, co oznaczało, że 
przeprowadzone zostały rozległe czystki w partii komunistycznej, wielu 
ludzi zostało zwolnionych z pracy z powodów politycznych, wznowiona 
została cenzura, zlikwidowane zostały liczne stowarzyszenia branżowe 
i polityczne. Stanowiska musieli opuścić również liczni nauczyciele aka-
demiccy, którzy szukali później pracy między innymi także w szkołach 
średnich. Paradoksalnie mogło w ten sposób dochodzić do podniesienia 
poziomu zespołów pedagogów niektórych szkół, których dyrektorzy wyka-
zali chęć przyjęcia zwolnionych nauczycieli akademickich. Jednym z na-
uczycieli, który musiał w okresie normalizacji odejść ze szkoły wyższej, był 
Radim Prokop z Wydziału Pedagogicznego (Pedagogická fakulta) w Ostra-
wie. Własną edukację gimnazjalną ukończył w gimnazjum w Czeskim Cie-
szynie w roku szkolnym 1946/1947, a nową posadę nauczycielską udało 
mu się uzyskać właśnie w szkole, która dała mu wykształcenie średnie9. 
Wspominając ówczesną atmosferę w szkole podaje, że sytuacja była bar-
dzo napięta, ponieważ wszystko działo się pod wpływem prominentów po-
litycznych. Wielki wpływ na ówczesnych pedagogów miały wynaturzone 

8 Gymnázim Český Těšín: Historie školy... .
9 Wspólnie z nim został przyjęty także profesor Evžen Báča. 

Współczesne zaplecze budynku reaktywowanego w 1945 roku 
czeskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie  Wiki
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kryteria wartościujące i moralne czasów, w którym żyli, sama szkoła była 
przepolityzowana i traciła swoją misję edukacyjno-wychowawczą. Najgor-
sza sytuacja była w przedmiotach z dziedziny nauk społecznych (historia, 
wychowanie obywatelskie), stosunkowo najmniej przydatne dla ideologii 
komunistycznej były przedmioty przyrodnicze i techniczne. On sam miał 
szczęście, że kierownictwo szkoły nie ingerowało w jego pracę pedagogicz-
ną i fachową i mógł poświęcić się uczniom według własnych wyobrażeń 
bez względu na istniejące stereotypy metodyczne10. 

W latach siedemdziesiątych postępował dalszy rozwój gimnazjum 
czteroletniego w Czeskim Cieszynie, a w roku szkolnym 1972/1973 do 
matury przystąpiły już trzy klasy równoległe. Zmienił się jednak rejon 
szkoły i zawęziło się jej zaplecze, ponieważ gimnazjum jabłonkow-
skie zostało przeniesione do Trzyńca. Szkoła w ten sposób mogła wy-
bierać swych uczniów z mniejszej liczby kandydatów, doszło do spadku 
ogólnego poziomu osiąganych wyników nauczania, a także do spadku 
średnich wyników w głównych przedmiotach maturalnych. Stopniowo 
malała też liczba klas, która w roku szkolnym 1976/1977 obniżyła się do 
ośmiu. Główną przyczyną spadku liczby uczniów i klas w gimnazjum 
czeskocieszyńskim była jednak nowa koncepcja szkolnictwa wprowadzo-
na w 1974 roku, która starała się zbliżyć wszystkie trzy nurty szkolnic-
twa średniego (gimnazja, średnie szkoły zawodowe – technika, średnie 
szkoły zawodowe) poprzez wprowadzenie kierunków nauczania z matu-
rą11. Reakcją było m.in. wprowadzenie w gimnazjum od roku szkolnego 
1978/1979 przedmiotu podstawy techniki i ekonomiki (základy techniky 
a ekonomiky), który później zmienił nazwę na podstawy produkcji i przy-
gotowania fachowego (základy výroby a odborné přípravy). Przedmiot 
ten miał uczniom umożliwić lepsze odnalezienie się w praktyce, o ile 
nie chcieli dalej studiować w szkole wyższej. I dzięki temu pociągnięciu 
udało się na początku lat osiemdziesiątych zatrzymać spadek zaintereso-
wania nauką w gimnazjum, w roku szkolnym 1980/1981 otwarto 16 klas, 
zaś liczba uczniów osiągnęła 580. 

W połowie lat siedemdziesiątych doszło także do powiększenia prze-
strzeni gimnazjum, ponieważ w 1976 roku dziewięcioletnia szkoła pod-
stawowa została przeniesiona z gimnazjum do samodzielnego budynku, 
a wolne pomieszczenia zostały wykorzystane do wybudowania fachowej 
klasy chemii i fizyki, dwóch pracowni językowych, pracowni biologicz-
nej i laboratorium fizyczno- chemicznego. W latach osiemdziesiątych gim-
nazjum w Czeskim Cieszynie przeżyło intensywny rozwój a wielu jego 

10 R. ProKoP : O městě ..., s. 16.
11 Rodzice chętniej posyłali swoje dzieci do placówek z maturą, sądząc, że to im bardziej 

pomoże w życiu. 
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uczniów wybiło się w szkolnych konkursach wojewódzkich i ogólnopań-
stwowych. Radim Prokop wspomina ten okres jako czas, gdy uczniowie 
przejawiali sporą ciekawość i rozwijali działalność według własnych za-
interesowań. W tym kierunku bardzo dobrze rozwinęła się współpraca 
z Muzeum Ziemi Cieszyńskiej (Muzeum Těšínska), dzięki której udało się 
aktywizować działalność w zakresie nauk społecznych12. 

Poniekąd odmienny rozwój szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim 
w pierwszych dwudziestu latach rządów partii komunistycznej możemy 
prześledzić w mieście Orłowa, które po 1945 roku było, dzięki intensyw-
nemu wydobyciu węgla, uważane za miasto górników i robotników, a tym 
samym za bastion partii komunistycznej. Intensywny rozwój wydobycia 
węgla w Orłowej miał negatywny wpływ zwłaszcza na rozwój budowlany 
miasta, wpłynął też zasadniczo na remonty i budowę nowych budynków 
szkolnych13.

Po zakończeniu II wojny światowej w Orłowej bardzo brakowało wykwa-
lifikowanych nauczycieli, dlatego wysunięto wniosek, aby najpierw wrócili 
do pracy nauczyciele znający miejscowe stosunki, a więc ci, którzy musieli 
wyprowadzić się w głąb Czechosłowacji po polskim zajęciu czeskiej części 
Śląska Cieszyńskiego w 1938 roku. Kontaktu z nauczycielami, którzy dzia-
łali przed wojną w Orłowej, podjęła się sekcja szkolna przy miejskiej radzie 
narodowej, wzywając ich, aby powrócili na miejsce swojej poprzedniej dzia-
łalności. Większość szkół w mieście była w złym stanie, ponieważ w niektó-
rych z nich Niemcy mieli koszary, inne zabrały dla siebie różne nazistowskie 
organizacje i stowarzyszenia. Większość z tych skonfiskowanych budynków 
Niemcy przed wycofaniem się zniszczyli. Na przykład w I szkole wydzia-
łowej żołnierze całkowicie zniszczyli archiwum i bibliotekę uczniowską, 
nauczycielską i dla ubogich. Okna były bez szyb, a wszystkie pomoce na-
ukowe, obrazy i mapy zostały zniszczone. Szkody wojenne we wszystkich 
budynkach szkolnych w mieście szacowano na kilka milionów koron. Napra-
wa zniszczonych budynków należała więc do pierwszych zadań, które trze-
ba było wykonać, aby można było rozpocząć regularną naukę14. 

Wojna dotknęła też wiele dzieci, które przed powrotem do szkoły mu-
siały odbyć dodatkowe lekcje języka ojczystego, dlatego że w czasie wojny 
uczyły się tylko po niemiecku. W większości szkół w Orłowej nauka zo-
stała zainaugurowana we wrześniu 1945 roku. Często nie obeszło się bez 
problemów, gdyż budynki szkolne zostały wyremontowane i przynajmniej 
w minimalnym stopniu wyposażone w pomoce naukowe, ciągle jednak 

12 R. ProKoP : O městě... s. 16.
13 Najbardzej negatywne wpływy wydobycia węgla pojawiły się właśnie w Orłowej i miejskiej 

części Łazów, które miały ulec likwidacji, a ludność miała być przesiedlona. 
14 V. PlačeK  a kol.: Orlová 1223–1973. Historie a současnost města. Orlová 1973, s. 297.
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brakowało wykwalifikowanych nauczycieli. Na przykład czeskie gim-
nazjum realne w Orłowej zostało otwarte uroczyście 2 września, jednak 
nauki nie rozpoczęto, ponieważ brakowało profesorów. Krajowa Rada Na-
rodowa w Ostrawie starała się zapobiec temu problemowi i przydzieliła 
potrzebnych nauczycieli do orłowskiego gimnazjum, ci jednak odmawia-
li rozpoczęcia pracy, ponieważ w mieście brakowało dla nich mieszkań15. 

Od 1951 roku przyszli nauczyciele mogli się kształcić na miejscu, w Or-
łowej, ponieważ rozpoczęło tam działalność gimnazjum pedagogiczne (póź-
niej szkoła pedagogiczna), także w celu kształcenia nauczycieli dla szkół 
polskich. Ostatnia klasa tej szkoły zakończyła naukę w roku szkolnym 
1960/1961, ponieważ jej funkcję przejął Instytut Pedagogiczny w Ostrawie. 
Po reformie szkolnictwa w 1953 roku również w Orłowej otwarto ośmio-
letnie i jedenastoletnie szkoły średnie, które miały przygotowywać wy-
starczającą liczbę wykwalifikowanych robotników na potrzeby przemysłu 
ciężkiego, który zaczął się w tym czasie gwałtownie rozwijać.

Typowym dla Orłowej zjawiskiem w zakresie szkolnictwa była koniecz-
ność większych inwestycji w budowę nowych budynków szkolnych niż 
w pozostałych częściach Śląska Cieszyńskiego, dlatego że dochodziło tu 
do powstawania rozległych szkód górniczych. Można było także zaobser-
wować lepsze starania o sieć ośmioletnich szkół podstawowych, przy któ-
rych niemal bez wyjątku urządzano świetlice szkolne, gdyż wiele dzieci 
pochodziło z rodzin robotniczych i górniczych, co partia komunistyczna 
dobrze sobie uświadamiała i w ten sposób wychodziła naprzeciw warstwie 
społecznej, w której wyczuwała największe poparcie dla swojej polityki. 
Chociaż lojalności większości mieszkańców Orłowej partia komunistycz-
na mogła być niemal pewna, niczego nie pozostawiono przypadkowi i już 
od 1949 roku we wszystkich szkołach podstawowych w Orłowej działa-
ła organizacja pionierska. Już od wieku szkolnego młodzieży miały być 
wszczepiane zasady, które musiał znać uświadomiony politycznie obywa-
tel socjalistycznego państwa16. 

Partia komunistyczna nie zapominała też o kształceniu pracujących, 
później więc zostały przy jedenastoletnich szkołach średnich i przy wyż-
szej szkole gospodarczej zorganizowane kursy uzupełniające wykształ-
cenie w formie nauki wieczorowej lub czternastodniowych konsultacji. 
W przypadku szkół podstawowych były to kursy, na których pracujący 
mogli uzupełniać wykształcenie podstawowe. Wszyscy uczniowie byli 
potem powoływani „w ramach łączenia szkoły z życiem” do prac w rol-
nictwie przy sadzeniu drzewek, zbiorze chmielu, przy niszczeniu stonki 

15 Tamże, s. 298.
16 W 1953 roku połowa uczniów w szkołach podstawowych Orłowej była członkami pionier-

skiej organizacji. 
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ziemniaczanej, a w szczególności przy kampaniach ziemniaczanych i bu-
raczanych. Kolejnym specyficznym rysem Orłowej było to, że w miarę roz-
woju wydobycia węgla miejscowe szkoły zaczęły cierpieć na brak uczniów, 
dlatego że w konsekwencji szkód górniczych wiele rodzin otrzymywa-
ło mieszkania zastępcze w Karwinie lub Hawierzowie. Pomimo ubytku 
uczniów w latach sześćdziesiątych na terenie miasta kontynuowano budo-
wę nowych szkół jako rekompensatę za szkoły zagrożone dewastacją. Na 
przykład w 1966 roku otwarto dziewięcioletnią szkołę podstawową w Or-
łowej-Lutyni Górnej. Był to stosunkowo duży obiekt: 4 specjalne pawilo-
ny z 24 klasami dla 900–1 000 uczniów. Próby przeprowadzenia reform 
w szkolnictwie, o które postulowano od połowy lat sześćdziesiątych, a do 
których powrócono w 1968 roku, Orłowej nie objęły, co miało być potwier-
dzeniem faktu, że jest to miasto górników i robotników, na których partia 
komunistyczna nadal mogła polegać. 

Konkluzje 

W krótkim okresie lat 1945–1948 na Śląsku Cieszyńskim odnawiano szkol-
nictwo według tradycji demokratycznych republiki przedmonachijskiej. Re-
gularne nauczanie w szkołach czeskich rozpoczęto we wrześniu 1945 roku, 
szkolnictwo polskie zostało odnowione w pełni dopiero po 1948 roku, nie-
mieckie szkoły zostały zlikwidowane bez rekompensaty. Po przewrocie ko-
munistycznym w 1948 roku szkolnictwo na Śląsku Cieszyńskim pozostawa-
ło całkowicie pod wpływem partii komunistycznej, która podporządkowała 
cały system kształcenia swoim potrzebom ideologicznym. Wychowanie 
wszystkich uczniów było upolitycznione, ideologia i interesy partyjne miały 
pierwszeństwo przed talentem i uzdolnieniami. Z pedagogów nauczyciele 
stali się wykonawcami wytycznych i zarządzeń, wyraźnie obniżyło się zna-
czenie działalności pedagogicznej. 

Ze szkół wszystkich stopni mieli wychodzić przede wszystkim politycz-
nie uświadomieni obywatele socjalistycznego państwa. Uzdolnione dzieci 
z rodzin wrogich wobec panującego reżimu nie mogły uczyć się w szkołach 
średnich ani studiować w szkołach wyższych, zaś dzieci bez odpowiednich 
zdolności z rodzin działaczy partyjnych uczyły się w szkołach średnich 
i studiowały w szkołach wyższych bez jakichkolwiek problemów. Szkolnic-
two cierpiało z powodu częstych reform i reorganizacji, które prowadziły 
do niesystemowej koncepcji nauczania. Po upadku reżimu komunistycz-
nego w 1989 roku także w szkolnictwie na Śląsku Cieszyńskim doszło do 
wielkich zmian organizacyjnych i systemowych, które miały usunąć skutki 
panowania ideologii komunistycznej. 
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Po zakończeniu II wojny światowej w trudnych warun-
kach politycznych na Zaolziu odradzało się także polskie 
szkolnictwo i kultura. Problemem w rozwoju tych waż-
nych dla Zaolzian dziedzin aktywności był brak prze-
pisów prawnych regulujących prawa językowe i możli-
wości rozwijania aktywności społecznej. Poza tym na 
aktywność tę wpływała panująca ideologia, w myśl której 
kultura powinna być narodowa w formie a socjalistycz-
na w treści. Na drugim biegunie był ogromny kulturalny 
dorobek przedwojenny Polaków, stanowiący także dobrą 
bazę doświadczeń organizacyjnych w nowych powojen-
nych realiach. 

Szkolnictwo

Po wojnie zaczęto reaktywować polskie szkolnictwo. Po 
licznych zabiegach społeczności polskiej ministerstwo 
szkolnictwa i oświaty dekretem z 20 czerwca 1945 roku 
zezwoliło, aby na Zaolziu począwszy od roku szkolnego 
1945/1946 wznowić funkcjonowanie polskich szkół na 
tych zasadach, co szkoły czeskie. Szkoły te powstawały 
w sposób żywiołowy, przede wszystkim dzięki inicjaty-
wie samych Polaków, w wielu miejscowościach jednak 
górowały tendencje nacjonalistyczne i dochodziło do za-
mykania już działających placówek Mimo sprzeciwów 
niektórych miejscowych czynników czeskich we wrześniu 
1945 roku otwarto 73 polskie szkoły ludowe oraz 10 szkół 
wydziałowych z łączną liczbą uczniów 7 665. Wznowione 
zostało też gimnazjum polskie w Orłowej a w 1949 roku 
otwarto nowe, drugie gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 
W tym czasie liczba polskich szkół powszechnych (a ra-
czej tylko „szkół z polskim językiem nauczania”) wzrosła 
do 86, w których kształciło się 7 536 uczniów. Stan liczeb-
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ny szkół polskich na Zaolziu i uczniów uczęszczający do nich przedstawiał 
się w okresie powojennym następująco1:

Stan liczebny polskich szkół na Zaolziu

Rok szkolny
Liczba szkół 

(z klasami I-V/z klasami I-IX)
Liczba uczniów

1945/1946 83 (73/10) 7 665

1948/1949 86 (75/11) 7 536

1961/1962 85 (68/17) 8 561

1971/1972 69 (54/15) 5 572

1981/1982 31 (18/13) 3 688

1991/1992 29 (16/13) 3 281

Przyczyn obniżania się liczby szkół i uczniów należy szukać w ogól-
nej sytuacji politycznej, w mieszanych narodowościowo małżeństwach, 
w niżu demograficznym, szkodach górniczych, które wypędziły polskie 
rodziny do wielkich, „anonimowych” osiedli, stopniowej likwidacji pol-
skiego szkolnictwa zawodowego i w specyficznej zmianie mentalności 
młodej generacji zaolziańskich Polaków, podważających celowość uczenia 
się w języku polskim, które mogło utrudniać dalsze kształcenie i awans za-
wodowy. 

1 Z. jas ińsk i : Problemy organizacyjno-ustrojowe szkolnictwa polskiego na Zaolziu w latach 
1962–1990. W: Szkolnictwo polskie na Zaolziu. Jednodniówka Sekcji Historii Regionu ZG 
PZKO. Red. K. jaworSK i . Opole 1995, s. 42–43.

Budynek szkoły podstawowej 
z polskim językiem nauczania w Trzyńcu-Łyżbicach  OD
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Kultura

Literatura 

Bezpośrednio po II wojnie światowej polscy literaci, autorzy z czeskiej czę-
ści Śląska Cieszyńskiego skupili się wokół gazety „Głos Ludu”, która zaczęła 
wychodzić w 1945 roku jako organ Komunistycznej Partii Czechosłowacji. 
Podstawę zespołu redakcyjnego stanowili poeta Henryk Jasiczek i Andrzej 
Kubisz (1915–1998) – syn poety Jana Kubisza. Tworzyli oni profil gazety do 
1958 roku, kiedy Jasiczek został zmuszony do odejścia z redakcji ze wzglę-
du na sprzyjanie popaździernikowej Polsce. Brak własnej gazety literackiej 
był impulsem do założenia w 1947 roku dodatku kulturalnego „Głosu Ludu” 
pt. „Szyndzioły”, redagowanego przez Pawła Kubisza i Gustawa Przeczka 
(1913–1974). Jako suplement wychodził raz w miesiącu, w sumie ukaza-
ły się 23 numery (od marca 1947 do listopada 1949)2. Autorem nazwy był 
Kubisz i podobnie jak międzywojenne czasopismo „Sztorcem” nowe pismo 
stało się platformą propagowania regionalizmu śląskiego (wskazywała na to 
już sama gwarowa nazwa szyndzioły czyli po polsku gonty). W deklaracji 
programowej, wydrukowanej w pierwszym numerze, redakcja zapewniała: 
Będziemy uwzględniali tematy z zakresu całokształtu kultury i dorobku du-
cha. Na pierwszym jednak planie uwzględniać będziemy dorobek kultury ro-
dzimej, śląskiej kultury ludowej. Będziemy starali się wydobyć z zapomnienia 
dotychczasowy dorobek ludu śląskiego, zwłaszcza wszelkie baśnie ludowe, 
które jeszcze żyją po naszych wioskach, lecz umierają razem ze starszym po-
koleniem3. Od grudnia 1949 roku następcą „Szyndziołów” stał się „Zwrot”. 

Miesięcznik „Zwrot”, powstał dzięki staraniom konsula Stefana Wen-
gierowa, Pawła Kubisza i Sekcji Literacko-Artystycznej (SLA). Stał się na 
długie lata odbiciem wydarzeń kulturalnych polskiej mniejszości na Za-
olziu. Czasopismo poświęcało swoją uwagę kulturze, literaturze i sztuce, 
zarówno regionalnej, jak i szerszej. Pierwszym redaktorem naczelnym zo-
stał Kubisz4. Miesięcznik od początku istnienia nie był wolny od nacisków 
ideologicznych i estetycznych tzw. realizmu socjalistycznego. Kubisz nie 
był jednak ślepym wykonawcą ideowo-politycznych zadań, czego skut-
ki odczuł w kwietniu 1958 roku, gdy zwolniono go z redakcji5. Pomimo 

2 E. roSner : Literární tvorba. W: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice 
1920–1995. K. D. kadŁuBiec  a kol. Ostrava 1997, s. 263.

3 L. martineK : Życie literacie na Zaolziu 1920–1989. Kielce 2008, s. 55–57. 
4 L. martineK : Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Opava 2004, s. 32. 
5 K. KaSzPer : Odnajdywanie siebie, almanach grupy literackiej ´63 (1963–2003). Czeski 

Cieszyn 2003, s. 5–6. 
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ciągłych tarć z aparatem ide-
ologicznym o profil pisma 
i o poszczególne teksty, cza-
sopismo utrzymywało wysoki 
poziom (po zwolnieniu Kubi-
sza upadło, ponowny wzrost 
to okres 1964–1968, w cza-
sach redaktora naczelnego 
Jana Rusnoka), mając prestiż 
także w Polsce – na łamach 
„Zwrotu” publikowali niektó-
rzy autorzy z PRL.

Polska literatura na Za-
olziu po 1945 roku rozwija-
ła się w innym kierunku niż 
literatura po polskiej stronie 
Śląska Cieszyńskiego. Polscy 
literaci po stronie czeskiej na-
wiązali do twórczości okresu 
międzywojennego, kontynu-
ując ideę regionalizmu ślą-
skiego i skupiając uwagę na 
podtrzymywaniu polskie-
go ducha. W Polsce tematem 
przewodnim tuż po wojnie 

stała się literatura obozowa, wojenna. Na Zaolziu temat ten najpełniej odbił 
się w twórczości Gustawa Przeczka, debiutującego już w latach 30. Jako 
młody nauczyciel nie uniknął masowych aresztowań inteligencji polskiej 
w kwietniu 1940 roku i trafił do obozów w Dachau i Mauthausen-Gusen. 
W zetknięciu z nazistowskim terrorem szukał ratunku w poezji, spotyka-
jąc w obozie kilku innych poetów. Po wyzwoleniu powrócił w strony ro-
dzinne i opublikował w „Głosie Ludu” kilka wierszy obozowych w cyklu 
Pamiętajcie. Całą poezję obozową zawarł w zbiorze Serce na kolczastych 
drutach, który jest jedynym zbiorem wierszy w literaturze regionalnej Ślą-
ska Cieszyńskiego, poświęconym przeżyciom w obozie koncentracyjnym. 
Wspomnienia z tamtego okresu, w formie zbeletryzowanego pamiętnika, 
utrwalił też w pierwszym swym dziele prozatorskim pt. Kamienna Golgo-
ta6. Po lutym 1948 roku zaufał hasłom komunistycznym, tworząc lirykę 
w duchu realizmu socjalistycznego, przy czym nie uwolnił się od typo-

6 J. Korzenny : Słowo wstępne.  W: Odnajdywanie siebie. G. Przeczek. Ostrava 1976, s. 11–12. 

Pierwszy numer "Zwrotu", 
24 grudnia 1949 roku  OD 
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wych schematów głoszonej idei (przesadny patos i konwencjonalne środki 
poetyckie). Jak dowodzi zbiór Drogi i ścieżki, Przeczek okazał się bar-
dziej oryginalny w poezji krajobrazowej i osobistej. W całokształcie swej 
pracy spełniał raczej służbę społeczną niż artystyczną, pozostając przede 
wszystkim pisarzem swej ziemi7. Powojenna twórczość Przeczka nie ode-
grała większej roli w rozwoju literatury na Ziemi Cieszyńskiej8, jednak jego 
dzieła o tematyce obozowej przekroczyły wąskie granice regionalizmu, 
dając dla potomnych świadectwo zbrodni hitlerowskiej9. 

Temat obozu koncentracyjnego łączy Gustawa Przeczka z nieco młod-
szym Gabrielem Palowskim (1921–1999), poetą związanym z działalno-
ścią Grupy Literackiej „63”. Palowski przeżył dwa lata w Buchenwaldzie, 
gdzie trafił po wcześniejszym aresztowaniu przez gestapo. Dramatyczne 
przeżycia z okresu młodzieńczego wycisnęły na nim niezatarte piętno, 
które odbija się także w poezji. W odróżnieniu od Przeczka jest w swej 
wypowiedzi bardziej podobny do Tadeusza Różewicza, podobnie jak 
autor wiersza Ocalony, Palowski zadaje pytanie o możliwość wyzwole-
nia się z koszmarów obozowych przeżyć, o możliwość powrotu do nor-
malnego życia10. Okazyjnie tematyka obozowa pojawia się także u innych 
autorów, np. w powieści Pawła Kubisza Cztery ściany i smutek, we wspo-
mnieniach Karola Piegzy, Bogumiła Goja i Marii Węglarzy wydanych 
wspólnie w zbiorze Opowiadania i wspomnienia11. 

Pierwszych prób wyzwolenia powojennej literatury zaolziańskiej 
z wpływu regionalizmu śląskiego należy poszukiwać w twórczości Hen-
ryka Jasiczka12. Debiutował w prasie podziemnej podczas okupacji, pisząc 
drobne wiersze agitacyjne oraz redagując konspiracyjną gazetkę „Na-
przód”. Po wojnie został redaktorem „Głosu Ludu”, „Jutrzenki” a później 
także „Zwrotu”, pełniąc równocześnie wiele funkcji społecznych13. Wiersze 
z okresu wojennego zawarł w debiutanckim tomiku Rozmowy z ciszą. Po 
wojnie, podobnie jak wielu jego rówieśników, entuzjastycznie przyjął hasła 
budowy „nowego socjalistycznego społeczeństwa”, czego wyrazem stały 
się deklaracyjne wiersze z lat 1952–1955 (tomiki Pochwała życia, Gwiaz-
dy nad Beskidem, Obuszkiem ciosane), utrzymane w konwencji realizmu 

7 Tamże, s. 20, 21. 
8 W. SiKora : Wielkropki – szkice o kulturze Śląska Cieszyńskiego. Katowice 1982, s. 67. 
9 e. roSner : Literární tvorba. W: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice..., 

s. 264.
10 L. martineK : Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. Opava 2006, s. 241. 
11 L. martineK : Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. Opava 2006, s. 172. 
12 E. roSner : Literatura na Zaolzí. „Alternativa Nova” 2007, č. 9 z 20 maja. 
13 L. miękina : Polska twórczość literacka po 1918 roku. W: Śląsk Cieszyński. Zarys kultury 

materialnej i duchowej. Cieszyn 2000, s. 70.
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socjalistycznego14. Jednak szyb-
ko zaczął wątpić w głoszone hasła 
i czyny rządzących struktur. Czę-
sto walczył z cenzurą, niejedno-
krotnie był napominany przez 
władze partyjne, przede wszyst-
kim w związku z tematyką na-
rodowościową, o której nie mógł 
pisać otwarcie i wkrótce stał się na 
tyle niewygodnym, że został od-
wołany z funkcji redaktora „Głosu 
Ludu” (pretekstem było odmó-
wienie wydrukowania artykułów 
krytykujących reformy Gomułki 
w Polsce)15. Zmiana wypowiedzi 
poetyckiej u Jasiczka zaznaczy-
ła się już w tomie Obuszkiem cio-
sane z 1955 roku, gdzie inspiracją 
dla autora stał się folklor i motyw 
zbójnicki. W kolejnym tomie Ja-
śminowe noce (1959) zupełnie od-
chodzi od poezji sztandarowej 
i ożywia wcześniejszą lirykę re-
fleksyjną a nawet religijną, wzo-

rowaną przede wszystkim na poezji Leopolda Staffa i przedwojennych 
skamandrytach16. Wnikliwie rejestruje każdy cud istnienia w otaczającej 
go rzeczywistości, marzy o harmonijnym spłynięciu z przyrodą, wręcz fi-
zycznie namacalną w tym tomiku17. Melancholijna refleksja, poruszająca 
istotne w życiu człowieka sprawy18, poszukiwanie odpowiedzi na uniwer-
salne problemy ludzkiego losu, stają się tematami ostatnich dwu tomów 
wydanych za życia poety – Blizny pamięci (1963) oraz Zamyślenie (1969)19. 
Są one w formie i wypowiedzi poetyckiej najdojrzalsze, w pełni wyrażają 

14 D. šajtar : Polská literatura na našem Těšínsku a její kontakty s literaturou celopolskou. 
„Alternativa Nova” 1998, č. 9–10 z 5 czerwca.

15 J. ruSnoK : Jeden spośród nas (wspomnienia o przyjacielu). W: Jak ten obłok. H. Jasiczek.
Katowice 1990, s. 117. 

16 E. roSner : Literatura na Zaolzí. „Alternativa Nova” 1997, č. 9 z 20 maja. 
17 K. KaSzPer : Przedmowa do wyboru wierszy H. Jasiczka. W: Wiersze, H. Jasiczek. Czeski 

Cieszyn 2006, s. 12. 
18 W. SiKora : Pisarze Zaolzia, Czeski Cieszyn 1992, s. 27. 
19 E. roSner : Literatura na Zaolzí... . 

Okładka zbioru opowiadań 
Most nad Łucyną (1987) 

Wiesława Adama Begera (1926-1998) 
 OD 
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wysiłki i osiągnięcia współczesnej poezji polskiej20. Izolowany po Praskiej 
Wiośnie miał zakaz jakiegokolwiek publikowania w Czechach i w Polsce 
(tylko w Szwecji i USA pojawiają się w gazetach emigracyjnych jego drob-
ne utwory). Nie mógł uczestniczyć w życiu publicznym, jego nazwisko nie 
mogło pojawiać się w prasie21. Pogrzeb Jasiczka w 1976 roku, pomimo starań 
władz i części działaczy ZG PZKO, stał się cichą manifestacją sprzeciwu22. 
Późna twórczość poety, pisana do szuflady, wydana została pośmiertnie 
w Polsce, najpierw w Bielsku-Białej w 1981 roku – Smuga cienia, później 
w 1990 roku w Katowicach – wybór Jak ten obłok (1990). Natomiast zaol-
ziański wybór wierszy Jasiczka z przedmową Kazimierza Kaszpera wy-
szedł dopiero w 2006 roku (z okazji 30. rocznicy śmierci poety). 

Twórczość Jasiczka z czasów represji jest przede wszystkim osobistą re-
fleksją człowieka skazanego na samotność, jednak „zostającego człowie-
kiem” bez cierpkości i żalu do innych, zastanawiającego się, w odwołaniu 
do doświadczeń swego pokolenia, nad indywidualnym i zbiorowym losem 
ludzkim23. Walcząc z rozpaczą i beznadzieją, pocieszenia szuka we własnej 
poezji, w której widzi sens swego istnienia, wierząc, iż trudny los, z jakim 
musi się zmierzyć, nie jest daremnym wysiłkiem. 

Pod względem poetyckim Jasiczek nie był eksperymentatorem, wycho-
dził z tradycji młodopolskiej i skamandryckiej, w późniejszej fazie ostroż-
nie inspirował się generacją „Współczesności”, co korespondowało z jego 
przekonaniem, iż należy być duchowym przewodnikiem Polaków na Za-
olziu, którego rola przypada na podtrzymywaniu świadomości narodo-
wej (daleki był jednak od przejawów nacjonalizmu narodowego). Dlatego 
twórczość jego powstawała zgodnie z gustem miejscowego czytelnika, nie 
przyzwyczajonego do innowacji formalnych i językowych24. Deklarowana 
postawa poety stała się powodem sporu z młodą generacją twórców, którzy, 
w przeciwieństwie do Jasiczka, chcieli czytelnikowi narzucić własny smak 
estetyczny. Pomimo późniejszego zakazu jego wiersze ukazywały się pod 
pseudonimami i kryptonimami życzliwych mu osób, np. w „Jutrzence” 
dzięki staraniom Czesława Curzydły. Jego nazwisko nie zostało zapomnia-
ne, jego dzieła cieszą się nadal dużą popularnością25. Dla uzupełnienia na-
leży dodać, iż Jasiczek w swej twórczości był autorem wszechstronnym, 
oprócz utworów poetyckich, licznych reportaży, artykułów, felietonów na 

20 T. KijonKa : Zabić poetę. W: Jak ten obłok, H. Jasiczek. Katowice 1990, s. 10. 
21 L. martineK : Polska poezie..., s. 182. 
22 E. roSner : Literatura polska z czeskiego Śląska. Cieszyn 1995, s. 120.
23 E. roSner : Literatura na Zaolzí... . 
24 E. roSner : Literární tvorba. W: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice..., 

s. 265. 
25 E. roSner : Literatura polska..., s. 117–121. 
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łamach prasy polskiej i czeskiej, pisał także prozę: Humoreski beskidzkie – 
zbiór gwarowych felietonów z postacią „Jónka z pohybu” w roli głównej; 
reportaże z podróży: Morze Czarne jest błękitne, Przywiozę ci krokodyla oraz 
wiersze dla dzieci: Baj baju z mojego kraju26. 

Estetyka realizmu socjalistycznego lat pięćdziesiątych zapanowała 
zarówno w literaturze czeskiej, jak i polskiej. Regionalna literatura cie-
szyńska pod względem wymogów socrealizmu, paradoksalnie, zrównała 
się swym poziomem z literaturami narodowymi27, jednak ze względu na 
sztuczność i schematyzm socrealizmu nie przyniosła ciekawych zjawisk 
pisarskich. Poezji produkcyjnej nie tworzył wyłącznie Jasiczek, do walki 
o przemiany społeczne zaangażowali się także Gustaw Przeczek, Paweł 
Kubisz (Czas ludzkiej krzywdy), Józef Krzywoń (1922–1990), autor tomu 
Śpiewająca jutrzenka lub Anna Zawadzka autorka powieści produkcyjnej 
Ku nowym dniom28. 

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych pojawiło się nowe pokolenie twór-
ców. Na polu literackim byli znani jako pokolenie Pierwszego lotu (Wiesław 
Adam Berger, Bronisław Bielan, Adolf Dostal, Janusz Gaudyn, Wanda Gór-
ska, Ewa Korpak, Alojzy Mańka, Władysław Młynek, Wilhelm Przeczek, 
Gustaw Sajdok, Władysław Sikora i inni). Na polu plastycznym aktywni 
byli: Tadeusz Berger (1930–1985), Bronisław Firla, Stanisław Kraus (1926–
2002), Zbigniew Kubeczka (*1938), Bronisław Liberda (*1947), Oskar Paw-
las (1924-2012) i Tadeusz Wratny (1929–2005). Władysław Sikora ocenia to 
pokolenie następująco: „Pokolenie formułowało się dość długo zacieśniając 
swe więzi towarzyskie, chłonąc głodną wyobraźnią i niecierpliwym umy-
słem wszystko co ciekawe i nowsze, wnosząc tym samym odrębne tenden-
cje w jednolity na swój sposób postregionalistyczny krajobraz, szukając 
wreszcie sprzymierzeńców w innych środowiskach twórczych i rozsadza-
jąc tak regionalną ciasnotę poglądową”29. W 1963 roku w środowisku trzy-
nieckim została założona Grupa literacka „63”, a wraz nią pojawiły się 
kolejne nazwiska: Jan Pyszko (1925-2008), Gabriel Palowski, Kazimierz Ja-
worski i inni. Po Pierwszym locie literaci jeszcze dwukrotnie wychodzili 
z antologiami generacyjnymi: w 1976 roku Światłocienie połączyły Kazi-
mierza Kaszpera, Tadeusza Wantułę, Jana Daniela Zolicha (*1948). Zaś 

26 J. KubiCzeK : Henryk Jasiczek – życiorys poety.  W: Wiersze. H. Jasiczek. Czeski Cieszyn 
2006, s. 175. 

27 D. šajtar : Polská literatura na našem Těšínsku a její kontakty s literaturou celopolskou... .
28 W. SiKora : Pisarze Zaolzia. Czeski Cieszyn 1992, s. 30. 
29 W. SiKora : Życie literacko-artystyczne na Zaolziu. W: Polacy na Zaolziu 1920–2000 Poláci na 

Těšínsku 1920–2000. Zbiór referatów z konferencji naukowej, która odbyła się 13.-14.10.2000 
w Czeskim Cieszynie. Sborník příispevků z vědecké konference konané ve dnech 13.-14.10. 
2000 v Českem Těšíně. Red. J. SzymeCzeK . Czeski Cieszyn. Český Těšín 2002, s. 129–140.
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w 1985 roku Spotkania skupiły aż 22 autorów, pośród których byli: Lucyna 
Przeczek-Waszkowa (*1964), Renata Buchta-Putzlacher (*1966), Piotr Ho-
rzyk (*1946), Stanisław Jedzok (*1956), Janusz Klimsza (*1961), Lech Prze-
czek (*1961), Jacek Sikora (*1964).

W 1968 roku dochodzi do zmian w środowisku literackim. Jako „ferment 
twórczy” powstaje artystyczna grupa „H-68” oraz grupa „Skrzyżowanie”. 
Grupa „H-68” starała się w sposób zasadniczo różny od dotychczasowych 
działań, tworząc pierwsze w swym rodzaj fuzje twórcze pomiędzy literata-
mi a plastykami. Pisarze Wilhelm Przeczek i Władysław Sikora z inicjaty-
wy malarzy Tadeusza Bergera, Bronisława Firli, Bronisława Liberdy i Jana 
Szkwary (*1934) przygotowali 23 października 1968 roku happening w Cze-
skim Cieszynie. Z innych inicjatyw grupy „H-68” można wymienić np.: 
wieczór poezji Henryka Jasiczka, zorganizowany przy współpracy z akto-
rami Sceny Polskiej, happening w Suchej Górnej, audycje radiowej, poświę-
cone twórczości Adolfa Dostala, Pawła Kubisza, Adama Sikory. W latach 
osiemdziesiątych na popularności zyskały regularne wieczory artystyczne 
„Karczma Artystów” w młodzieżowym klubie „Dziupla” w Czeskim Cie-
szynie, spotkania literackie w tzw. Kawiarence „U Adama” w Domu Kultu-
ry w Trzyńcu oraz spotkania autorskie w tzw. Kawiarence „Pod Pegazem”, 
organizowane od 1989 roku w Domu PZKO w Jabłonkowie. 

Sekcja Literacko-Artystyczna 

W nowych warunkach politycznych PZKO postanowił wytworzyć bazę orga-
nizacyjną dla polskich twórców. Czeskocieszyński Zarząd Powiatowy PZKO 
już 29 sierpnia 1947 roku postanowił powołać do życia Sekcję Literacko-Ar-
tystyczną (SLA) jako nawiązanie do wcześniejszego Śląskiego Związku Lite-
racko-Artystycznego (ŚZLA). Z tej przyczyny też wśród założycieli SLA zna-
lazło się kilku działaczy międzywojennych: Eugeniusz Fierla (1910–1989), 
Gustaw Fierla (1896–1981), Dominik Figurny (1909–2000), Paweł Kubisz, 
Władysław Pasz (1912–1995) czy Gustaw Przeczek. Wśród pierwszych 
członków znalazły się też nowe nazwiska: Józef Berger (1901–1962), Hen-
ryk Jasiczek, Andrzej Kubisz i Rudolf Żebrok (1915–1984). Jej kierownictwo 
objął dyrektor szkoły polskiej w Jabłonkowie Karol Piegza. Według wstęp-
nych założeń sekcja miała skupiać w swych szeregach wszystkich członków 
PZKO, którzy w jakikolwiek sposób zajmują się twórczością literacką, pla-
styczną lub muzyczną. Pion muzyczny wytworzył sobie własne struktury 
w ramach Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego. Inauguracyjne spotkanie SLA 
odbyło się 7 października 1947 roku w sali Domu Śląskiego w Czeskim Cie-
szynie. 

Pion literacki SLA w okresie swej działalności (1956–1993) skupił się 
na organizacji seminariów literackich, konkursów poetyckich, spotkań 
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autorskich oraz działalności wydawniczej. Seminaria, oprócz dyskusji na 
łamach prasy regionalnej, ujawniały różnice ideowo-artystyczne wewnątrz 
SLA, które z czasem przyjęły formę tarć międzypokoleniowych. Od 1974 
roku postanowiono organizować dwa seminaria w ciągu roku: wiosenne, 
poświęcone poezji oraz jesienne, poświęcone prozie. Jednym ze sposobów 
aktywizowania środowiska literackiego były konkursy poetyckie. W ciągu 
całego okresu istnienia SLA ogłoszono 14 konkursów, jednak nie przynio-
sły one dzieła o szczególnych wartościach artystycznych. W latach siedem-
dziesiątych, w okresie ogólnej apatii społecznej i dominacji polityki nad 
wszystkimi dziedzinami życia, dochodzi w SLA do niebywałej eksplozji 
twórczej, m.in. dzięki nawiązaniu szerokich kontaktów z artystycznymi 
środowiskami w Polsce. Dla literatów szczególnie ważne okazały się kon-
takty ze środowiskiem opolskim, zainicjowane w 1974 roku przez poetę 
Tadeusza Soroczyńskiego30. Od wiosennego seminarium w 1974 roku or-
ganizowano „Konkursy Jednego Wiersza” na wzór turniejów poetyckich 
w Polsce, mające za cel ułatwić debiut początkującym autorom31. Poszcze-
gólne wiersze z tych konkursów zawarte zostały w publikacjach: Zaprosiny 
do stołu, Punkt zwrotny, Pojednanie32. 

Działalność wydawnicza SLA nie miała sprecyzowanych celów i zało-
żeń. Efektem jej pracy była seria publikacji PZKO – SLA: w latach 1948–1959 
wyszło drukiem razem 16 tytułów33, potem polską literaturę na Zaolziu 
przejmuje ostrawskie wydawnictwo „Profil”, a dla sekcji pozostaje tylko 
rola dostawcy rękopisów34. Redakcja „Profilu” skupia się głównie na publi-
kowaniu dzieł o charakterze gwarowo-folklorystycznym, w wyniku czego 
pozostali twórcy zaczęli poszukiwać możliwości drukowania w Polsce35. 
Rozmach twórczy w polskim środowisku literackim był na tyle intensywny, 
że nie uniknął on uwadze czechosłowackich władz komunistycznych i aby 
powstrzymać „inwazję” zaolziańskich literatów, zaczęto ich karnie usuwać 

30 K. KaSzPer : Środek świata poety. „Zwrot” 2010, nr 8, s. 4. 
31 E. roSner : Literatura polska..., s. 39–40.
32 L. miękina : Polska twórczość literacka po 1918 roku. W: Śląsk Cieszyński. Zarys kultury..., 

s. 68.
33 E. roSner : Literární tvorba. W: Polská národní menšina na Těšínsku..., s. 264. 
34 W. SiKora : Wielokropki. Katowice 1982, s. 46. 
35 Szczegółowe informacje o działalności wydawniczej na Zaolziu do 1990 roku można 

znaleźć w publikacjach: L. Martínka (K ediční činnosti polské národnostní menšiny českého 
Těšínska. W: Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Opava 2004, s. 135–143), 
E. Rosnera (Polski ruch wydawniczy w Czechosłowacji 1945–1977. W: Literatura polska 
z czeskiego Śląska..., s. 88–98), S. Zahradnika (Vydavatelská činnost a sdělovací prostředky. 
W: Polská národní menšina na Těšínsku..., s. 121–148.)
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z ZG PZKO oraz redakcji „Zwrotu”36. Działalność SLA od początku była 
uważnie obserwowana przez władze PZKO i na początku lat osiemdziesią-
tych dochodzi do „zagęszczenia” atmosfery wokół SLA, a jej rozluźnienie 
przynoszą dopiero zmiany polistopadowe. 

Teatr amatorski

Po II wojnie światowej teatr amatorski rozwijany był głównie w ramach dzia-
łalności Miejscowych Kół PZKO i Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, a po 
1952 roku już tylko w ramach PZKO. Wiele spektakli wystawiły też szkoły 
podstawowe i średnie. Szacunkowo określa się, że w latach 1945–1995 ze-
społy amatorskie opracowały i przygotowały 400 sztuk a szkoły około 20037. 
Najpopularniejsze były komedie, których wystawiono trzy razy więcej niż 
dramatów. W opisywanym czasie zaolziańskie teatry amatorskie wystawiły 
przeszło 2  050 premier. Do najbardziej lubianych i najczęściej odtwarza-
nych sztuk należały dzieła Adama Wawrosza (1913–1971), Karola Bergera, 
Michała Bałuckiego, Antoniego Lechowicza, Władysława Niedoby (1914–
1999), Albina Siekierskiego, Aleksandra Fredry i Gabrieli Zapolskiej. Zespoły 

szkolne najczęściej pracowały z tekstami, 
których autorami byli: Maria Konopnicka, 
Ewa Szelburg-Zarembina, Jadwiga Kor-
czakowska, Janina Porazińska. Z miejsco-
wych autorów najczęściej grano sztuki 
autorstwa Karola Bergera, Adolfa Brzóski, 
Jana Rzymana (1905–1988), Karola Rusza 
(1879–1960), Józefa Stebla (1900–1974) 
i Wilhelma Przeczka (1936–2006). 

Życie teatralne na Zaolziu koordy-
nowała Sekcja Teatralna, która powsta-
ła w ramach PZKO w 1949 roku. Jej 
pierwszym kierownikiem był Włady-
sław Niedoba. Sekcja organizowała licz-
ne szkolenia i kursy teatralne. Obok tego 
organizowano każdego roku konkursy 
teatralne, od 1955 roku również konkur-
sy recytatorskie. Sekcja odegrała bardzo 
ważną rolę w powstaniu i działalności 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.

36 W. SiKora : Życie literacko-artystyczne na Zaolziu. W: Polacy na Zaolziu 1920–2000..., s. 133.
37 A. Humelová : Divadelní dění. W: K: D. kadŁuBiec  a kol.: Polská národní menšina na 

Těšínsku..., s. 247.

Jura spod Grónia czyli Władysław 
Niedoba (1914-1999), w latach 

1951-1960 kierownik Sceny 
Polskiej Teatru Cieszyńskiego 

w Czeskim Cieszynie  JB, OD
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Scena Polska Teatru Cieszyńskiego

Scena Polska Teatru Cieszyńskiego powstała 1 sierpnia 1951 roku jako drugi 
– obok Sceny Czeskiej założonej w 1945 roku – zespół Teatru Cieszyńskiego 
w  Czeskim Cieszynie. Myśl założenia tej placówki wspierało kilka środo-
wisk. W pierwszym rzędzie działacze PZKO, dalej artyści z Polski (Adam 
Gąsowski, Władysław Woźnik, Roman Feniuk), jak również ówczesny dy-
rektor Teatru Cieszyńskiego Josef Zajíc. Scena nawiązywała do zespołu, ja-
kim był Teatr Polski przy Macierzy Szkolnej w Czeskim Cieszynie. Orga-
nizacją zespołu z ramienia PZKO zajął się Władysław Niedoba, instruktor 
ZG i animator „Święta Góralskiego” w Jabłonkowie. Inauguracyjny spektakl 
Sceny Polskiej odegrany został w sali hotelu „Piast” 14 października 1951 
roku w postaci premiery sztuki Aleksandra Maliszewskiego Wczoraj i przed-
wczoraj w reżyserii Władysława Delonga (1929–1974) i w scenografii Wła-
dysława Cejnara (1921–1989). Kierownikami artystycznymi Sceny Polskiej 
kolejno byli Władysław Niedoba (1951–1960), Franek Michalik (1960–1966), 
Alojzy Nowak (1966–1973), Andrzej Przybylski (1973), Kazimierz Siedla-
czek (1974-1979), Karol Suszka (1979–1988), Rudolf Moliński (1988–1998, 
2001–2003), Jerzy Batycki (1999–2001) oraz Bogdan Kokotek (od 2003)38. Do 
końca 1989 roku Scena Polska wystawiła 276 premier. Zespół aktorski liczył 
około 16 osób, tradycją stało się wystawianie 6 premier w sezonie, co dało 
około 150 przedstawień. Spektakle obejrzało w tym czasie około 2 milionów 
widzów, razem odegrano prawie 8 000 spektakli. Przez zespół artystyczny 
Sceny Polskiej przewinęło się w latach 1951–1989 około 150 artystów, wśród 
nich m.in. Jan Bobek (aktor), Teresa Branna (aktorka), Wanda Cejnar (kie-
rownik literacki), Władysław Cejnar (scenograf), Renata Drösler-Worek (ak-
torka), Janusz Klimsza (aktor i reżyser), Marek Mokrowiecki, Jan Monczka 
(aktor), Bronisław Poloczek (aktor), Renata Buchta- Putzlacher (kierownik 
literacki), Karol Suszka (aktor, reżyser, dyrektor), Wanda Spinka (aktorka). 

Aktorzy i inni pracownicy artystyczni Sceny Polskiej współpracowali 
z nieprofesjonalnym ruchem teatralnym rozwijającym się w licznych 
kołach PZKO.

Życie muzyczne

Charakterystycznym rysem polskiej kultury na Zaolziu była rozległa działal-
ność chóralna, która po II wojnie światowej, podobnie jak wiele innych ini-
cjatyw, znalazła swe zaplecze w PZKO. W 1948 r. powołano do życia Zrze-
szenia Śpiewacze (później Komisja Śpiewaczo-Muzyczna PZKO), zaczęto 
organizować festiwale, kursy dla dyrygentów, uruchomiono biblioteczkę. 

38 60 lat Sceny Polskiej TD. Kronika lat 1951–2011. Red. J. Wania. Czeski Cieszyn 2011, s. 7.
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Życie muzyczne szybko się rozwijało, niemal w każdej wiosce Zaolzia dzia-
łał chór polski. Już w 1950 roku na festiwalu w Czeskim Cieszynie śpiewało 
1 400 śpiewaków. Do najbardziej aktywnych członków ruchu śpiewaczego 
w ramach PZKO należeli kompozytorzy i dyrygenci: Eugeniusz Fierla, Paweł 
Kaleta (1912–1991), Karol Gąsior (1913–1993), Józef Firla, Brunon Rygiel, 
Edward Kaim (*1925). 

Wielkie sukcesy w konkursach krajowych odnosiły zespoły: męski 
chór „Gorol” z Jabłonkowa (dyrygent Karol Heczko), żeński chór „Hutnik” 
z Trzyńca (dyrygent Karol Wronka), muzyczno-śpiewaczy zespół „Przy-
jaźń” z Karwiny (dyrygent Józef Wierzgoń), szkolny chór „Jabłoneczka” 
z Jabłonkowa (kierownik Józef Mazur), męski chór „Hasło” z Orłowej (dy-
rygent Brunon Rygiel) i mieszany chór „Lira” z Darkowa (dyrygent Włady-
sław Winkler). 

Kultura ludowa i folkloryści

W warunkach powojennych najbardziej stosowną platformą do pielęgnowa-
nia tradycji kultury ludowej okazał się Polski Związek Kulturalno – Oświa-
towy i jego miejscowe koła. Najstarszą imprezą folklorystyczną na Zaolziu 
jest Gorolski Święto w Jabłonkowie, które corocznie odbywa się nieprze-
rwanie od 1948 roku (zainicjowane przez ówczesnego dyrektora miejsco-
wej polskiej szkoły podstawowej Karola Piegzę w 1946 roku) 39. Pierwotnie 
powstało jako festyn ogrodowy MK PZKO z udziałem okolicznych kół. Od 
1954 roku odbywa się zawsze w pierwszy weekend sierpnia w Lasku Miej-
skim. Z świętem ponad czterdzieści lat złączona była postać Jury spod Gró-
nia (Władysława Niedoby), później występującego na scenie z Maciejem 
(Ludwikiem Cieńciałą, 1922–1984). Kolejnymi znaczącymi postaciami byli 
Alojzy Ligocki (pseud. Michoł, 1914–1995) oraz Władysław Młynek (pseud. 
Hadam z Drugi Jizby, 1930–1997). Dzisiaj święto kojarzone jest z Tade-
uszem Filipczykiem (pseud. Filip). 

Na tej imprezie upowszechniany jest nie tylko folklor miejscowy, lecz 
również polski, czeski i słowacki. W 1990 roku impreza weszła w skład 
imprez Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwa-
li i Sztuki Ludowej (CIOFF), przez co zakres promocji folkloru rozszerzył 
się na całą Europę i inne kontynenty40. Włączenie święta do kalendarza 
imprez Tygodnia Klultury Beskidzkiej umożliwiło w Jabłonkowie wystę-
py zagranicznych zespołów folklorystycznych. Podobne festyny ludowe, 
takie jak na przykład organizowana od 1954 roku ku czci Pawła Oszeldy 

39 J. Svoboda - L. doKouPil : Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. 
A-M. Ostrava 2005, s. 318.

40 K. D. kadŁuBiec : Těšínská lidová kultura a polská národnostní menšina. W: J. štiKa 
ed.: Těšínsko. 5. díl. Šenov u Ostravy 2003, s. 11–44. 
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w Nieborach Oszeldówka, już nie dorównały w sławie i wielkości imprezie 
jabłonkowskiej. 

Tradycją stały się Dożynki Śląskie, które zaczęły organizować Koła Miej-
scowe PZKO w Gutach, Hawierzowie i Błędowicach a obecnie dołączyły do 
nich dożynki w innych miejscowościach, m.in. w Oldrzychowicach Na Fojt-
stwie. Tradycyjne Wianki organizowały koła miejscowe PZKO w Karwinie 
Darkowie, Orłowej Lutyni i Gródku. 

Spośród licznych zaolziańskich bali wyjątkowy charakter zyskał organi-
zowany od 1979 roku Gorolski Bal w Mostach koło Jabłonkowa, na którym 
tradycyjnie spotykają się kapele i zespoły z szerokiej okolicy, zwłaszcza 
łuku karpackiego. W utrzymaniu kultury ludowej wielką rolę odegrały 
grupy i zespoły regionalne, z których najstarszy jest jabłonkowski Gorol, 
powstały w 1947 roku41. Na początku lat pięćdziesiątych powstały w Cze-
skim Cieszynie zespoły pieśni i tańca Olza i Sibica. Ten pierwszy, pierwot-
nie jako zespół Zarządu Powiatowego PZKO w Czeskim Cieszynie, później 
jako reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca (ZPiT)przy Zarządzie Głów-
nym PZKO. W 1953 roku został założony Zespół Taneczny MK PZKO Sucha 

41 Leksykon PZKO. Red. M. radŁowska-oBrusník , O. toBoŁa . Czeski Cieszyn 1997, s. 53. 

Zespół Pieśni i Tańca „Górnik” podczas korowodu na „Gorolskim Święcie” 
w Jabłonkowie  OD.
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Górna, który od 1986 roku przyjął nazwę Suszanie. Zimą 1953 roku w Kar-
winie powstał zespół reprezentacyjny PZKO ZPiT Górnik. W listopadzie 
1980 roku grupa tancerzy działająca przy chórze męskim Gorol z Jabłon-
kowa opracowała i wystawiła pierwsze widowisko sceniczne Na pasiónku. 
Wydarzenie to dało początek istnieniu samodzielnemu zespołowi Góro-
le z siedzibą w Mostach koło Jabłonkowa. Od 1971 roku działa przy MK 
PZKO w Błędowicach zespół taneczny, który w 1984 roku przybrał nazwę 
Zespół Regionalny Błędowice. Inspiracje z bogactwa folkloru góralskiego 
czerpał zespół taneczny Bystrzyca założony w 1984 roku w Bystrzycy nad 
Olzą przez Marię Podzemną (1946–2003). Od 1948 roku działał przy MK 
PZKO w Orłowej Lutyni młodzieżowy zespół folklorystyczny, którego prace 
kontynuował założony w 1994 roku zespół Skotnica. Drugim zespołem ta-
necznym działającym przy tym kole był założony w 1990 roku zespół dzie-
cięcy Skotniczka. Na wysokim poziomie działały grupy szkolne z Bystrzycy 
(Łączka) czy Karwiny Nowego Miasta (Gizdy, Syncy i Dziołchi z Kolónije). 
Wysoką pozycję wypracowały sobie szkolne i młodzieżowe kapele z Ja-
błonkowa (Nowina) i z Bukowca (Lipka), które należą do grona najlepszych 
tego typu zespołów w Republice Czeskiej. Znakomitą pracę wykonuje ka-
pela Zorómbek z Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie prowadzona 
przez Leszka Kalinę (*1963).

Badania kultury ludowej w okresie powojennym prowadzili aktyw-
ni także wcześniej badacze Karol Piegza i Gustaw Fierla (1886–1981). Ten 
drugi ze względu na swe wykształcenie (absolwent Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie) zajmował się przede wszystkim ludową kulturą mate-
rialną oraz cieszyńskim strojem ludowym. Swe prace o sztuce ludowej, 
strojach ludowych i architekturze drewnianej publikował w „Szyndzio-
łach” oraz „Kalendarzu Głosu Ludu” i w „Zwrocie”. Różne aspekty kultu-
ry ludowej badał Ludwik Brożek. Do okresu powojennego należą początki 
pracy dokumentacyjnej i popularyzatorskiej Józefa Ondrusza. Zebrał po-
wieści i opowiadania ludowe oraz przysłowia ludowe. Prozę ludową po-
pularyzował wśród młodzieży. Jego najbardziej ambicyjne projekty mogły 
być realizowane po założeniu Sekcji Folklorystycznej w ramach PZKO 
w 1965 roku. Od czasów założenia do 1995 roku prowadził ją Karol Daniel 
Kadłubiec (*1937), który wypracował spójny system działalności badaw-
czej, wydawniczej, teoretyczno-metodologicznej oraz popularyzatorskiej. 
Syntezą działalności badawczej Sekcji stała się dwutomowa monografia 
cieszyńskiej kultury ludowej Płyniesz Olzo42. 

42 Płyniesz Olzo..., t. 1. Zarys kultury duchowej ludu cieszyńskiego. Praca zbiorowa pod 
redakcją Daniela Kadłubca. Ostrawa 1970; Płyniesz Olzo..., t. 2. Zarys kultury materialnej 
ludu cieszyńskiego. Praca zbiorowa pod redakcją Daniela Kadłubca. Ostrawa 1972.
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Konkluzje 

W latach komunistycznego totalitaryzmu udało się zaolziańskim Polakom 
zachować narodową tożsamość, choć, w porównaniu z okresem wcześniej-
szym, nie mieli już wpływu na wiele ważnych dla siebie spraw, w tym 
zwłaszcza na organizację procesu nauczania. Działały szkoły nie tyle polskie 
ile „z polskim językiem nauczania”,  których los często zależał teraz od pro-
gramów gospodarczego rozwoju poszczególnych obszarów Zaolzia, a wła-
dze nie dbały o skutki społeczne swojej polityki w tym zakresie, tworząc 
z mniejszą lub większą premedytacją warunki, w których pobieranie nauki 
w tego typu placówkach miało być z wielu względów nieopłacalne. Przeja-
wiana przez Polaków aktywność na polu kulturalnym, podobnie jak przed 
1938 rokiem była ważnym elementem obrony przed asymilacją i warunki 
polityczne miały tu mniejsze znaczenie. Na najbardziej znanego w Czecho-
słowacji i w Polsce powojennego twórcę z Zaolzia wyrósł poeta Henryk Ja-
siczek. 
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Życie religijne józef  
szyMeczeK

Przejęcie władzy przez komunistów po zakończeniu 
II wojny światowej spowodowało że, podobnie jak w Pol-
sce, życie religijne mieszkańców Czechosłowacji stanęło 
w obliczu zagrożenia podstaw swojej materialnej i organi-
zacyjnej egzystencji. Tradycyjne wartości, takie jak religię 
i uczucia narodowe, komuniści postrzegali jako przeżyte 
formy ludzkiego istnienia, podminowujące fundamenty 
ustroju ludowo-demokratycznego. Ostatecznym celem 
komunistycznej polityki miało być wytworzenie nowego 
człowieka, opornego na religię i nacjonalizm.

Administracja

Po II wojnie światowej czechosłowacka część archidiecezji 
wrocławskiej znów tworzyła jedną całość. Dla jej admini-
strowania arcybiskup wrocławski Adolf kardynał Bertram 
mianował 21 czerwca 1945 roku specjalnego pełnomocni-
ka arcybiskupiego, którym został Msgre. František Borgiáš 
Onderek (1888–1962). Po śmierci arcybiskupa Bertrama 
wrocławski wikariusz kapitularny Ferdynand Piontek 
ustanowił ks. Onderka wikariuszem generalnym czecho-
słowackiej części arcybiskupstwa wrocławskiego. Znów 
ożywiono myśl założenia samodzielnego biskupstwa dla 
tych terenów. W celu realizacji tej koncepcji Stolica Apol-
stolska wydała 26 czerwca 1947 roku dekret o powołaniu 
Apostolskiej Administratury z siedzibą w Czeskim Cie-
szynie (Apostolica Administratura Bohemo-Tessinensis). 
Równocześnie papież Pius XII mianował pierwszym ad-
ministratorem apostolskim dotychczasowego wikariusza 
generalnego ks. Onderka (Administrator Apostolicus ad 
nutum Sancte Sedis), który był bezpośrednio podporząd-
kowany Stolicy Apostolskiej w Rzymie. Po raz pierwszy 
w historii czeski Śląsk doczekał się własnej autonomii ko-
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ścielnej1. Jednak samodzielnego biskupstwa i tym razem nie zdążono utwo-
rzyć. Przeszkodziła temu sytuacja polityczna w kraju. Głównym kościołem 
administratury stał się nowogotycki kościół pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Jezusowego w Czeskim Cieszynie. Za patronów tej jednostki kościel-
nej wybrano św. Jadwigę Śląską i błogosławionego Jana Sarkandra (który 
w 1995 roku został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II).

Pod względem ilości dekanatów i parafii administratura tworzyła naj-
mniejszą jednostkę kościelną w Czechosłowacji. Nie dotyczyło to jednak 
liczebności parafian, gdyż na terenie administratury, szczególnie w jej 
wschodniej, czyli cieszyńskiej części, znajdowały się parafie liczące kilka-
dziesiąt tysięcy wiernych (Karwina, Hawierzów, Orłowa). W czasie istnie-
nia administratury dochodziło do obniżania liczby dekanatów. W czasie 
założenia było ich 9, z czego 5 – Frydek, Frysztat, Karwina, Jabłonków 
(w 1951 roku siedzibę przeniesiono do Czeskiego Cieszyna) i Śląska Ostra-
wa znajdowało się na Śląsku Cieszyńskim. Administraturę tworzyły wtedy 
82 parafie2. Później dążono do tego, by granice dekanatów pokrywały się 
z granicami powiatów, co spowodowało, że w 1963 roku w ramach admini-
stratury dekanaty były już tylko cztery, z czego trzy na Śląsku Cieszyńskim 
– Frydek (21 parafii), Karwina (17 parafii) i Śląska Ostrawa (6 parafii). Pod 
naciskiem władz apostolski administrator ks. Onderek został zmuszony 23 
lipca 1951 roku mianować swym sekretarzem „postępowego księdza” An-
tonína Veselého, potem mianował go wikariuszem generalnym (16 kwiet-
nia 1953 roku) a w końcu, dwa dni przed swoją śmiercą, był zmuszony 
przekazać mu prowadzenie administratury. Ks. Onderek zmarł 24 paź-
dziernika 1962 roku, a ks. Veselý zawłaszczył sobie, niezgodnie z prawem 
kanonicznym, funkcje swego poprzednika. Sam był świadom swego wąt-
pliwego położenia, dlatego posługiwał się tytułem „ordynariusz czesko-
cieszyński”. Watykan znosił taką sytuację, chociaż się z nią nie zgadzał. 
Ks. Veselý odwdzięczał się państwu swoją aktywną pracą w prorządowym 
ruchu „postępowego duchowieństwa” Pacem in terris. W 1975 roku jego 
kariera sięgnęła szczytu. Na I Zjeździe tej organizacji został wybrany jej 
przewodniczącym w całym państwie3. Funkcję piastował aż do swej śmier-
ci w 1983 roku. 

Intensywne rozmowy państwa czechosłowackiego z Watykanem 
o korekcie granic diecezji katolickich i ich pokryciu z granicami państwa 

1 T. B. zbraneK : Apoštolská administratura českotěšínská. W: Český Těšín 1920–1989. Válečné 
a poválečné osudy města. Opava 2011, s. 110–122.

2 Tamże, s. 112.
3 N. Pavelč iKová : Historie církevního života na Těšínsku (dějiny katolické a evangelické 

církve a.v.). W: Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 
Red. J. muryC . Ostrava 2012, s. 11–38.
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prowadzone w połowie lat siedemdziesiątych zapowiadały koniec istnienia 
Administratury Apostolskiej w Czeskim Cieszynie. Konsensus w tej spra-
wie uzyskano pod koniec 1977 roku. 30 grudnia 1977 roku papież Paweł 
VI wydał bowiem bulę Praescriptionum sacrosancti, w której zawarte było 
m.in. wyjęcie administratury czeskocieszyńskiej z arcydiecezji wrocławskiej 
i włączenie jej do arcydiecezji ołomunieckiej. Akt faktycznego przyłączenia 
odbył się 23 lipca 1978 roku. Niewygodna osoba dla Kościoła, ordynariusz 
czeskocieszyński Antonín Veselý, został mianowany przez biskupa Josefa 
Vranę ołomunieckim wikariuszem generalnym z siedzibą w Czeskim Cieszy-
nie. Po jego śmierci Czeski Cieszyn stał się zwykłą parafią.

Prześladowanie Kościoła katolickiego

Po dojściu komunistów do władzy, rozpoczął się dla Kościoła katolickiego 
trudny okres prześladowań – najpierw w latach 1948–1956 poprzez brutalny 
terror, a później po 1956 roku przez naciski administracyjne i polityczne. 
Nową polityką dotknięte były wszystkie Kościoły i denominacje religijne, ale 
najboleśniej Kościół katolicki. Nową politykę kościelną zaczęto realizować 
w przeciągu w 1949 roku. Szczególnie chodziło o ustawę nr 217 z 14 wrze-
śnia 1949 roku o utworzeniu Państwowego Urzędu ds Kościelnych (Státní 
úřad pro věci církevní) oraz ustawę nr 218 z tego samego dnia o gospodar-
czym zabezpieczeniu Kościołów i organizacji religijnych. 

Celem Państwowego Urzędu ds Kościelnych było organizowanie, za 
pośrednictwem referatów ds. kościelnych przy okręgowych i powiato-
wych radach narodowych życia wewnętrznego we wszystkich istniejących 
w państwie Kościołach i organizacjach religijnych. Duchownym i perso-
nelowi religijnemu nadano status pracowników Kościoła, którym pensje 
wypłacało państwo. W ten sposób zostali oni od państwa uzależnieni. Du-
chowni mogli swoją służbę wykonywać tylko i wyłącznie z upoważnienia 
i za zgodą państwa, po złożeniu przyrzeczenia wierności republice ludo-
wo-demokratycznej. Zgoda państwowa wydawana była tylko dla jednej pa-
rafii i za każde błahe przewinienie mogła zostać cofnięta. Duchowny mógł 
wygłaszać kazania tylko w swojej parafii, na wszelkie wyjazdy i gościnne 
wystąpienia potrzebna była specjalna zgoda. W celu ograniczenia wpły-
wu Kościoła na społeczeństwo urzędy parafialne w przeciągu 1950 roku 
musiały oddać księgi metrykalne państwowym urzędom stanu cywilne-
go. W parafiach i zborach zaś zaprowadzono nowe księgi kościelne, w któ-
rych zapisywano daty urodzenia, chrztów, ślubów i pogrzebów członków 
Kościoła wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych Kościoła. Ślub kościelny 
podporządkowano ślubowi cywilnemu. Tylko ten drugi posiadał z punktu 
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widzenia władz państwowych status 
wiążącego aktu prawnego. Niezależnie 
od tego jednak każdy członek Kościoła 
miał prawo do zawarcia ślubu kościel-
nego, ale dopiero po ślubie cywilnym. 
Zaprowadzono cenzurę prasy kościel-
nej, ograniczono naukę religii. Od roku 
szkolnego 1952–1953 religia stała się 
przedmiotem nadobowiązkowym, ale 
w odróżnieniu od sytuacji w Polsce, 
nie została ze szkół usunięta. Ograni-
czono możliwości studiowania teologii 
katolickiej i ewangelickiej. Niedotrzy-
mywanie nowych nakazów było ka-
rane więzieniem. Nowa ustawa karna 
nr 86/1950 zawierała paragraf o „nad-
użyciu funkcji religijnej” oraz paragraf 
o „uniemożliwianiu dozoru nad Kościo-
łami” z odpowiednią wysokością kary 
pozbawienia wolności.

Największym wrogiem ideologicz-
nym był Kościół katolicki. Pierwsze ataki na katolików ze Śląska Cie-
szyńskiego można było odczuć już latem 1948 roku. W drugiej połowie 
sierpnia odczytane zostało bowiem w parafiach cieszyńskich, wbrew za-
kazom władz, Memorandum katolickiego episkopatu do rządu czechosłowac-
kiego, które wydała konferencja biskupów w Czechosłowacji 16 sierpnia 
1948 roku w Nitrze. Memorandum przeczytane było w wielu kościołach, 
wobec kilku duchownych rozpoczęto postępowanie karne, które później 
umorzono. 10 czerwca 1949 roku odbyła się w Pradze założycielska kon-
ferencja rządowej „Akcji katolickiej”. Ten szeroki ruch miał m. in. wbić za 
pomocą „postępowych mas” klin pomiędzy biskupów i księży parafialnych 
i doprowadzić do izolacji tych pierwszych. Biskupi zagrozili ekskomuniką 
wszystkim organizatorom i funkcjonariuszom tej organizacji i 15 czerwca 
1949 roku wydali kolejny list pasterski do swych wiernych. Tym razem list 
był odczytany na Śląsku Cieszyńskim 26 czerwca 1949 roku tylko w nielicz-
nych kościołach. Taką odwagę miało tylko sześciu księży. Wobec wszyst-
kich rozpoczęto postępowanie karne, jednak 28 października 1949 roku 
prezydent udzielił im amnestii.

Głównym organizatorem prowadzonej przez komunistów „Akcji kato-
lickiej” na Śląsku Cieszyńskim był benedyktyn z Orłowej Petr Alois Unger. 
Należał do grona gorliwych „postępowych księży”, dzielnie służących 
władzy komunistycznej. Jednak z powodu swego niezgodnego z duchem 

Ks. Leopold Biłko 
(1892-1955)  OD
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chrześcijaństwa życia stał się z czasem niewygodny dla samych komuni-
stów. 9 lutego 1951 roku został aresztowany i skazany na 20 lat więzienia4. 

Na podstawie wspominanej wyżej amnestii zwolnieni również zosta-
li z więzienia śledczego cieszyńscy dziekani Karel Heger, Ludwik Sobek 
i Jakub Gazurek, którzy byli aresztowani dla przestrogi wszyskich księ-
ży w połowie 1949 roku. Powody więzienia Sobka i Hegera nie są znane. 
Gazurek zamknięty został z tego powodu, że podczas pogrzebu dzwo-
ny kościelne rzekomo przeszkadzały w spokojnym przebiegu akcji Frontu 
Narodowego, która odbywała się w sąsiedztwie5. Kilka miesięcy później 
dziekan Ludwik Sobek został znaleziony martwy w swej parafii. Wie-
czorem odwiedzili go nieznajomi goście. Oficjalnej tezie o samobójstwie 
nikt nie wierzył. Przez wierzących zaliczany jest do ofiar zbrodni komu-
nistycznych. 

Ślubowania wierności księży ludowo-demokratycznej republice prze-
biegały na Śląsku Cieszyńskim w dniach 18–24 stycznia 1950 roku. Przed 
ślubowaniem z każdym duchownym przeprowadzono rozmowę. Akt ten 
przebiegał bez większych problemów W całym województwie zaproszo-
nych zostało 328 duchownych a tylko 5 usprawiedliwiło się z powodu 
choroby, co z punktu widzenia władzy traktowano jako ogromny suk-
ces. Apostolski administrator ks. Onderek złożył ślub jako jeden z pierw-
szych ordynariuszy katolickich 12 marca 1951 roku6. Od grudnia 1950 roku 
w Apostolskiej Administraturze był dodatkowo zainstalowany przez wła-
dze pełnomocnik Miroslav Doseděl, który miał pilnować działań Onderka. 
Komuniści do swych celów próbowali wykorzystywać tradycje pielgrzym-
kowe, organizując w dniach 4–6 lipca 1950 roku patriotyczną pielgrzymkę 
na Velehrad. Po wydatnej, zmasowanej agitacji udział w pielgrzymce wzię-
ło według niektórych szacunków około 2 000 wierzących z Zaolzia, w tym 
20 księży7. 

Przejawem wielkiego bezprawia była „Akcja K” (klášter) i akcja „VŽK” 
(vyklízení ženských klášterů), których finałem miała być likwidacja 
klasztorów męskich i żeńskich oraz zgromadzenie zakonników i zakon-
nic w kilku wielkich wybranych klasztorach w celu ich przeszkolenia. Po 
„przeszkoleniu” zakonnicy mieli zostać wysłani jako robotnicy do zakła-
dów przemysłowych lub kopalń, w lepszym wypadku mogli objąć parafię 
jako księża parafialni. Również przeszkolone zakonnice miały poszerzyć 
kadry robotnicze. Obie akcje przebiegły w podobny sposób, z tym że 

4 NAP, SÚC (1949–1956), složka 102, k. 43. 
5 Farní kostel Horní Suchá. Horní Suchá 1993, s. 29.
6 K. KaPlan : Stát a církev v Československu 1948–1953. Praha – Brno 1993, s. 147.
7 SOAK, ONV Karviná, inv. č. 526, kr. 296; SOAFM, ONV Frýdek-Místek, inv. č. 472, kr. 466.  
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likwidacja klasztorów męskich przebiegła jednorazowo w całej republice 
(w nocy z 13/14 kwietnia 1950 roku), natomiast internowanie zakonnic 
było przeprowadzane stopniowo od sierpnia do października 1950 roku, ale 
nie obejmowało wszystkich zakonów.

Na Śląsku Cieszyńskim „Akcja K” dotknęła redemptorystów w Frydku. 
Obok klasztoru i dużych pomieszczeń do odprawiania rekolekcji posiadali 
oni tam jeszcze wydawnictwo, księgarnię i bibliotekę. W latach 1945–1949 
wydawali czasopismo dla duchowieństwa „Dobrý pastýř”. Cały klasztor 
wyprowadzono jednej nocy. Internowano jednego zakonnika, dodatkowo 
w następnych dniach jeszcze kolejnych dwóch, nieobecnych w czasie na-
jazdu. Majątek zabrano, cywilów wypędzono a zakonników internowano 
w klasztorze Želiva8. 

Prześladowanie zakonnic nie objęło wszystkich sióstr zakonnych. In-
ternowane zostały tylko tzw. „siostry niepotrzebne”, czyli takie, które pro-
wadziły zajęcia szkolne, w przyklasztornych internatach wychowywały 
młodzież lub troszczyły się o chorych poza szpitalem. Wybrano te zakon-
nice, które zdaniem władz komunistycznych mogły być od razu zastąpione 
personelem cywilnym. Na Śląsku Cieszyńskim w pierwszej fali prześla-
dowań w 1950 roku zlikwidowano trzy klasztory żeńskie i internowano 
11 sióstr (Śląska Ostrawa, Karwina II, Bogumin). Nie internowano sióstr, 
które ciężko można było od razu zamienić na personel cywilny. W marcu 
1953 roku przyklasztorne ośrodki opiekuńcze były jeszcze we Frydku – 
dwa ośrodki, Czeskim Cieszynie, Nowym Boguminie i Karwinie I. W sumie 
w ośrodkach przyklasztornych pracowało 37 sióstr zakonnych, należących 
do czterech zakonów lub kongregacji. Najwięcej sióstr w tym czasie pra-
cowało nadal w szpitalach – elżbietanki we własnym szpitalu w Jabłonko-
wie (20), wincentki w powiatowym szpitalu we Frydku (30) i boromeuszki 
w szpitalu Huty Trzynieckiej w Trzyńcu (9). Działało więc wówczas na Ślą-
sku Cieszyńskim 96 zakonnic w ośmiu zakładach9. 

Siostry zakonne w szpitalach i ośrodkach charytatywnych zastępowano 
osobami cywilnymi. Do lat siedemdziesiątych działały siostry w zakładzie 
w Nowym Boguminie a elżbietanki w Jabłonkowie, które dzięki wsparciu 
miejscowej ludności przetrwały na swym miejscu aż do końca władzy ko-
munistycznej w Czechosłowacji. 

8 J. SzymeCzeK : Prześladowanie sióstr zákonných i zakonników na Śląsku Cieszyńskim 
(1945–1956). „Biuletyn” nr 3-4. Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC. Czeski 
Cieszyn 2000, s. 39–47.

9 Tamże.



359Życie reliGijne

Napięcia na tle narodowościowym 

Podczas realizacji swych planów komuniści dbali o to, aby nie dochodziło 
do „walki kulturowej”, która byłaby nie tylko niepotrzebna, ale w świe-
tle interesów klasy robotniczej nawet szkodliwa10. Ostrożnie postępowano 
zwłaszcza na terenach takich jak Śląsk Cieszyński, gdzie dzięki historycz-
nym, specyficznym warunkom stosunki między państwem i Kościołem 
kształtowane były też przez inne (m.in. narodowościowe) czynniki. Złe 
współżycie Polaków i Czechów stwarzało po 1948 roku wielkie problemy 
referentom kościelnym, którzy wykonywali nadzór państwa nad poszcze-
gólnymi Kościołami. Musieli oni ze znacznie większą stanowczością niż na 
innych terenach Czechosłowacji rozstrzygać liczne problemy w taki sposób, 
aby „jedność ludu pracującego” nie rozbiła się o kwestie nie tylko przyna-
leżności kościelnej, lecz również narodowej. Polacy, którzy jawnie wspierali 
komunistów, niekiedy ulegali pokusie, aby naświetlać „antypolskie” działa-
nia w Kościele jako „kontrrewolucyjną akcję czeskich burżuazyjnych żywio-
łów”, którą należy szybko rozwiązywać w duchu ludowodemokratycznej 
sprawiedliwości11. Kiedy w marcu 1948 roku w Lutyni Niemieckiej miejsco-
wy proboszcz František Kanioka zakazał odprawiania nabożeństw w języ-
ku polskim, zaprotestowało przeciwko jego decyzji Miejscowe Koło PZKO, 
domagając się wznowienia nabożeństw polskich w takiej mierze, w jakiej 
odbywały się w czasach międzywojennych i w czasach okupacji niemieckiej 
(do r. 1943)12. Niejeden raz w obronie księży stawali nawet polscy posłowie 
partii komunistycznej. Jesienią 1956 roku trzej polscy duchowni (z para-
fii katolickich) zostali przeniesieni do jesionickiej części czeskocieszyńskiej 
apostolskiej administratury. Wtedy głośno interweniowali komunistyczni 
posłowie do zgromadzenia narodowego – Ernest Sembol i Gustaw Prze-
czek, którzy oceniali takie kroki administratora apostolskiego ks. Onderka 
jako ograniczanie praw narodowych Polaków, bowiem z polskich parafii 
usuwani są polscy księża13. Rzecz jasna, do administratury apostolskiej czy 
do urzędów państwowych przychodziły również liczne skargi na „polskich 
nacjonalistów” w Kościele. Proboszcz z Nowego Bogumina prosił władze 
okręgowe o przeniesienie na inną parafię. Jako powód podał „problemy 
zdrowotne i nacjonalistyczne”. Miał bowiem problem ze swym organistą 

10 Cytowane z dokumentu: Návrh církevního odděleni ÚAV NF na řešení náboženských otázek 
v ČSR schválený 30.8.1948 opublikowanego w edycji dokumentów: Církevní komise ÚV 
KSČ 1949–1951, I – církevní komise ÚV KSČ („církevní šestka”) duben 1949- březen 1950. 
Red. M. bulinová , M. janišová , K. KaPlan . Praha – Brno 1994, s. 20–24.

11 T. SiweK , S. zaHradniK , J. SzymeCzeK : Polská národní...., s. 84.
12 ZAO, KNV Ostrava, kr. 2523, sygn. 262, Správa oblastní úřadovný Státní brzpečnosti v 

Českém Těšíně – pobočka Nový Bohumín ze dne 22.6.1948.
13 NAP, SÚC, kr. 4, sv. 53: Zpráva z domova č. 10 – 24.9.1956.
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w Skrzeczoniu, który zarówno na polskich, jak i czeskich nabożeństwach 
grał i śpiewał tylko polskie piosenki14. Wszystkie konflikty narodowościowe 
partia starała się rozwiązywać według zasad „ludowo-demokratycznej spra-
wiedliwości”,  czyli tak, by nie stwarzać podejrzeń przychylności dla którejś 
ze zwaśnionych stron. Na przykład w lutym 1951 roku okręgowy referent 
kościelny w Ostrawie o „internowaniu” reakcyjnego proboszcza katolickie-
go Leopolda Biłki w swym raporcie napisał: „Razem z Leopoldem Biłkiem 
został internowany ksiądz František Nogol, proboszcz Nowego Bogumina, 
z tego powodu, aby nie wzbudzać waśni narodowościowych przez interno-
wanie samego Biłki, który jest Polakiem. Dzięki internowaniu dwóch księży 
(jednego narodowości polskiej, drugiego narodowości czeskiej) sprawa od-
była się bez jakichkolwiek incydentów”15. 

Niekiedy pewną ostrożność urzędów w postępowaniu wobec Pola-
ków dało się wykorzystać na korzyść wiernych i Kościoła. W okresie mię-
dzywojennym organizowali oni wiele imprez kulturalnych, sportowych 
i religijnych na górze Kozubowej, gdzie znajdowało się polskie schronisko 
turystyczne. W latach pięćdziesiątych wszystkie pielgrzymki z wyjątkiem 
tych, które organizowało państwo, zostały w Czechosłowacji zakazane. 
Mimo to PZKO jako urzędowy właściciel schroniska na Kozubowej kul-
tywował tradycję pielgrzymek, prezentując je władzom jako świeckie 
odpusty. Kozubowa była więc jednym z bardzo niewielu miejsc w Czecho-
słowacji, gdzie jeszcze pod koniec lat pięćdziesiątych odbywały się piel-
grzymki katolicke. 

Tradycyjne Kościoły ewangelickie

Po zakończeniu II wojny światowej działały na Zaolziu trzy Kościoły ewan-
gelickie, które bezpośrednio nawiązywały do tradycji Kościóła Ewangelic-
kiego Augsburskiego Wyznania oraz Helweckiego Wyznania. Był to domi-
nujący w Czechosłowacji Kościół Czeskobraterski, obok niego działały na 
Śląsku Cieszyńskim również zbory dwóch luterańskich Kościołów mniej-
szościowych: Niemiecki Kościół Ewangelicki w Czechach, na Morawach 
i Śląsku oraz polski Augsburski Kościół Ewangelicki na Wschodnim Ślą-
sku w Czechosłowacji. Działalność obu mniejszościowych Kościołów była 
w Czechosłowacji podważana. Lata 1945–1950 w Kościołach ewangelickich 
charakteryzowały się zaciekłą walką narodowościową i dążeniami czeskich 
czynników narodowych do podporządkowania wszystkich nieczeskich zbo-
rów ewangelickich Kościołowi Czeskobraterskiemu. 

14 ZAO, KNV, kr. 177, sygn, 291.4.
15 NAP, SÚC, kr. 76, sv. 106: Situační zpráva KCT v Ostravě ze dne 14.2.1951.
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Po II wojnie światowej Polacy i Niemcy byli postrzegani przez państwo 
czechosłowackie tak samo. Polski „zabór” Zaolzia w 1938 roku traktowa-
ny był w czeskich kręgach ewangelickich na równi z okupacją niemiecką, 
a niekiedy nawet jeszcze gorzej. Ta krzywdząca Polaków opinia żywa jest 
w kręgach czeskobraterskich do dnia dzisiejszego16. Powodem nieustępu-
jącej goryczy był fakt, że w odróżnieniu od Sudetów, gdzie na zabranych 
przez Niemców w wyniku dyktatu monachijskiego terenach zbory czesko-
braterskie częściowo zachowano, na Zaolziu zostały natychmiast zlikwi-
dowane. 

Zbrodnie, jakich Niemcy dokonali na narodzie czeskim, umożliwiały 
politykom podejmowanie radykalnych kroków. Nie zawsze były one prze-
jawem szukania sprawiedliwości, ale były często instrumentem zemsty. 
Żywiołowe wypędzanie Niemców (wśród nich również niemieckich ewan-
gelików) miało miejsce zaraz po zakończeniu wojny. Później, już w orga-
nizowany sposób, usuwano Niemców aż do roku 1948. Usunięcie Niemców 
oznaczało faktyczny koniec Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego. Nie-
mieckie zbory cieszyńskie zostały przyłączone do Kościoła Czeskobrater-
skiego (Czeski Cieszyn Na rozwoju, Frydek) lub Kościoła Czechosłowackiego 
(Bogumin). Zbór w Morawskiej Ostrawie podzielony został pomiędzy Ko-
ściół Czeskobraterski i Augsburski.

W antypolskim klimacie politycznym w czeskich kręgach ewangelic-
kich zrodził się pomysł ponownego złączenia wszystkich ewangelików na 
ziemiach czeskich w jeden Kościół – Kościół Czeskobraterski. Dla sześciu 
polskich zborów na Zaolziu (Nawsie, Bystrzyca, Czeski Cieszyn Na Niwach, 
Ligotka Kameralna, Błędowice, Orłowa) władza regionalna w Ostrawie – 
Śląska Rada Narodowa 18 maja 1945 roku mianowała czeskich administra-
torów – duchownych Kościoła czeskobraterskiego. U polskich luteran krok 
ten wywołał sprzeciw. Na czele pastorów polskich stanął Józef Berger. Obu-
rzyło go, że pastorzy czeskobraterscy, którzy w czasach wojny w Protekto-
racie Czech i Moraw składali ślubowania wierności Hitlerowi, teraz mieli 
do pastorów śląskich (w większości wypadków ofiar nazizmu – więźniów 
obozów koncentracyjnych) zarzuty natury moralnej i wywyższali się nad 
nimi. Uważał to za ogromną krzywdę dziejową, z którą nie można się zgo-
dzić. Stanął więc na czele pastorów śląsko-polskich w walce o zachowa-
nie własnej autonomii i przy pomocy Poselstwa Polskiego w Pradze udało 
się 6 sierpnia 1945 roku wznowić działalność Kościoła Augsburskiego na 
Zaolziu. Władza nie uznawała jednak kierownictwa Kościoła a nasadzeni 
przez władzę świecką księża nie chcieli uznać z kolei autorytetu Bergera 

16 J. juSt , Z. R. nešPor , O. matĕ jKa : Luterání v českých zemích v proměnách staletí. 
Praha 2009, s. 338. Obowiązywała reguła, że polski zabór był dla czeskich ewangelików 
niejednokroć gorszy niż niemiecki a resztki zborów Kościoła Czeskobraterskiego na Śląsku 
Cieszyńskiem od wymuszonej likwidacji uratował właściwie początek II wojny światowej.
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jako swego zwierzchnika. Na mocy „Umowy Ostrawskiej” z 26 września 
1945 roku doszło między Polakami i Czechami do porozumienia. Pole-
gało ono na tym, że pastorzy polscy pozwolili działać pastorom czeskim 
w swych zborach pod warunkiem uznania Bergera jako swego zwierzchni-
ka. Kościół czeskobraterski nie rezygnował jednak z dążeń włączenia zbo-
rów polskich. 

Pomimo różnych „zachęt” ewangelicy polscy na Zaolziu nie połączyli 
się z Kościołem Czeskobraterskim i do dnia dzisiejszego stanowią samo-
dzielną denominację wyznaniową17. Komunistyczny rząd najpierw uznał 
19 maja 1948 roku praworządne struktury kierownicze Kościoła Augsbur-
skiego, którym dotychczas państwo odmawiało legalizacji, a 25 czerwca 
1950 roku przyjęta została nowa ustawa kościelna. Kościół przyjął nową 
nazwę: Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania. Było to moż-
liwe dzięki wsparciu partii komunistycznej, która miała „zrozumienie” dla 
zachowania autonomii Kościoła augsburskiego18, chcąc zapobiec temu, by 

17 Na temat rozmów Kościoła czeskobraterskiego z Kościołem augsburskim na Zaolziu 
więcej w J. SzymeCzeK : Augsburski Kościół Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska 
Cieszyńskiego w latach 1945–1950. Cieszyn 2008, s. 183.

18 Po przewrocie lutowym 1948 roku i dojściu komunistów do władzy zupełnie zmieniły 
się realia w zborach zaolziańskich. Z sześciu czeskobraterskich pastorów, działających 
w Kościele augsburskim na podstawie mianowania w 1945 roku na funkcję administrato-
rów czeskich, trzej pastorowie stali się lojalnymi pastorami Kościoła augsburskiego i służyli 

Pogrzeb ks. Józefa Bergera, 14 czerwca 1962. Pierwszy z lewej ks. Jerzy Cymorek 
(1904–1971), następca ks. Bergera, od 1952 superintendent, od 1956 biskup  IK, OD
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kwestia ewangelików polskich na Zaoziu w przyszłości nie obciążała sto-
sunków ludowodemokratycznej Polski i Czechosłowacji19. Kościół ewan-
gelicki na Zaolziu obronił swoją odrębność narodową i wyznaniową, nie 
wszedł w struktury Kościoła Czeskobraterskiego i stanowił nadal wysepkę 
polskości i luteranizmu w czeskim ewangelicyzmie, chociaż po II wojnie 
światowej w coraz większym stopniu ulegał czechizacji. W latach powo-
jennych sporo młodych ewangelików augsburskich na Zaolziu stawało się 
Czechami. Proces ten przebiegał samowolnie i był odzwierciedleniem po-
stępującej asymilacji społeczności polskiej Zaolzia20. 

W 1950 roku większość wyznawców tworzyli już Czesi. Razem wszyst-
kich wyznawców było 57 741 z czego 35 803 (62%) Czechów a 21 227 (37%) 
Polaków21. Księża polscy nadal dominowali. W 1991 roku Polacy tworzyli 
już tylko 28% (9 404 wierzących). Większość księży była narodowości cze-
skiej.  

Kościół Czeskobraterski zaniechał starań o przyłączenie zborów au-
gsburskich na Śląsku do swych struktur. W okresie socjalistycznym oba 
Kościoły żyły w stanie „uzbrojonego sojuszu” a dzisiaj utrzymują razem 
standardowe stosunki ekumeniczne22.

Zarówno w Kościele Czeskobraterskim, jak i w Kościele śląskim powsta-
ły w czasach komunistycznych grupy alternatywne. W kościele śląskim tzw. 
„misja wewnętrzna”, w Kościele czeskobraterskim „Nowa orientacja” (Nová 
orientace). Początkowo grupy alternatywne w zborach ewangelickich na Za-
olziu cieszyły się cichym poparciem oficjalnych władz Śląskiego Kościoła 
Ewangelickiego A.W. Sytuacja zmieniła się nieco po 1968 roku. Kierownic-
two Kościoła po nieudanej próbie reform społeczno – politycznych w pań-
stwie, w obliczu beznadziejnej sytuacji doszło do przekonania, że nie należy 
swej pozycji pogarszać przez zwracanie na siebie uwagi nadmierną gorliwo-
ścią swych członków na polu religijnym. Relacje między działaczami misji 

dalej Kościołowi, a trzej opuścili jego szeregi. Najdłużej z tych księży czeskobraterskich, 
którzy opuścili szeregi Kościoła augsburskiego, trzymał się na Zaolziu Karel Kyjánek. Dwu-
krotnie miał ambicję zostać superintendentem Kościoła augsburskiego (śląskiego), w latach 
1950 i 1952. Jego ambicje nie zostały spełnione, Polacy „zadbali” o to, by nie rządził nimi 
Czech. Pierwszym biskupem narodowości czeskiej został w tym Kościele Vladislav Volny 
dopiero w 1991 roku. 

19 J. PišKula : Poválečná Slezská církev evangelická augsburského vyznání a Českobratrská 
církev evangelicka. W: Ex archivis Ecclesiae. Sborník příspěvků historiků a archivářů k dějinám 
Českobratrské církve evangelické a jejích předchůdkyň, evangelických církví augsburského 
a helvetského vyznání v českých zemích. Red. A. šmilauerová . Praha 2009, s. 70–72.

20 Szerzej zob. E. PaŁka : Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. 
Od polskiej organizaci religijnej do Kościoła czeskiego. Wrocław 2007.

21 J. SzymeCzeK  Augsburski Kościół Ewangelicki..., s. 157.
22 Szerzej zob. J. SzymeCzeK : Ewangelicy polscy na Zaolziu w latach 1945–1989. W: Polski 

protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Red. J. kŁaczkow . Toruń 2009, s. 503–511. 
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wewnętrznej i oficjalnym kierownictwem Kościoła znacznie się pogorszy-
ły. Po 1989 roku napięcia te doprowadziły do rozłamu Kościoła.

Kościół Czechosłowacki

W specyficzny sposób rozwijał się stosunek władz komunistycznych do Ko-
ścioła Czechosłowackiego. Kościół ten udało się władzom komunistycznym 
opanować najszybciej, bo już w 1945 roku. W następnym roku synod Ko-
ścioła wyraził poparcie dla socjalistycznych przemian w kraju23. Przeszło 
90 księży tego Kościoła należało na początku lat pięćdziesiątych do partii 
komunistycznej24. Z szeregów tego Kościoła wywodziło się również wie-
lu pracowników dozoru państwowego nad Kościołami różnych szczebli. 
Ostrawską diecezję tworzyły trzy okręgi: Svinov, Orłowa i Ostrawa. Do okrę-
gu orłowskiego należało 10 zborów, wszystkie znajdowały się na Śląsku Cie-
szyńskim. Do okręgu Ostrawa należało 11 zborów, z czego 5 leżało na Ziemi 
Cieszyńskiej. W powiecie czeskocieszyńskim Kościół miał 721 wyznawców, 
natomiast w powiecie karwińskim 8 73325. Dzisiaj Kościół ten na Zaolziu nie 
odgrywa znaczącej roli.

Likwidacja organizacji religijnych 

Jednym ze składników nowej polityki kościelnej prowadzonej przez czecho-
słowacki rząd komunistyczny od 1949 roku było poszerzenie liczby Kościo-
łów uznawanych przez państwo. Chcąc bardziej osłabić pozycję Kościoła 
katolickiego w społeczeństwie czeskim, państwo zmusiło niektóre organi-
zacje i stowarzyszenia religijne do przyjęcia statusu oficjalnego Kościoła26. 
Pozostałe organizacje religijne zostały zlikwidowane, a działalność jakich-
kolwiek grup wyznaniowych – poza ramami oficjalnie akceptowanych Ko-
ściołów – została zabroniona. Takie skupiska traktowane były jako sekty. 
Państwo przez realizację tego kroku dążyło również do zyskania kontroli 

23 K. KaPlan : Stát a církev..., s. 125. 
24 NAP, fond: 100/1, č. k. 73, inv. č. 569, Celkový počet duchovních členů KSČ (15.01.1951). 
25 Sčítání lidu v Československu ke dni 1.03.1950, Československa statistika, řada B, sv. 44, 

Státní úřad statistický Praha 1958. Tabulka č. 1.
26 W 1950 roku status Kościoła w Czechosłowacji miały następujące denominacje: Kościół 

rzymskokatolicki, Kościół czechosłowacki, Kościół prawosławny, Czeskobraterski Kościół 
Ewangelicki, Ewangelicki Kościół A.W. na Słowacji, Śląski Koścół Ewangelicki A.W., 
Ewangelicki Kościół Reformowany na Słowacji, Jednota Bratrska, Jednota Czeskobraterska, 
Ewangelicki Kościół Medodystyczny, Braterska Jednota Baptystów, Społeczność Religijna 
Unitariuszy Czechosłowackich, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Starokatolicki 
(w tym czasie pod zarządem narodowym), Religijna Społeczność Żydowska.
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nad przeróżnymi grupami religijnymi, w których bardzo trudno się orien-
towało. W ten sposób na Śląsku Cieszyńskim zlikwidowano Towarzystwo 
Teozoficzne z siedzibą w Nydku, liczące w chwili likwidacji 55 członków; 
związek Psyche z siedzibą w Morawskiej Ostrawie, który miał wielu sympa-
tyków na Śląsku Cieszyńskim, szczególnie w Trzyńcu i Karwinie; związek 
Pomoc Samarytańska z siedzibą w Pradze mający filię w Orłowej-Łazach 
na Zaolziu. W ramach związku prowadził okazyjnie wykłady słynny filan-
trop Přemysl Pitter. Nowe porządki oznaczały koniec dla spirytystów, którzy 
w ramach struktury Spirytystycznego Związku „Braterstwo” rozsiani byli po 
całym Śląsku Cieszyńskim a swoją siedzibę mieli w Radwanicach. 

Na tym etapie zakazano również działalność Wolnych Chrześcijan. Ich 
grupy działały więc nielegalnie w Boguminie, Orłowej, Górnej Lutyni, Kar-
winej i Czeskim Cieszynie. Ilość wyznawców ruchu władze w Ostrawie 
szacowały w 1952 roku na około 800–1 000 członków27. Władze pozwoliły 
im na działalność dopiero w 1956 roku. W następnym roku Kościół Wol-
nych Chrześcijan zaczął stosować nazwę Zbory chrześcijańskie (Křesťanské 
sbory). W tym samym roku status Kościoła zyskał jeszcze Kościół Nowoapo-
stolski, ten jednak nie miał zwolenników na Zaolziu. 

W specyficzny sposób rozwijał się stosunek państwa do Świadków Je-
howy. Grupa ta był zakazana urzędowo już 29 listopada 1948 roku, po 
czym nastąpiły ciężkie prześladowania. Tylko w przeciągu jednego mie-
siąca – lutego 1952 roku – zostało aresztowanych 120 świadków Jehowy. 
Pomimo ciężkich prześladowań liczba członków ruchu stale wzrastała. 
W 1960 roku władze państwowe zawarły nieformalny układ z kierownic-
twem tej denominacji. Nie chciano prześladowań ruchu i godzono się to-
lerować jego nieformalną działalność. Kierownictwo świadków Jehowy 
w zamian miało dostarczać wszelkie informacje o swoich członkach28. I tak 
w wielu zaolziańskich gminach (Nydek, Bystrzyca, Nawsie, Łyżbice, Trzy-
niec, Karwina, Orłowa i wiele innych) można było się spotkać z ich działal-
nością (nabożeństwa w domach prywatnych), która formalnie nie istniała. 

Nowe Kościoły

Przez narzucenie reguł ustanowionych przez państwo starano się zyskać 
nad małymi Kościołami absolutną kontrolę. Państwo liczyło, że małe ugru-
powania religijne będą wdzięczne za to, że uprzywilejowano ich położenie. 
W praktyce było różnie. Metodyści i baptyści przyjęli reguły państwa totali-
tarnego i, „robiąc swoje i tylko swoje”, nie wychylali się zbytnio z naszkico-

27 NAP, SÚC, kr. 43, sv. 102.
28 B. martineK : Náboženská společnost a stát. Historie svědku Jehovových v Čechách. Praha 

2000, s. 26.
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wanych przez państwo schematów, lecz również nie wchodzili z państwem 
do żadnych „nadstandartowych” układów. Zbór baptystyczny w Ostrawie 
liczył w 1952 roku 264 członków. Do zboru należało 9 stacji kaznodziej-
skich – jedna z nich na Zaolziu w Karwinie II liczyła 32 członków. Metodyści 
również posiadali zbór w Ostrawie, do którego należały trzy zaolziańskie 
stacje kaznodziejskie w Bystrzycy, Ropicy i Stonawie. Nigdy w nich jednak 
nie prowadzono regularnej działalności. Ze względu na dużą ilość zlikwido-
wanych związków różnych odcieni duchowych próbowali na Śląsku działać 
w latach pięćdziesiątych także współcześni arianie – działający w struktu-
rach legalnego Kościoła o nazwie Społeczność Religijna Unitariuszy Czecho-
słowackich. W grudniu 1951 roku próbowali założyć stacje kaznodziejskie 
w Ostrawie i Orłowej, które obsługiwać miał Miloš Mikota ze zboru brnień-
skiego. Unitariusze na Śląsku mieli wielu sympatyków, ale bardzo mało 
członków. I to było główną przyczyną odmownej decyzji władz.29. 

Stanowczy Chrześcijanie

Inne małe Kościoły były niekiedy przyczyną ogromnych konfliktów. Tak było 
ze Stanowczymi Chrześcijanami, którzy według zasad nowej polityki ko-
ścielnej weszli w szeregi Jednoty Czeskobraterskiej. Związek Stanowczych 
Chrześcijan stanął w obliczu dylematu wcielenia się do uznanych przez 
państwo społeczności religijnych lub zupełnego zaniku. Powrót na łono Ko-
ścioła Augsburskiego, z którego się przed I wojną światową wydzielił, był 
wykluczony, ponieważ prowadzone na ten temat pertraktacje nie przyniosły 
żadnego rezultatu. Podjęto zatem rozmowy z Kościołem Metodystów, lecz 
i ta inicjatywa nie przyniosła oczekiwanego wyniku. W związku z tym, że 
Kościół metodystów przyjął wobec kwestii połączenia postawę wyczekują-
cą, a czas naglił, przedstawiciele Stanowczych Chrześcijan zwrócili się o po-
moc do malutkiej i prawie że do tej pory nieznanej na Śląsku denominacji 
o nazwie Jednota Czeskobraterska30. Uzgodniono warunki przyłączenia, po 
czym 770 członków Związku Stanowczych Chrześcijań zadeklarowało przy-
stąpienie do zboru Jednoty Czeskobraterskiej w Ostrawie31. Zdecydowana 
większość z nich deklarowała narodowość polską. 22 kwietnia 1951 roku 
odbyło się w Gródku ostatnie likwidacyjne zebranie Związku Stanowczych 
Chrześcijan. Majątek Związku przypadł Jednocie Czeskobraterskiej.

Wyznawcy nie podporządkowali się jednak Jednocie. Połączenie po-
traktowali jako akt formalny, umożliwiający im w niekorzystnej sytuacji 

29 SOAK, ONV Karviná – dodatky, k. 31, inv.č. 291.1.
30 J. Kaleta : Církev bratrská na Těšínsku. W: Sto let ve službě evangelia. Praha 1981, s. 150.
31 Tamże.
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legislacyjnej kontynuowanie działalności. Bez względu na nakazy i groź-
by ze strony państwa nadal odprawiali nabożeństwa w domach prywat-
nych i organizowali tajne misje ewangelizacyjne na Słowację. Nieustanne 
spory z kierownictwem Kościoła i urzędami pełniącymi nadzór nad Ko-
ściołami zakończyły się wyjazdem tej grupy do Polski. W pierwszej kolej-
ności zezwolenia uzyskali obywatele polscy, a w latach Praskiej Wiosny 
1968–1969 pozostali. Łącznie opuściło Zaolzie około 400 Stanowczych 
Chrześcijan32, którzy zasiedlili trzy połemkowskie wioski w województwie 
rzeszowskim: Wolę Piotrową, Wisłoczek i Puławy33. Po złych doświadcze-
niach z z pewnym proroctwem Jednota Czeskobraterska na wniosek wy-
znawców ze Śląska zmieniła w 1969 roku nazwę na Kościół Braterski. Taką 
nazwę stosuje do dnia dzisiejszego.

Adwentyści 

W bardzo skomplikowany sposób układały się relacje pomiędzy rządem 
komunistycznym a Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego. Bazę człon-
kowską Kościoła tworzyli robotnicy, wśród nich było wielu komunistów. 
Urzędom sprawującym dozór nad Kościołami nie udało się zyskać w pełni 
kontroli nad tą grupą religijną. Warunkiem zyskania statusu Kościoła było 
dotrzymywanie przez robotników czasu pracy w sobotę i regularne uczęsz-
czanie dzieci i młodzieży na naukę szkolną w sobotę. Tych warunków po 
uzyskaniu legalizacji adwentyści nie dotrzymywali. Z tego powodu Pań-
stwowy Urząd ds Kościelnych z 1 października 1952 roku zawiesił dzia-
łalność Kościoła, zabrał jego majątek a wszystkich duchownych pozbawił 
państwowej zgody wykonywania służby. W czasie likwidacji Kościół liczył 
8 500 wiernych zrzeszonych w 65 zborach i 110 stacjach kaznodziejskich. 
Śląsk Cieszyński obsługiwały w tym czasie trzy zbory: w Trzyńcu, Frydku 
i w Ostrawie. Do zboru ostrawskiego należeli również wierzący z powiatu 
Karwina. Do zborów należało razem 14 stacji kaznodziejskich na Śląsku Cie-
szyńskim, w których według danych władz okręgowych w Ostrawie działało 
1 324 członków34. Dr Turoń z Jabłonkowa w proteście przeciwko likwidacji 
wysłał petycję do Stalina35. W Związku Radzieckim Kościół istniał bowiem 

32 Więcej na ten temat J. SzymeCzeK : Stanowczy Chrześcijanie na Zaolziu i przyczyny ich 
zbiorowej emigraci do Polski w latach 1962–1968. W: Nierzymskokatolickie Kościoły 
chrześcijańskie we współczesnej Polsce. Red. Z. J. winniCK i  i T. dęBowski . Toruń 2007, 
s. 143–151.

33 K. Gajdz iCa : Nasi w Bieszczadach. „Kalendarz Śląski 2004”. Český Těšín 2003, s. 179–188.
34 AMO, Jednotný národní výbor, kr. 29, inv.č. 728.
35 NAP, SÚC, kr. 43, sv. 102.
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bez żadnych przeszkód i ograniczeń. Likwidacja Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego nie przyniosła pożądanych efektów. Kościół prężnie rozwi-
jał się w podziemiu, wierni schodzili się w prywatnych mieszkaniach lub 
ośrodkach wczasowych i odprawiali regularnie nabożeństwa. Utrzymywali 
kontakty z byłymi duchownymi i tajnie wyświęcali nowych kaznodziejów. 
Ożywiona nielegalna działalność adwentystów budziła obawy, by w ich sze-
regach w przyszłości nie zrodziły się ośrodki opozycji. 

Adwentyści nadal trzymali się swych zasad, nie pracowali w sobo-
ty, nie wysyłali dzieci do szkół w sobotę i w armii odmawiali walczyć 
z bronią w ręku. W listopadzie 1953 roku pracowało w Hucie Trzyniec-
kiej 600 adwentystów i tylko 15 chodziło w soboty regularnie do pracy36. 
Władze po czasie zorientowały się, że adwentyści co prawda nie pracu-
ją w sobotę, ale za to chętnie chodzą do pracy bez żadnych nadwyżek 
płacy w niedzielę. Alternatywą dla służby wojskowej zaczęła być służba 
w Wojskowych Pomocniczych Pułkach Robotniczych (Pomocné technické 
prapory). W 1953 roku Państwowy Urząd ds Kościelnych już nie polecał 
twardo zwalczać adwentystów, wręcz przeciwnie proponował łagodne po-
stępowanie, „gdyż ze względu na ich fanatyzm musielibyśmy wszystkich 
nieustannie karać i zamykać, przez co wytworzylibyśmy wobec naszego 
reżimu tysiące wrogów z szeregów klasy robotniczej”37. W 1956 roku ad-
wentyści ponownie zyskali status uznawanego przez państwo Kościoła. 
Zagrabiony wcześniej majątek musieli jednak od państwa odkupić. 

Konkluzje 

W odróżnieniu od sytuacji w PRL w komunistycznej Czechosłowacji udało 
się władzom podporządkować sobie instytucje kościelne, a opornych du-
chownych masowo osadzano w więzieniach i obozach pracy. Polityka ko-
ścielna władz komunistycznych doprowadziła do rozbicia jedności duchow-
nych w poszczególnych Kościołach. Kierownictwo Kościołów w ramach 
„taktyki przezimowania” popierało formalnie politykę państwową, przez co 
oddalało się od wiernych, którzy usiłowali żyć aktywnym (żywym) chrze-
ścijaństwem. Na Śląsku Cieszyńskim, ze względu na delikatne kwestie na-
rodowościowe, udało się polskim ewangelikom uchronić własną organiza-
cyjną niezależność. Bohaterami walki o własne racje i godność byli również 
wyznawcy mniejszych Kościołów, którzy, pomimo iż nie zwalczali ustroju, 
również poddawani byli prześladowaniom. Każda niezależność była bo-
wiem dla totalitarnych władz potencjalnym zagrożeniem.

36 Tamże. 
37 NAP, SÚC, kr. 43, sv. 102: Návrh na další postup vůči církví adventistů (1.12.1953).
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Sport wojciech 
GrajewsKi

Wybuch II wojny światowej i następujące po nim wyda-
rzenia niemal zupełnie uniemożliwiły funkcjonowanie 
zorganizowanego ruchu sportowego na Śląsku Cieszyń-
skim. Tak długo, jak trwała niemiecka okupacja, tak długo 
idee szlachetnej rywalizacji ustąpić musiały triumfującym 
– brutalnej sile i przemocy. Bogate dawniej życie sporto-
we zamarło niemal zupełnie1. Wojna dotknęła także wie-
lu przedwojennych sportowców2. Mimo ogromnych strat 
w krótkim czasie po wyzwoleniu z niemieckiej okupacji 
przystąpiono do stopniowej odbudowy dawnego życia.

Odbudowa i organizacja 

W ciągu kilku pierwszych miesięcy działalność wznowiły 
najważniejsze przedwojenne polskie i czeskie kluby oraz 
organizacje. Za symboliczne odrodzenie polskiego sportu 
na Zaolziu po II wojnie światowej może uchodzić, roze-
grany 1 lipca 1945 roku, a więc blisko dwa miesiące po 
wyzwoleniu, mecz piłkarski pomiędzy „Polonią” Karwi-
na a „Lechią” Sucha Górna, zakończony zwycięstwem 

1 S. zaHradniK : Bracia Łabajowie – piłkarskie pokolenie. W: Zorga-
nizowany sport polski na Zaolziu. 1920–2000. Praca zbiorowa pod 
red. Stanisława Zahradnika, Cieszyn Czeski 2005, s. 164; P. šiř ina : 
Slavné chvile FC Banik/SK Slezská Ostrava, 1996, s. 27–28; http://
www.tj-sokol-zablati.cz/clanky/historie/pamatny-sokolsky-den-8.
-rijen.html [ostatni dostęp 14.11.2015].

2 Dla przykładu: II wojny światowej nie przeżyło 18 członków trzy-
nieckiej „Siły”, zamordowanych przez hitlerowców. Jak się ocenia, 
łącznie represjonowanych było ¾ spośród przedwojennych członków 
Polskiego Klubu Sportowego „Siła” Trzyniec. Jedna czwarta przeszła 
przez gehennę więzień i obozów, a połowa z nich wywieziona została 
na roboty przymusowe do Rzeszy. Straty poniósł też czeski sport, tak 
na przykład uwięzieni zostali działacze czeskiego Sokoła z Poręby, 
prezes – Jindřich Liška oraz sekretarz – Andělín Gvuzd, z których 
ten drugi zginął w Oświęcimiu. S. zaHradniK : „Siła” Trzyniec: 1919–
1952. W: Zorganizowany sport polski..., s. 108; http://www.tjsokol
-orlova.cz/node/3 [ostatni dostęp 14.11.2015].
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najstarszego i najbardziej zasłużonego z istniejących przed wojną polskich 
klubów na Zaolziu – „Polonii”, w stosunku: 3:1. W niedługim odstępie cza-
su reaktywowano także dalsze zespoły: „Ruch” Bogumin i „Siłę” Trzyniec, 
„Groń” Bystrzycę, „Siłę” Karwina i „Beskid” Jabłonków, w następnych mie-
siącach zaś kolejne. Także czeskie drużyny z tego terenu szybko wznowiły 
działalność, tak iż już w 1945 w wielu gminach funkcjonowało po kilka 
klubów, na przykład w Stonawie były to: SO Stonava, TJ (Tělocvičná jedno-
ta) „Sokol” i polski PKS Stonavka; zaś lokalnymi rywalami wymienionych 
wcześniej „Polonii” i „Lechii” były SK Karviná i ČSK „Horní Suchá” oraz DTJ 
(Dělnická tělocvičná jednota- Robotniczy Związek Wychowania Fizycznego) 
także z Suchej Górnej 3.

Mimo iż sytuacja polityczna terenów znajdujących się na lewym brze-
gu Olzy nie była początkowo jasna, miejscowy sport od razu zunifikował 
się z istniejącymi na jej terenie państwowymi strukturami sportowymi4. 
Kluby polskie utrzymywały jednak bliskie kontakty z organizacjami z Pol-
ski. W połowie lipca 1945 roku rozegrano m.in. mecz „Polonii” Karwi-
na z „Piastem” Cieszyn, deklasując cieszyniaków 6:0. Już w sierpniu 1945 
roku wraz z piłkarskimi zespołami czeskimi z Zaolzia kluby te zaszerego-
wane zostały do poszczególnych klas Cieszyńskiej Żupy Piłkarskiej (Těšín-
ská fotbalová župa, TŽF)5.

Najszybciej działalność wznowiły zespoły piłkarskie, ale wkrótce dołą-
czyły także sekcje innych dyscyplin, przede wszystkim – tenisa stołowe-
go i narciarstwa, ale też m.in.: szachów i siatkówki (w wydaniu męskim 
i żeńskim)6. Ponieważ wysoko zurbanizowana „zaolziańska” część Śląska 
Cieszyńskiego bogata była także w dogodne tereny (stawy, łąki i góry) do 
uprawiania sportów zimowych – hokeja, łyżwiarstwa, narciarstwa biego-
wego, zjazdowego, a nawet skoków, dyscypliny te prosperowały równie 
dobrze, jak przed wojną. Ich inauguracja nastąpiła pod koniec 1945 roku, 

3 S. zaHradniK : Stwierdzone polskie kluby sportowe na Zaolziu w latach 1919–1952. W: Zor-
ganizowany sport polski..., s. 39-46; tenże: Polska Rada Sokoła na tle lat powojennych. W: 
tamże, s. 19–20; 30 lat „Polonii” Karwina. Jednodniówka Sportowa „Głosu Ludu”. Czeski 
Cieszyn 1949, s. 7-8; 50 let kopané a tělovýchovy ve Stonavě 1932/1982, Stonava 1982 , s. 7; 
100 let tělovýchovy, 80 let kopané v Horní Suché. Havířov 2012, s. 11.

4 Chociaż władze czeskie nie udzieliły zezwolenia na funkcjonowanie polskich klubów spor-
towych, ich działalność była tolerowana i mogły się one bez przeszkód rozwijać. Sytuację 
polityczną tych ziem opisuje m.in. tekst: K. Nowak: „Okres przejściowy” i konflikt graniczny 
1945–1948. W: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. 
Red. J. baHlCKe , D. GawreCKi , R. KaCzmareK . Gliwice 2011, s. 287–288.

5 S. zaHradniK : Polska Rada Sokoła na tle lat powojennych. W: Zorganizowany sport polski..., 
s. 19–20;

6 Takie sekcje posiadał „Ruch” Bogumin, także pozostałe kluby posiadały po kilka „specjal-
ności”, w 1945 roku były to: hokej na lodzie i łyżwiarstwo. „Lechia” Sucha Górna posiadała 
także sekcję muzyczną. 
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a na początku 1946 roku rozegrano już pierwsze zawody w biegach nar-
ciarskich i skokach. Zasługi w krzewieniu dyscyplin zimowych miały od-
działy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” 
w Lesznej Dolnej i Piosku. W lutym 1946 roku zorganizowano pierwsze po-
wojenne zawody narciarskie dla młodzieży szkolnej, a 3 marca „Groń” By-
strzyca urządził w Nydku zawody narciarskie w skokach i biegach7. Polskie 
i czeskie kluby sportowe rozwijały się jakościowo i liczebnie, inwestując 
w sprzęt i zaplecze, przede wszystkim w boiska oraz w stadiony i ich oto-
czenie. Fundusze pozyskiwano, m.in. z działalności kulturalnej – organi-
zacji balów itp. Przede wszystkim jednak bazowano na środkach członków 
i sympatyków klubu, którzy darami materialnymi i czynem społecznym 
budowali fundamenty pod sportową działalność. Wszystkie oddolne ini-
cjatywy wymagały olbrzymich nakładów pracy. Tak na przykład działacze 
polscy z Błędowic poświęcili dobrowolnie 1 800 godzin przy budowie bo-
iska, budowie drogi, karczowaniu drzew oraz niwelacji terenu (przeniesio-
no 1 000 m3 ziemi)8. 

W krótkim czasie od założenia klubów bądź reaktywowania istniejących 
już przed wojną organizacji i sekcji, zespoły zarówno polskie, jak i czeskie 
dołączały do organizowanych w Republice Czechosłowackiej krajowych 
rozgrywek. Pierwsze lata powojenne przyniosły niezwykły rozkwit zarów-
no czeskiego, jak i polskiego ruchu sportowego na Ziemi Cieszyńskiej9. 

Jeśli chodzi o sport polski na Zaolziu, to organizacyjnie w połowie 
1947 roku podporządkowano i wciągnięto go w struktury nowo utworzo-
nych jednostek – Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP) i jej Rady Wy-
chowania Fizycznego. Szybko jednak – na początku 1949 roku doszło do 
reorganizacji, która polegała na przystąpieniu organizacji polskich do ogól-
nopaństwowej organizacji sokolej (Česká obec sokolská, ČOS). Decyzją 
samych polskich działaczy utworzono Polską Radę Sokoła, której podle-
gały wszystkie polskie kluby. PRS włączona została w struktury czeskie-
go Sokola jako XII powiat Okręgowej Rady Sokoła w Ostrawie (Krajský 
výbor „Sokola”), przy czym Polakom udało się zachować pewną autonomię 

7 S. zaHradniK : Polska Rada..., s. 19–20.
8 A. PawlaS : „Groń” Bystrzyca. „Zwrot” 1997, nr. 4, s. 41.
9 Zob. Zorganizowany sport polski..., Polskie życie sportowe w Trzynieckiem. Praca zbiorowa 

pod red. Stanisława Zahradnika, Czeski Cieszyn 2011; E. Oslizlok, Minulost i současnost 
kopané na Českotěšínsku, Czeski Cieszyn 1997; M. deutSCHová:  Nástin dějin karvin-
ského fotbalu. Wýběrová bibliografie. Karwina 1996; 50 let kopané a tělovýchovy ve Stonavě 
1932/1982. Stonava 1982; 60 let Třinecké tělovýchovy a sportu., Trzyniec 1981; 60 let Tělovýcho-
vná jednota – Klub Sportowy Baník 1. máj Karviná vzorná tělovýchovná jednota ČSTV. Karviná 
1979.
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w ramach tej organizacji10. Zmiany te nie wpłynęły negatywnie na stan pol-
skiego sportu na Zaolziu – przeciwnie, w ciągu zaledwie czterech lat ilość 
oddziałów (klubów) zwiększyła się z 8 do 26. Były to m.in.: „Naprzód” 
Łąki, „Kresy” Mosty k. Jabłonkowa, „Wicher” Wędrynia, „Górnik” Stona-
wa, „Zryw” Czeski Cieszyn, „Piast” Błędowice, „Ogniwo” Sucha Górna 
a także „Sokół Piast” Końska. Nie udało się wskrzesić polskiego zinsty-
tucjonalizowanego sportu, m.in. w Lutyni Dolnej, Nawsiu, Olbrachcicach, 
Pietwałdzie, Porębie, Pudłowie, Suchej Średniej, Wierzniowicach oraz we 
Frysztacie11. 

Liczne sukcesy, stały wzrost liczby klubów i poszczególnych sekcji zna-
mionował fakt, iż ruch sportowy wśród Polaków znalazł się u szczytu roz-
woju. W piłce nożnej od samego początku królowała „Polonia” Karwina, 
która wywalczyła awans do II klasy TŽF rozgrywkowej i cieszyła się naj-
większą popularnością wśród kibiców (na mecz wyjazdowy do Jabłonkowa 
udać się miało za drużyną 1500 fanów), osiągając wysoką frekwencję i naj-
wyższe w całym okręgu TŽF dochody. Awans do III klasy osiągnęli piłka-
rze „Siły” Trzyniec. Polacy mogli także poszczycić się sukcesami w innych 
dyscyplinach – w 1950 roku „Groń” Bystrzyca został najlepszą drużyną 
narciarską okręgu ostrawskiego, zdobywając pięć tytułów mistrzowskich. 
Szachiści tego klubu, uchodzący za najlepszych na Zaolziu, triumfowali 
także w „Pucharze Wyzwolenia Śląska Cieszyńskiego”, a bramkarz druży-
ny piłkarskiej i jednocześnie zapaśnik Jan Wróbel zdobył brązowy medal 
w mistrzostwach republiki12. 

W 1952 roku rozwój został jednak drastycznie przerwany. W wyniku 
nacisków władz komunistycznych zlikwidowano Polską Radę Sokoła przy 
ČOS i przystąpiono do łączenia polskich i czeskich oddziałów sokolich 
w poszczególnych miejscowościach. Oznaczało to koniec bogatego, zinsty-
tucjonalizowanego, życia polskiego na Zaolziu13. Jakkolwiek wprowadzo-
ne zmiany nie były pozornie wymierzone w mniejszość polską, w praktyce 
ludność ta mogła czuć się poszkodowana w nowej sytuacji, gdyż mimo 
początkowej równowagi i życzliwych gestów, jak np.: wprowadzenia no-
wych, tj. dwuczłonowych i dwujęzycznych nazw zespołów (np.: „Sokol 

10 S. zaHradniK : Polska Rada..., s. 19–20;
11 O. matuSzeK : PKS „Zryw” Czeski Cieszyn. W: Zorganizowany sport polski..., s. 55, 

K. jaworSK i : „Sokół Piast” Końska. W: tamże, s. 74; S. zaHradniK : Stwierdzone polskie 
kluby..., s. 39–46.

12 30 lat „Polonii” Karwina. Jednodniówka Sportowa „Głosu Ludu” Czeski Cieszyn 1949, s. 8; 
O. matuSzeK : „Groń” Bystrzyca. „Głos Ludu” 1999, nr 68 z 15 czerwca.

13 Oprócz 26 oddziałów/klubów, funkcjonowało wówczas 37 Kółek Sokolich, zrzeszają-
cych łącznie 2  583 członków, w tym 327 kobiet. Polacy tworzyli: 24 drużyny piłkarskie 
seniorów, 19 drużyn młodzików, 24 zespoły siatkarskie – mężczyzn, 5 – młodzików, 6 – 
żeńskich; 4 sekcje lekkoatletyki, 36 drużyn męskich w tenisie stołowym, 15 – kobiecych. 
S. zaHradniK : Polska Rada..., s. 19–20.
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Jednota-Jedność” Český Těšín), dosyć szybko została ona zmajoryzowana 
przez większość czeską, której łatwiej było utrzymać decydujący wpływ 
na zarządzanie klubami i ich połączonym majątkiem. Polsko-czeski ze-
spół „Sokol Jednota-Jedność” Czeski Cieszyn zwyciężył nawet w krajo-
wych rozgrywkach drużyn zakładowych w sektorze „dystrybucja” w 1952 
roku. Jeśli chodzi o dwujęzyczne i dwuczłonowe polsko-czeskie nazwy, 
to w ciągu zaledwie trzech lat zaczęły one zanikać. Podobnie było z prze-
strzeganiem zasady dwujęzyczności w mowie i piśmie – co z żalem odno-
towała polska prasa. Także marnotrawienie majątku (wykonane w czynie 
społecznym boiska pozostawały niewykorzystane) spotykało się ze spo-
łecznym oburzeniem. Warto odnotować, iż po połączeniu klubów także 
część dawnych działaczy dobrowolnie lub przymusowo została odsunięta 
od ich działalności – gdyż wśród kryteriów znajdowało się bezkrytyczne 
akceptowanie zachodzących zmian oraz ideologiczna poprawność i wła-
ściwy stosunek do komunizmu14. Po 1952 roku Polacy nadal czynnie brali 
udział w życiu sportowym, jednak na innych niż dotychczas zasadach.

Reorganizacja czechosłowackiego sportu 

Począwszy od roku 1948, kiedy to pełnię władzy w Czechosłowacji uzyska-
li komuniści, zaczęli oni podporządkowywać sobie kolejne dziedziny ży-
cia publicznego i społecznego, także sport, który wraz z edukacją fizyczną 
i sport, uważano za ważny element przebudowy społeczeństwa w duchu 
komunistycznym. Rozpoczęto od unifikacji organizacji, związków i klu-
bów pod sztandarami „Sokoła”, przy jednoczesnej przebudowie tej orga-
nizacji w duchu komunistycznym. Dokonano m.in. czystek w posiadają-
cym olbrzymie tradycje czeskim „Sokole”, pozbywając się zasłużonych 
i doświadczonych działaczy, z punktu widzenia komunistów – elementów 
wrogich i niepewnych, jednocześnie organizację tę rozbudowywano, po-
szerzając o nowych członków15. Podejmowane przez władze kolejne kroki 
zmierzały do przebudowy funkcjonującego dotychczas życia sportowego 
wedle wzorów radzieckich, a zmiany były tak daleko idące, iż mający się 
rozpocząć sezon piłkarski 1948–1949 wstrzymano i od tej pory rozgrywki 
odbywały się wedle sowieckiego modelu wiosna-jesień. W 1952 roku za-
twierdzono zupełnie nową strukturę organizacyjną wychowania fizyczne-
go i sportu, które podporządkowano bezpośrednio pod konkretne sektory 

14 Zob.: „Głos Ludu” 1953, nr 122 z 13 września; O. matuSzeK : RKS „Siła” – „Sokół” – od 1933 
roku PKS „Beskid” Jabłonków. W: tamże, s. 64; Czesława Rudnik: „Beskid Śląski”. W: Zorga-
nizowany sport polski..., s. 124 

15 Zob.: J. štumbauer , Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury: http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_tv/ 
[ostatni dostęp 5 .08.2014]
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gospodarcze. Przede wszystkim zaś utworzono Państwowy Komitet Wy-
chowania Fizycznego i Sportu SVTVS oraz Państwowy Urząd Wychowania 
Fizycznego i Sportu (Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport), jako ciała 
odpowiedzialne za nadzorowanie sportu. W rozwój sportu i wychowania 
fizycznego zaangażowano także m.in. ministerstwa: edukacji, obrony, pra-
cy, bezpieczeństwa narodowego. 

W 1957 roku doszło do kolejnej zmiany, kiedy naczelną jednostką od-
powiedzialną za sport uczyniono Czechosłowacki Związek Wychowa-
nia Fizycznego (Československý svaz tělesné výchovy). Inną instytucją 
ważną dla rozwoju sportu w Czechosłowacji był, powstały w 1951 roku, 
„Svazarm” – Związek na Rzecz Współpracy z Armią. Szkolił on ludność 
w dziedzinach potencjalnie przydatnych dla armii: kynologii (nauki 
o psie, jego hodowli i tresurze), strzelectwie, obsłudze radiowej, lotnic-
twie sportowym, nauce jazdy16. Na tej zasadzie powstały, podległe Rewo-
lucyjnemu Związkowi Zawodowemu Dobrowolne Sportowe Organizacje 
(Dobrovolná sportovní organizace), które odpowiadać miały za zorgani-
zowanie wychowania fizycznego i zajęć sportowych dla pracowników 
poszczególnych branż. W ten sposób zakładano, że m.in. DSO „Baník” 
– dla górnictwa i hutnictwa, DSO „Slavoj” dla branży spożywczej, DSO 
„Tatran” dla pracowników leśnictwa i przemysłu drzewnego itd.17. W wy-
niku takiej reorganizacji, dotychczas istniejące kluby podporządkowano 
nowym strukturom, przydzielając im możnych sponsorów i zmieniając 
nazwy. W związku z przemysłowym charakterem Śląska Cieszyńskie-
go większość klubów z tego terenu zmieniło nazwę na „Baník” (Górnik) 
i powiązanych zostało z miejscowymi przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi, przeważnie miejscowymi kopalniami, jak np.: w przypadku TJ  Banik 
Gottwald” z Suchej Górnej, czy „Banik 1 maj” w Karwinie. TJ „Baník Got-
twald” powstał w Suchej Górnej po połączeniu klubów czeskich (zjedno-
czonych w „Sokol” Gottwald Horní Suchá) z polskim „Sokołem”, dawną 
„Lechią” i przyznaniu klubowi patronatu Kopalni „Prezident Klement 
Gottwald”. Natomiast „Baník 1. máj” Karwina stworzono, gdy połączono 
zasłużoną „Sokół-Polonię” Karwina z SK Karwina i przyznano klubowi 
patronat miejscowej kopalni „1. máj”. W wioskach i mniejszych miastach, 
gdzie nie można było założyć DSO, istniały nadal organizacje sokole pod 
nazwą Ochotniczych Organizacji Wychowania Fizycznego Sokół (Dobro-
volná tělovýchovná organizace DTO „Sokol”).

16 Zob.: J. štumbauer : Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury, na: http://eamos.pf.jcu.cz/
amos/kat_tv/ [ostatni dostęp 5 .08.2014].

17 DSO „Dynamo” (energia, komunikacja), DSO „Slovan” (administracji publicznej i wymiaru 
sprawiedliwości) DSO „Lokomotiva” (koleje), DSO „Slavia” (Edukacja), OSD „Dukla” i OSD 
„Rudá hvězda” (Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego) DSO „Spark” (przemysł włó-
kienniczy), DSO „Spartak” (inżynieria ciężka).
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Wsparcie finansowe i organizacyjne udzielone przez przedsiębior-
stwa klubom sportowym w istotny sposób poprawiło ich funkcjonowanie, 
umożliwiając inwestycje w infrastrukturę sportową, masowe szkolenie 
młodzieży i przyczyniając się do poprawy funkcjonowania drużyn zawo-
dowych. W efekcie największe kluby sportowe regionu posiadały nawet 
po kilkanaście sekcji sportowych, zrzeszających powyżej tysiąca aktyw-
nych uczestników, począwszy od najmłodszych grup wiekowych, aż po 
zawodowe drużyny seniorskie. Przykładowo karwiński „Baník 1. máj” 
w 1969 roku posiadał 12 sekcji, w których ćwiczyło ponad 2  176 osób, zaś 
klub TŽ z Trzyńca, choć zdecydowanie mniej liczny, dysponował przeszło 
dwudziestoma sekcjami18.

Wysoki stopień rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, przekła-
dający się na rozwój ilościowy ruchu sportowego, predestynował śląsko
-cieszyńskie drużyny (dysponujące solidnym zapleczem ekonomicznym 
i demograficznym) do rywalizacji o najwyższe laury w Czechosłowacji. 
Stwierdzenie to odnosi się przede wszystkim do drużyn z Ostrawy. Mia-
sto to było jednym z największych i najbogatszych w całym państwie 
(pod względem ludności wyprzedzały go jedynie Praga, Brno i Bratysła-
wa), nic więc dziwnego, iż w wielu dziedzinach sportowych zdecydowa-
nie zdystansowało pozostałe ośrodki w regionie. Również mniejsze ośrodki 
mogły poszczycić się sukcesami, także w wielu niszowych dyscyplinach, 
czego przykładem jest m.in. stosunkowo niewielki Bogumin oraz jego dru-
żyna podnoszenia ciężarów19. 

18 Rozwój życia sportowego w regionie można prześledzić m.in. na przykładzie trzynieckiego 
klubu. Do istniejących przed wojną i reaktywowanych w 1945 roku sekcji: hokeja (1945), 
narciarstwa i tenisa stołowego (1946), kolarstwa (1950), piłki ręcznej (1956), siatkówki 
(1946), pływania (1953), szachów, tenisa ziemnego, turystyki, wychowania fizycznego 
(przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych) dołączono po II wojnie kolejne. Założono 
wówczas w Trzyńcu sekcje: gimnastyki sportowej (1945), lekkoatletyki, koszykówki, ły-
żwiarstwa figurowego (w 1950 roku), alpinizmu (1951), biegu na orientację (1952), kaja-
karstwa (1952), piłki ręcznej (1956), podnoszenia ciężarów (1964), bilarda i łyżwiarstwa 
figurowego (1967) oraz kulturystyki (1969). 50 let. TJ Baník 1. máj Karviná..., s. 38; 50 let 
Třinecké tělovýchovy a sportu. TJ Třineckých železáren VŘSR Třinec. Třinec 1971, s. 5 i nn.

19 Drużyna ŽD Bohumin stanowiła przez wiele lat podstawę kadry narodowej Czechosłowacji, 
przysparzając jej wiele międzynarodowych laurów, sama zaś może poszczycić się m.in. mi-
strzostwem Republiki zdobytym w roku 1968 i 1970. Sukcesy te spowodowały, iż podnosze-
nie ciężarów awansowało w Boguminie do miana lokalnej specjalności. Innymi, bardziej lub 
mniej niszowymi dyscyplinami, które mocno zakorzeniły się nad Olzą, były m.in. uprawiany 
od lat sześćdziesiątych w Czeskim Cieszynie, przy miejscowym TJ „Slavoj”, badminton 
oraz rugby funkcjonujące jako oddział karwińskiego „Baníka 1. máj”, czy wreszcie – bieg 
na orientację, którego sekcja z Trzyńca TŽ powstała już w 1952 roku. W tejże dyscypli-
nie zawodnicy trzynieccy odnosili duże sukcesy (np.: Anna Gavendová – multimedalistka, 
ponad 200 razy występowała w barwach reprezentacji kraju, zdobywając cztery brązowe 
medale w MŚ, zostając w latach 1989–1997 trenerem żeńskiej reprezentacji w tej dyscypli-
nie). I. witz : Dál, výš, rychleji, Ostrava 1970, s. 131; 10 let oddílu badmintonu TJ „Slavoj” 
Český Těšín. W: „Studie o Těšínsku” 1976, t. 4. s. 260–264; 15 let ragby TJ Baník 1. máj 
Karviná, 1966–1981. Karviná 1981; 60 let Třinecké tělovýchovy a sportu..., s. 34.
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Kluby i ich sukcesy

Klubem, który stał się wizytówką czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, 
był bez wątpienia „Baník” Ostrava, założony w 1922 roku jako SK Sle-
zská Ostrava. W latach powojennych trzykrotnie sięgał po Mistrzostwo 
oraz Puchar Czechosłowacji, przez cały czas grając w najwyższej klasie 
rozgrywkowej (z wyjątkiem roku 1967), wielokrotnie plasując się na naj-
wyższych miejscach, co czyniło go szóstym najbardziej utytułowanym 
klubem Czechosłowacji20. Z Ostrawy, a dokładnie z jej morawskiej części 
– Witkowic, pochodzi inny klub piłkarski, mogący poszczycić się również 
długą, bo kilkudziesięcioletnią grą w najwyżej lidze i zdobyciem kilku 
krajowych trofeów. TJ Vítkovice (później FC Vítkovice) sięgnęło m.in. po 
mistrzostwo (1985/1986) i wicemistrzostwo Czechosłowacji (1986/1987), 
dobrze prezentując się również w europejskich pucharach (ćwierćfinał 
Pucharu UEFA – 1987/1988). Inne kluby futbolowe z terenu Śląska Cie-
szyńskiego nie odnosiły równie spektakularnych sukcesów, zadowalając 
się występami w niższych klasach rozgrywkowych – II i III lidze oraz 
rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Jedynie drużyna 
piłkarska z Trzyńca (TJ TŽ Třinec) w latach sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych łącznie przez sześć sezonów występowała w pierwszej lidze 
czechosłowackiej21.

Znaczące sukcesy odniosły miejscowe zespoły także w hokeju. Na czoło 
wybiła się hokejowa drużyna z Ostrawy-Witkowic (początkowo TJ Vítko-
vice, później – HC Vítkovice), która dwukrotnie zdobywała Mistrzostwo 
Czechosłowacji, wielokrotnie stając na podium. Znacznie ustępował jej 
zespół z Trzyńca, występujący przez lata na zapleczu I ligi22. W innych 
dyscyplinach sportowych warto zwrócić uwagę na sukcesy zapaśników 
z Trzyńca, którzy przez przeszło 20 sezonów rywalizowali w najwyższej 
lidze, wieńcząc swoje występy zdobyciem srebrnego medalu w 1982 roku23. 
Warto wspomnieć także o sukcesach drużyny piłki ręcznej „Baníka 1. máj” 

20 Swoje największe sukcesy drużyna „Baníka” święciła na przełomie lat siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych XX w., kiedy to triumfowała zarówno na krajowych boiskach, jak 
i w Europie, zdobywając: Puchar Zentropa (1989), siedmiokrotnie – Puchar Intertoto (1970, 
1974, 1976, 1979, 1985, 1988, 1989), docierając także do półfinału Pucharu Zdobywców 
Pucharów (1979) oraz ćwierćfinałów Pucharu UEFA (1975) oraz Pucharu Europy (1981). 
P. šiř ina : Slavné chvile FC Baník..., s. 146–147.

21 L. jeřábeK : Český a ceskoslovenský fotbal-lexikon osobností a klubu (in Czech). Praha 2007, 
s. 206; O sukcesach klubu zobacz także: 45 let třinecké kopané. Třinec 1966.

22 Třinecký hokej. 1929–1984. 55 let II. NHL 1984-1985. Třinec 1985.
23 70 let třineckého zápasu. XXI. ročník VC Třince, Zprac. E. maCHaCzeK  a P. CaSadio , Třinec 

[1991], s. 3–14; 50 let Třinecké tělovýchovy a sportu..., s. 5 i nn.
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Karviná, która wychowała liczne grono reprezentantów kraju, a sama się-
gnęła dwukrotnie po tytuł Mistrza Republiki24.

Drużyny z regionu były także potęgą w takich dziedzinach jak na przy-
kład: podnoszenie ciężarów, w której kluby ŽD Bohumín oraz „Baník” 
Ostrava i „Baník” Havířov należały do krajowej czołówki, wychowując 
wielu wybitnych reprezentantów Czechosłowacji. Wśród zawodników 
klubu z Ostrawy wymienić można, urodzonego w tym mieście – Hansa 
Zdražila (*1941), triumfatora olimpijskiego z Tokio z 1964 roku, uznanego 
w 1993 roku za najlepszego czeskiego ciężarowca stulecia25 czy pochodzą-

24 Szczypiorniści Baníka sięgnęli po tytuł mistrza Czechosłowacji w sezonach: 1967/1968 
i 1971/1972. Jednym z jego najlepszych zawodników w historii był František Brůna, wicekról 
strzelców mistrzostw świata z 1967 roku, którego bramki zapewniły wówczas reprezenta-
cji Republiki złoty medal tychże mistrzostw. „Baník” posiadał także mocną reprezentację 
hokejową, odnosił też spore sukcesy w szachach i judo. Zob.: Handball Club Baník Karviná. 
Red. K. KratoCHvíl  i inni. Karviná 2003, s. 20, 40; Výročí 50 let. TJ Baník 1. máj Karviná..., 
s. 38;

25 Hans Zdražil, zawodnik wagi średniej i półciężkiej, swe największe sukcesy odnosił w tej 
pierwszej w latach 1962–1968, kiedy to zdobywał tytuł najlepszego ciężarowca Republiki, 
kilkakrotnie plasując się na podium Mistrzostw Świata i Europy oraz dziesięciokrotnie 
zdobywając złoto w krajowych rozgrywkach (1960–1971). Autor trzech rekordów świata 
w kategorii do 75 kg i blisko stu rekordów kraju. I. witz : Dál. výš, rychleji..., s. 117; http://
www.vzpirani.cz/sin-slavy/1233-zdrazila-hans [ostatni dostęp 5. 08. 2014]. 

Piłkarze „Siły” Trzyniec, 1947 rok  LŁ, OD
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cego z Górnej Suchej triumfatora olimpijskiego z 1980 roku Otę Zarembę 
(*1957)26. Także drużyny z Bogumina i Hawierzowa zapisały się w historii 
czechosłowackiego sportu. Pierwsza, na przestrzeni półwiecza swego ist-
nienia, wysyłała na zawody olimpijskie ośmiu reprezentantów, druga zaś 
– przywiozła z Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy blisko 50 
medali27. 

Imprezy sportowe 

Wśród innych dyscyplin sportowych rozwijających się intensywnie nad Olzą 
wymienić należy także kolarstwo, lekkoatletykę i sporty motorowe, które, 
zwłaszcza podczas organizowanych na Śląsku Cieszyńskim z rozmachem 
zawodów, przyciągały szczególną uwagę publiczności. Tak było podczas 
cieszącego się międzynarodową sławą – Wyścigu Pokoju, którego trasy wie-
lokrotnie prowadziły przez cieszyński region, jak i w czasie zainicjowanych 
w 1958 roku w Trzyńcu przez cieszyńskich kolarzy z prawej i lewej strony 
Olzy wyścigów Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej28.

W organizacji imprez lekkoatletycznych dużego formatu szczególnie 
zasłużyły się miasta Trzyniec i Ostrawa. Na stadionie w Witkowicach już 
od czasów powojennych regularnie odbywały się wysokiej rangi zawo-
dy sportowe. Do historii przeszły m.in. te z roku 1949, gdy dwukrotnie 
(najpierw w czerwcu, a później w październiku) najwybitniejszy czecho-
słowacki olimpijczyk – Emil Zátopek (1922–2000)29 pobił przed własną 

26 Sukces Ota Zaremby na Olimpiadzie w Moskwie (kategoria do 100 kg) w roku 1980 dał 
mu również tytuł Sportowca Roku Czechosłowacji, jednak w połowie lat osiemdziesiątych 
w wyniku kłopotów zdrowotnych, jego kariera załamała się. Zaremba, stając się w sile 
wieku osobą niepełnosprawną, jako przyczynę podał publicznie fakt, iż za wiedzą trenerów 
stosował doping w postaci sterydów anabolicznych. Tym samym jako jeden z pierw-
szych sportowców przełamał tabu w kwestii używania środków dopingujących w krajach 
bloku komunistycznego, twierdząc, iż było to zjawisko wówczas powszechne. http://
sport.lidovky.cz/i-zlata-s-prichuti-steroidu-si-vzperac-zaremba-vazi-fhf-/ostatni-sporty.
aspx?c=A130412_142012_ln-sport-ostatni_mih [ostatni dostęp 5. 08. 2014]. 

27 http://vzpiranihavirov.cz/oklubu.html [ostatni dostęp 5. 08. 2014]. 
28 Impreza ta, stale rozbudowywana, w XV. edycji składała się już z siedmiu etapów i aspiro-

wała do roli „małego Wyścigu Pokoju”. Z czasem ze względów finansowych przeniesiona 
została z podbeskidzkiego Trzyńca na pogranicze śląsko-morawskie. Na temat polsko-cze-
chosłowackiej współpracy, w tym kolarskiej zob.: A. naCHr : Sport na obou stranách řeky 
Olše. „Těšínsko”. 1978, z. 2, s. 11–13.; S. vinCour : Těšínské vzpomínky o skautech, sportu, 
škole a tak dále... aneb Pohádky pro dříve a později narozené. Český Těšín 1996, s. 80.

29 Emil Zátopek, ur. w Koprzywnicy, położonej 20 kilometrów od granicy morawsko-śląskiej, 
zapisał się w historii Czechosłowackiego sportu jako czterokrotny złoty medalista olimpijski 
i zdobywca trzech złotych medali Mistrzostw Europy i innych trofeów, wielokrotny rekor-
dzista kraju i świata. Jego żoną była jedna z najzdolniejszych lekkoatletek pochodzących ze 
Śląska Cieszyńskiego – Dana Zátopková, ur. w Karwinie, zdobywczyni złotego i srebrnego 
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publicznością rekord świata w biegu na dystansie 10 kilometrów a także 
rozgrywane kilka lat później Mistrzostwa Republiki z 1954 roku, uzna-
wane przez znawców za jedne z najlepiej zorganizowanych zawodów 
w dziejach Czechosłowacji. Również niewielki Trzyniec mógł poszczy-
cić się wspaniałymi tradycjami lekkoatletycznymi. Nad Olzą trzykrotnie 
odbywała się najważniejsza impreza lekkoatletyczna w państwie – Lek-
koatletyczne Mistrzostwa Czechosłowacji. Zawody te zorganizowane zo-
stały nad Olzą po raz pierwszy w 1966 roku, zyskując bardzo pochlebne 
recenzje. Na świeżo otwartym stadionie lekkoatletycznym w Trzyńcu za-
wody z udziałem 476 sportowców śledziło ok. 14 000 widzów, emocjonu-
jąc się ustanowieniem pięciu nowych rekordów kraju i dziewiętnastoma 
rekordami Mistrzostw Republiki30.

Uwagę spragnionej wrażeń publiczności przykuwały także szczegól-
nie widowiskowe sporty motorowe i lotnicze. Od 1958 do 1970 roku był 
to zwłaszcza międzynarodowy wyścig motorowy i samochodowy „O błę-
kitną wstęgę Olzy”, rozgrywany na terytorium Polski i Czechosłowacji31. 
Później zaś niemniej popularne były międzynarodowe wyścigi na trasie 
Hawierzów-Szonów oraz zawody odbywające się wokół Cierlicka. Wyści-
gi dookoła Cierlicka „O złotą lampkę górniczą” („Zlatý kahanec”) były 
międzynarodowym wyścigiem motocyklowym i samochodowym, który, 
począwszy od roku 1966, zorganizowany został w 28 edycjach. Cieszył 
się on, szczególnie w latach sześćdziesiątych, gdy brali w nim wówczas 
udział światowej sławy zawodnicy, wielką popularnością – zawody śle-
dziło nawet ok. 30 000 kibiców32. Jeszcze większą rangę sportową zdo-
były realizowane z rozmachem wyścigi „Havírov–Šenov”, organizowane 
w Hawierzowie od 1973 roku (od 1980 roku pod nazwą „Havírov Inter-
national”). Były to zawody w randze Mistrzostw ČSSR, jedne z czterech 
(później pięciu) decydujących o mistrzowskim tytule. Taką samą rangę 
miały również inne wyścigi w regionie – ostrawskie33. Warto wspomnieć, 

medalu olimpijskiego oraz dwukrotnie – złotego Mistrzostw Europy w rzucie oszczepem. 
http://www.wigym.cz/glossarium/?p=5025 [ostatni dostęp 28. 05. 2014].

30 Kolejne Mistrzostwa Republiki zorganizowano w Trzyńcu w roku 1976, a później w 1987. 
Warto odnotować, iż w Trzyńcu przez długie lata organizowane były również ambitne 
zawody w innych dyscyplinach. W latach 1869–1989 rozegrano łącznie osiemnaście 
edycji turnieju hokejowego „Hutnicza Liga” oraz zawody „Velká cena Třince” w pływaniu 
i zapasach. 60 let Třinecké tělovýchovy a sportu..., s. 50 oraz s. 85–86.; 70 let třineckého 
zápasu…, s. 15–17; Hutnická liga ROH. XVIII. Ročník. Třinec 1989.

31 http://www.sportowebeskidy.pl/inne/o-blekitna-wstege-olzy-rys-historyczny/[ostatni 
dostęp 28. 07. 2014].

32 Przerwane w 1990 roku zawody cierlickie wznowione zostały dopiero w roku 2008 pod 
nazwą: „Havířovský zlatý kahanec”. http://roadracing.webnode.cz/terlicko/ [ostatni dostęp 
28. 05. 2014].

33 Zob. także: J. malura : Z historie a současnosti automobilového okruhu Havířov-Šenov. 
„Těšínsko” 1983, č. 2, s. 32.
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iż na Śląsku Cieszyńskim rozwijało się również lotnictwo sportowe. Nie-
długo po drugiej wojnie światowej, w latach 1948–1949, dwukrotnie od-
były się, organizowane przez miejscowe aerokluby, pokazy lotnicze nad 
Żywocicami34. Cierlicko od czasu, gdy w miejscowości tej powstał zalew, 
stało się także jednym z głównych miejsc uprawiania sportów wodnych 
w regionie oraz obleganym terenem wypoczynkowym. Podobne role peł-
niły również inne, powstałe na potrzeby przemysłu zbiorniki wodne 
– zbudowany na Łucynie zalew w Żermanicach oraz drugi – na rzece Ole-
snej, na zachodnich przedmieściach Frydku-Mistku35.

Na Śląsku Cieszyńskim po drugiej wojnie światowej z uwagi na roz-
ległe tereny rekreacyjne w Beskidach (oraz położonych w niewielkiej od-
ległości słowackich Tatrach) rozwijała się również intensywnie turystyka 
a także takie sporty jak: narciarstwo zjazdowe, biegowe i alpinizm36. Stąd 
też w lecie urządzano m.in. rajdy górskie a zimą wiele amatorskich i pro-
fesjonalnych zawodów narciarskich, jak chociażby organizowany przez 
miejscowych Polaków „Zjazd Gwiaździsty”, będący największą impre-
zą zimową dla polskich szkół podstawowych na Zaolziu czy skupiające 
najlepszych krajowych sportowców trzynieckie zawody w trójkombinacji 
(„O cenu hutnika”)37.

Za symbol rządów komunistycznych w Czechosłowacji uchodzić mogą 
spartakiady, mające nie tylko propagować sport masowy, ale też ideologicz-
nie formować społeczeństwo, jednocząc je wokół wartości socjalistycznych 

34 Zob.: V. firla : Spojené aerokluby Těšínská. „Těšínsko” 1993, z. 2, s. 25-27 oraz tegoż 
autora: První poválečná léta v činnosti spojených aeroklubů. „Těšínsko” 1995, č. 2, s. 19–23.

35 Cierlicki zalew powstał jako rezerwuar wodny dla miejscowych zakładów przemysłowych, 
m.in. trzynieckiej huty, po zbudowaniu sztucznej zapory w latach pięćdziesiątych, w roku 
1962 zbiornik udostępniono także wczasowiczom. Podobna była historia zbiornika w Żerma-
nicach i powstałej nieco później zapory w Olesnej. Těrlicko. 1229–1979. Red. Č. curzydŁo , 
Těrlicko 1979, s. 61–63; M. šimeK : Přehradní nádrže na území okresů Frýdek-Místek 
a Karviná. „Těšínsko” 1987, č. 4, s. 5–8. Na temat sportów wodnych zob.: J. vaněK : Lodní 
sporty na Těšínsku. „Těšínsko” 1966. Z. 3, s. 30–31. Historie těšínsko-třineckého jachtingu. 
Český Těšín 1973; 60 Róč místní organizace českého rybářského svazu v Karviné. Karviná 
1983; 70 let sportovního rybolovu v Karviné, b.m. 1993; Těrlicko. 1229–1979..., s. 61–63.

36 Zob.: J. mičKová : Rekreační potenciál okresu Frýdek-Místek. „Těšínsko” 1993. č. 1, s. 10–12; 
J. vybíral : Z minulosti a přítomnosti těšínského horolezectví. „Těšínsko” 1966. č. 3, s. 26–27; 
Cestování a turistika. Český Těšín 1982.

37 Tradycję przedwojennych „Zjazdów Gwiaździstych” organizowanych na Kozubowej reak-
tywowano w 1968 r. Zawody te, od swej drugiej edycji, rozgrywane były w dwóch ka-
tegoriach: zjazdowej i biegowej, odbywając się przeważnie w Mostach k. Jabłonkowa. 
Tymczasem zawody o „Cenu hutnika” organizowane były od 1953 roku na Jaworowym. 
Biegi te nazwano następnie „Memoriałem Josefa Stebla” na cześć zdolnego, zmarłego młodo 
w 1961 roku biegacza Józefa Stebla (ur. w Kojkowicach Polaka, reprezentanta Czechosłowa-
cji na MŚ w Ore w Szwecji, zmarłego w wieku zaledwie 31 lat). K. KluS , Zjazd Gwiaździsty. 
W: Zorganizowany sport polski..., s. 129–130; 60 let Třinecké tělovýchovy a sportu..., s. 217.
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oraz ukazywać potęgę komunistycznego państwa38. Centralne, niezwykle 
widowiskowe uroczystości organizowane były w Pradze, poprzedzały je 
zaś dziesiątki i setki spartakiad regionalnych oraz powiatowych. Imprezy 
tego typu odbywały się również na omawianym terenie, gromadząc tłumy 
uczestników, jak chociażby w 1975 roku, gdy przygotowana z rozmachem 
regionalna spartakiada w Trzyńcu zgromadziła ponad 5 000 występują-
cych oraz 13 000 widzów39.

38 Spartakiady odbywały się w formie cyklicznej – co 5 lat, począwszy od 1955, aż po 1985 
(wyłączając rok 1970), w kolejne rocznice „wyzwolenia przez armię radziecką”. Składały 
się z kilku elementów. Główną częścią programu były pokazy gimnastyki masowej, oprócz 
których odbywały się także amatorskie i zawodowe rywalizacje sportowe, akcje turystyczne 
oraz „Wieczór Przyjaźni” wraz z bogatą częścią kulturalną. Główne uroczystości odbywały 
się w Pradze na powstałym specjalnie w tym celu, mogącym pomieścić 200 tys. widzów, 
stadionie na Strahovie. Brali w nich udział uczestnicy z całej Republiki, w tym w dużej liczbie 
także – ze Śląska Cieszyńskiego, o czym świadczy fakt, iż z samego Trzyńca, w 1975 roku, 
na praskim stadionie pojawiło się blisko 400 osób. J. ruSnoK : Wrażenia uczestnika Sparta-
kiady. „Zwrot” 1955, nr 7–8; 60 let Třinecké tělovýchovy a sportu..., s. 312–316.

39 Trzynieckie spartakiady regionalne odbywały się regularnie co pięć lat, podobnie jak w całym 
państwie. Wydarzenie to po raz pierwszy miało miejsce w Trzyńcu w roku 1955, kiedy to 
zgromadziło się na stadionie na Borku ok. 3700 ćwiczących oraz 7300 widzów. Podobne 
ilości uczestników brały udział w kolejnych edycjach spartakiad, aż do najbardziej udanej, 
zorganizowanej w roku 1975, po której trend ten zaczął się odwracać. Przygotowywane na 
rok 1990 zawody już się nie odbyły. Tamże.

Emil, Karol, Rudolf Łabajowie, 
słynna piłkarska rodzina z Zaolzia   LŁ, OD
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Konkluzje

Lata 1945–1989 to okres intensywnego rozwoju sportu znajdującej się 
w granicach Czechosłowacji zachodniej części Śląska Cieszyńskiego. 
Utrwalone po 1948 roku rządy komunistyczne gruntownie zmieniły obraz 
życia sportowego regionu. Powstałe z oddolnych inicjatyw polskie i cze-
skie amatorskie kluby sportowe, oparte na społecznym zaangażowaniu 
członków, zamieniono na kluby reprezentujące państwowe instytucje i za-
kłady przemysłowe, dysponujące wykwalifikowaną kadrą oraz znacznymi 
nakładami finansowymi, w których na skalę masową rozwijano sport wy-
czynowy. W efekcie, dzięki gęstej sieci klubów, ich wszechstronnej ofer-
cie oraz profesjonalizacji, przed mieszkańcami regionu stanęła możliwość 
dowolnego kształtowania własnej kultury fizycznej i uprawianie sportu 
w wybranej spośród olbrzymiej gamy możliwości dyscyplinie. Dzięki temu 
procesowi w głównych centrach przemysłowych regionu: Ostrawie, Karwi-
nie i Trzyńcu powstały silne, liczące się w ogólnopaństwowych rozgryw-
kach, profesjonalne kluby sportowe, głównie – piłki nożnej, piłki ręcz-
nej oraz hokeja, dając miejscowej publiczności szansę śledzenia na żywo 
zmagań na najwyższym poziomie. Takie czynniki, jak znaczny potencjał 
gospodarczy i demograficzny tej części Śląska Cieszyńskiego, w połącze-
niu z dobrą organizacją miejscowych klubów sportowych, przekładały się 
na wyniki, umożliwiając reprezentantom poszczególnych dyscyplin sporto-
wych w omawianym okresie triumfy na arenach krajowych i zagranicznych.
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Lata powojenne przyniosły ruchowi turystycznemu 
w Czechosłowacji specyficzne problemy. Kontynuacja 
tradycji przedwojennych została przerwana przez znisz-
czenie gospodarki, zniszczenie obiektów, a także przez 
powstanie totalitarnego systemu komunistycznego, przez 
nacjonalizację majątku prywatnego, reformę walutową 
w 1953 roku itd. Takie okoliczności wpłynęły niekorzyst-
nie szczególnie na rozwój wolnego ruchu turystycznego, 
który był ograniczony w ramach Republiki do wycieczek, 
obozów, biwaków lub wędkowania. W tej sytuacji roz-
wojowi turystyki towarzyszył nieadekwatny rozwój in-
frastruktury turystycznej i usług, potrzebnych do różnych 
działań. Infrastruktura rekreacyjna skupiała się w kilku 
znaczących, ale w większości wykorzystywanych jedy-
nie sezonowo ośrodkach, które dysponowały potencjałem 
rekreacyjnym. Tereny, wyodrębnione jako rekreacyjne, 
z odpowiednimi warunkami naturalnymi, zajmowały po-
nad 2/3powierzchni Beskidów.

Ruch turystyczny zaczął się tutaj rozwijać szybciej 
dopiero w latach sześćdziesiątych, w związku z szyb-
kim rozwojem przemysłu i urbanizacji w aglomeracji 
ostrawskiej, ze wzrostem poziomu życia ludności oraz 
z rosnącymi wymaganiami, zwłaszcza ludności miej-
skiej, co do sposobu spędzania wolnego czasu, rekreacji, 
regeneracji itp.1 W związku z tym rozwijały się w Be-
skidach specyficzne nowe formy, przede wszystkim za-
kładowej i związkowej rekreacji oraz formy rekreacji 
indywidualnej w obiektach drugiego miejsca zamiesz-
kania. W dobrze dostępnych miejscowościach górskich 
Beskidów wyrastały pierwsze osady domków rekreacyj-
nych (chat), w których ludzie spędzali dni wolne. Kolejną 

1 V. GardavSKý : Geografie individuální víkendové rekreace v ČSR. 
„Acta Universitatis Carolinae. Geographica” 1975, I–II, s. 123–128; 
D. fialová : Transformace druhého bydlení v zázemí Prahy. Praha 
2001, s. 136.
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formą była rekreacja rodzinna w starych opuszczonych chałupach, które 
po śmierci ostatnich użytkowników pozostawały w większości niewyko-
rzystane. Zainteresowanie młodszych członków rodzin stałym zamieszka-
niem w nich malało. Większość przeprowadziła się do miast aglomeracji 
ostrawskiej. Potomkowie pierwotnych użytkowników zaczęli je użytkować 
w celach rekreacyjnych albo sprzedawali chałupy innym zainteresowanym 
z miast jako drugie obiekty mieszkalne. Zmniejszanie udziału domów za-
mieszkałych na stałe w miejscowościach górskich na rzecz zwiększania 
udziału obiektów rekreacyjnych, zwłaszcza nowych domków, służących do 
rekreacji indywidualnej, prowadziło do stopniowego powstania typowych 
miejscowości rekreacyjnych, jak np. Ostrawica, Morawka, Kunčice pod On-
dřejníkem, Čeladna, Łomna i inne. Rozwój tego typu rekreacji (chataření), 
jako nowego stylu życia stał się kwestią mody i z czasem przybrał charak-
ter koncentrujący, wywołany żywiołową budową domków rekreacyjnych, 
zwłaszcza w Beskidach oraz nad zbiornikami wodnymi zapory cierlickiej 
i żermanickiej. 

Do przyczyn rosnącego zainteresowania zdobyciem własnego obiek-
tu rekreacyjnego należały także powody społeczno-polityczne i związa-
ne z nimi ograniczone możliwości podróżowania za granicę oraz pewna 
zależność i związek z rekreacją kolektywną, od przydziałów na rekreację 
(wyłącznie wybranym pracownikom przedsiębiorstw i związków zawodo-
wych). Trendy tego typu rekreacji wynikały m. in. z potrzeby kompensa-
cji negatywnych wpływów przemysłu w środowisku naturalnym. Pobyt 
we własnych obiektach rekreacyjnych był pożądaną kompensacją i możli-
wością samorealizacji. Zdobycie obiektu – drugiego mieszkania – umoż-
liwiało pobyty rekreacyjne rodzin przy stosunkowo niskich kosztach ich 
uzyskania i eksploatacji. Ograniczenia polityczne prowadziły u szeregu 
obywateli do „ucieczki” do własnego, prywatnego otoczenia. Chaty stały 
się miejscem, gdzie właściciele spędzali weekendy i urlopy, a ze względu 
na ograniczone możliwości innej samorealizacji, często osoby te identyfi-
kowały się bardziej z obiektem rekreacyjnym niż ze stałym miejscem za-
mieszkania. Własność obiektu rekreacyjnego w pięknym otoczeniu była 
także dla ludności miejskiej kwestią prestiżu i symbolem pozycji spo-
łecznej. W ten sposób wytworzył się specyficzny styl życia mieszkańców 
miast, dla których znamienna była krótkotrwała weekendowa i wakacyj-
na „ucieczka” w górskie otoczenie lub nad zbiorniki wodne. Przy dojeż-
dżaniu do miejscowości rekreacyjnych z początku korzystano zwłaszcza 
z komunikacji kolejowej i autobusowej, jednak później narastał także 
transport samochodowy.

W latach siedemdziesiątych liczba „chat” się potroiła. Cieszyńskie zalicza-
ło się do regionów z najwyższą gęstością zabudowy obiektami rekreacyjnymi 
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w całej Czechosłowacji. Nowoczesne „osiedla” domków rekreacyjnych, a jed-
nocześnie wielkie nowe zakładowe ośrodki rekreacyjne swoimi rozmiarami 
przekraczały dopuszczalną miarę obciążenia krajobrazu. 

Nieregulowana budowa domków rekreacyjnych prowadziła do po-
wstania rozległych, niezorganizowanych architektonicznie i często prze-
pełnionych osad. Wyjątkowe zwiększenie liczby obiektów rekreacyjnych 
zanotowały zwłaszcza miejscowości podgórskie: Ostrawica, Kunčice pod 
Ondřejníkem, Čeladna, Morawka, Krasna i in. W 1970 roku istniało w Be-
skidach ok. 7 117 obiektów drugiego miejsca zamieszkania, w tym więk-
szość w powiecie Frydek-Mistek (4/5 obiektów), kolejne w rejonie Vsetína 
i Novego Jičina. Praktycznie wszędzie w strukturze obiektów rekreacyj-
nych przeważały małe domki prywatne.

Liczba obiektów drugiego miejsca do mieszkania (chat) oraz ich wiel-
kość w eksponowanych miejscowościach Beskidów w roku 19702

Miejscowość Liczba domków Liczba łóżek

Ostrawica 836 3 344

Kunĉice p. Ondřejnikem 710 2 840

Czeladna 531 2 124

Morawka 496 1 984

Krasna 454 1 816

Frydlant 345 1 380

Ligotka Kameralna 340 1 360

Malenowice 252 1 008

Łomna 242 968

Rzeka 233 932

Specyficzną formą samorealizacji rekreacyjnej stało się także działkow-
nictwo. Było i jest popularne szczególnie na niższych obszarach Kotliny 
Ostrawskiej i Pogórza Morawsko-Śląskiego. Na Śląsku Cieszyńskim umoż-
liwiała je także typowa śląska zabudowa z rozległymi gruntami rolniczy-
mi i ogrodami. 

Równocześnie w tym czasie w wymienionych wyżej miejscowościach 
rekreacyjnych rozwijała się forma masowej rekreacji w ośrodkach zakłado-
wych i związkowych, jednak przeznaczonych tylko dla wybranych grup 
osób, zatrudnionych w zakładach przemysłowych, właścicielach tych urzą-
dzeń rekreacyjnych. 

2 M. Havrlant : Zázemí ostravské průmyslové oblasti, jeho funkce a možnosti využití pro 
rekreační účely. Praha 1977, s.150.
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Z całkowitej liczby miejsc noc-
legowych (35  830 łóżek) miejsca 
w obiektach drugiego miejsca za-
mieszkania stanowiły ponad 70%, 
łóżka w obiektach rekreacji za-
kładowej i urządzeniach związ-
kowych stanowiły niecałe 23%, 
a na łóżka dla wolnego ruchu tu-
rystycznego przypadało tylko nie-
całych 7%3. 

Później budowano zakładowe 
ośrodki rekreacyjne z bogatszym 
wyposażeniem – z basenami, bo-
iskami, saunami, salonami gier, 
a niektóre także z wyciągami, 
z reguły jednak tylko do użytku 
swoich pracowników i ich rodzin 
(szczególnie w Ostrawicy, Moraw-
ce, w Malenowicach i Czeladnej). 
Pomimo, iż już w latach siedem-
dziesiątych doszło do pewnego 
ograniczenia zabudowy rekreacyj-
nej w ramach powstania Chro-
nionego Obszaru Krajobrazowego 
(Chráněná krajinná oblast, CHKO) 
oraz pasa ochronnego nowych 
zbiorników wodociągowych w Sta-
rych Hamrach i Morawce, Beskidy 
były nadal najbardziej znaczącym 
zapleczem rekreacyjnym całej 
aglomeracji ostrawskiej. Przyczy-
ną były m. in. ograniczone możli-
wości rekreacji w bliskości miast. 

Lata osiemdziesiąte można już 
uważać za okres zakończenia in-
tensywnego rozwoju i budowy 
prywatnych i zakładowych domów 
rekreacyjnych w Beskidach. Bar-

dziej rygorystyczne przepisy w zakresie ochrony krajobrazu, zwłasz-
cza w CHKO Beskidy, a także zmiana warunków społeczno-politycznych 

3 Tamże.

Wydawane przez Czechosłowackie 
Biuro Podróży „Čedok” foldery dla 

turystów z Polski wyraźnie wskazywały, 
jaki charakter ma region Śląska 

Cieszyńskiego, będący od 1960 roku 
w granicach administracyjnych 

województwa  północnomorawskiego, 
co miało mieć wydźwięk ideologiczno-

propagandowy
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i ekonomicznych pod koniec lat osiemdziesiątych, wpłynęły na rozwój 
wymienionych dominujących form rekreacyjnych w Beskidach. Liczba 
obiektów rekreacyjnych (chat) ani ich rozmiary nie ulegały już większym 
zmianom. Końcem lat osiemdziesiątych na obiekty drugiego miejsca za-
mieszkania przypadało 78% (11 000 obiektów, przede wszystkim domków 
rekreacyjnych) z ogólnej liczby 60 000 łóżek rekreacyjnych, skupionych 
w Beskidach (w powiecie Frydek-Mistek), zaś na urządzenia rekreacji za-
kładowej i związkowej przypadało 16% miejsc noclegowych, natomiast 
na obiekty turystyki niezorganizowanej tylko 6 % z ogólnej liczby łóżek4. 
Największą koncentrację rodzinnych obiektów rekreacyjnych miały nadal 
Ostrawica (1 224), Morawka (942), Krasna (646), Łomna Górna i Dolna, Li-
gotka Kameralna, Rzeka, Nydek oraz okolice Trzyńca5. 

Chociaż w rejonie Beskidów powstało po 1960 roku ponad 40 mniejszych 
lub większych ośrodków turystycznych i wypoczynkowych, przeważająca 

4 M. Havrlant : Rekreační potenciál a zařízení terciární sféry v Ostravské průmyslové oblasti. 
Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis. Series C-22. Ostrava 1987,  s. 149. 

5 J. Havrlant : Beskydy – Transformace pohraniční oblasti cestovního ruchu. „Spisy prací”. 
Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity 2000, sv. č. 128, s. 125; www.csu.cz.

Z prawej u góry: schronisko na Czantorii Wielkiej, u dołu z lewej: schronisko 
na Ostrym, z prawej na Sławiczu, widokówka, lata osiemdziesiąte.
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większość z nich miała jedynie regionalne znaczenie, mimo iż czeska część 
Beskidów została w ramach Czechosłowacji uznana jako obszar turystyczny 
1. kategorii (o znaczeniu międzynarodowym)6. Dopiero w następnych latach 
Beskidy stały się bardziej znane w turystyce także za granicą, zwłaszcza 
ośrodki narciarskie Bílá – Staré Hamry-Grůň – Ostravice oraz mniej uczęsz-
czane Łomna Dolna i Górna, Rzeka, Morawka, Mosty koło Jabłonkowa, 
a także zbiorniki rekreacyjne Olešná, zapora cierlicka (1964), żermanicka 
(1958) i inne. 

Barierą rozwoju turystyki była degradacja środowiska naturalnego, wi-
doczna zwłaszcza w północnej części regionu. Symptomatyczny jest los 
jednego z niewielu rezerwatów przyrody w powiecie Karwina – Stawów 
Łąckich, utworzonego przez władze w 1970 roku. Ten unikatowy kompleks 
stawów rybnych założonych w XV wieku już w pierwszych latach istnienia 
rezerwatu zapadł się w wyniku szkód górniczych pod ziemię i został zala-
ny przez podziemne solanki. Rezerwat został zlikwidowany w 1975 roku.

Konkluzje 

W okresie rządów komunistycznych także turystyka podlegała rygorom go-
spodarki planowej i w przekonaniu władz służyć miała regeneracji sił pra-
cowniczych, tylko one były więc uprawnione do korzystania z państwowej 
i zakładowej bazy turystycznej. Swoistą formą „ucieczki” od politycznej co-
dzienności stały się dla wielu osób wyjazdy do własnej „chaty” poza mia-
stem, co było zjawiskiem charakterystycznym w całej Czechosłowacji. 

6 J. vyStouP il  a kol.: Atlas cestovního ruchu ČR. Praha 2006, s. 157.
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Ochrona zdrowia 

Po roku 1945, a konkretnie po przejęciu pełni władzy 
przez komunistów w 1948 roku, doszło w Czechosłowa-
cji do pełnej koncentracji służby zdrowia i podporządko-
waniu jej centralnej władzy komunistycznej. Pierwszym 
krokiem centralizacji było powołanie w 1947 roku Powia-
towych Instytutów Zdrowia Narodowego (Okresní ústav 
národního zdraví), które powstawały potem stopniowo 
we wszystkich powiatach Czechosłowacji. Do ich zadań 
należały pierwotnie doradztwo i prewencja, ale z czasem 
(w roku 1951) przekształciły się w organy zarządzania. 
W powiecie Karwina na terenie czeskiego Śląska organ 
ten powstał w 1951 roku. 

W roku 1952 na podstawie Ustawy o jednolitej pre-
wencyjnej opiece zdrowotnej nr 103/1951 Sb. do powia-
towych instytutów dołączyły instytuty okręgowe (na 
poziomie odpowiadającym polskim województwom) 
a cała struktura uzyskała nowe kompetencje pełnego za-
rządzania służbą zdrowia. Czeska część Śląska Cieszyń-
skiego podlegała więc Okręgowemu Instytutowi Zdrowia 
Narodowego w Ostrawie i Powiatowym Instytutom Zdro-
wia Narodowego w Czeskim Cieszynie, Karwinie, Fryd-
ku-Mistku, częściowo też w Ostrawie. Od 1961 roku 
pozostały po reformie administracyjnej tylko trzy organy 
powiatowe: Karwina, Frydek-Místek i Ostrawa. 

Władzom komunistycznym w Czechosłowacji chodzi-
ło – podobnie jak i w innych krajach bloku radzieckiego 
– o wywołanie wrażenia, że służba zdrowia komuni-
stycznego państwa jest lepsza od służby zdrowia państw 
zachodnich. A jeżeli nie lepsza w sensie wyposażenia 
i techniki, to na pewno łatwiej osiągalna z punktu widze-
nia zwykłego obywatela. Aby to osiągnąć, ludność została 
zwolniona z jakichkolwiek opłat a centralizacja zarzą-
dzania placówkami medycznymi doprowadziła z bie-
giem czasu do względnego wyrównania ich poziomu. 
Pod względem technicznym służba zdrowia w okresie 
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komunistycznym była w Czechosłowacji jednak niedofinansowana i nie 
osiągnęła poziomu rozwiniętych krajów zachodnich. Brakowało przede 
wszystkim nowoczesnych leków i przyrządów a lekarze i personel medycz-
ny mieli niskie pensje. Stosunkowo dobrze działała prewencja (zwłaszcza 
u młodzieży) i uzdrowiska, które również były w pełni upaństwowione.

W okresie 1945–1989, pomimo starań władz, nigdy nie udało się w pełni 
zniwelować różnic w poziomie służby zdrowia różnych regionów. Zawsze 
były regiony wyposażone lepiej oraz inne, wyposażone pod tym względem 
gorzej. Region czeskiego Śląska Cieszyńskiego należał w tym okresie do 
tych uprzywilejowanych, ponieważ jego obszar pokrywał się w dużej mie-
rze z przemysłowym obszarem aglomeracji ostrawskiej, a takie regiony wła-
dze komunistyczne z przyczyn ideologicznych otaczały jak najlepszą opieką. 

Na terenie czeskiego Śląska Cieszyńskiego miała docelowo powstać taka 
liczba placówek służby zdrowia, która odpowiadałaby wysokiej liczbie 
mieszkańców i ekonomicznemu znaczeniu regionu. W pierwszych latach 
po wojnie na tym terenie były tylko trzy szpitale publiczne: dwa starsze 
w Boguminie (od roku 1896), w Orłowej (1902) i jeden nowszy w Czeskim 
Cieszynie (1937) oraz dwa szpitale zakładowe starszej daty: jeden dla hut-
ników w Trzyńcu i drugi dla górników w Karwinie (obydwa powstały 
w 1897 roku). Karwiński szpital był jednak zagrożony przez szkody górni-
cze i miał dotrwać tylko do czasu zbudowania nowego szpitala na terenie 
niezagrożonym przez kopalnie. 

W latach pięćdziesiątych rozpoczęto budowę nowych szpita-
li. W 1956 roku oddano do użytku pierwszą część szpitala w Karwinie. 
Umieszczono go na skraju dawnego parku Larischów, gdzie nie groziły 
szkody górnicze. W tym czasie zbudowano w Karwinie też szpital wojsko-
wy, który jednak już w 1958 roku został przekształcony w zakładowy szpi-
tal dla pracowników kopalń karwińskich. W tym samym roku zbudowano 
nowy szpital w dzielnicy Karwina-Raj.

W Trzyńcu zmodernizowano stary szpital zakładowy i przeniesiono 
go do nowych budynków, zaś w 1962 roku został otwarty nowy szpital 
w dzielnicy Sosna. W 1969 roku otwarto nowy szpital w Hawierzowie – 
w mieście, które zbudowano w 1955 roku na „zielonej łące” w odległości 
20 km od Ostrawy i które w latach sześćdziesiątych weszło do pierwszej 
dziesiątki miast ówczesnej Czechosłowacji pod względem liczby mieszkań-
ców. W 1979 roku zbudowano nowy szpital również w Orłowej, ponieważ 
stary przedwojenny został zniszczony przez szkody górnicze. W latach 
osiemdziesiątych w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego na powierzchni 
około 1 000 km² funkcjonowały szpitale we wszystkich miastach powyżej 
10 000 mieszkańców: w Karwinie i w Trzyńcu po 2, a po jednym w Hawie-
rzowie, w Orłowej, w Czeskim Cieszynie i w Boguminie. W stolicy regionu 
Ostrawie działało 5 szpitali publicznych i zakładowych.
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Przychodnie działały we wszystkich miejscowościach. Liczba szpital-
nych łóżek w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców wynosiła 8,5 w powiecie 
Karwina i 8,3 w powiecie Frydek-Mistek (w 1985 roku), co było porówny-
walne z większością ówczesnych czeskich powiatów z wyjątkiem najwięk-
szych miast. Liczba mieszkańców na jednego lekarza była także podobna 
do innych regionów czeskich: 418 w powiecie Karwina, 448 w powiecie 
Frydek-Mistek, 254 w Ostrawie, przy wskaźniku 360 dla całego okręgu 
(również w roku 1985)1. 

Czeska część Śląska Cieszyńskiego miała jeszcze sprzed wojny dwa 
uzdrowiska: w Darkowie i w Jabłonkowie. Uzdrowisko Darków było star-
sze, bardziej rozbudowane i z medycznego punktu widzenia bardziej 
znaczące. Powstało w pobliżu Frysztatu (dzisiaj dzielnica Karwiny)2 
w 1866 roku na bazie trzeciorzędowych reliktowych solanek jodowo-bro-
mowych. Dzięki niezwykłemu charakterowi darkowskich wód mineralnych 
uzdrowisko to osiągnęło już na przełomie XIX i XX wieku międzynarodo-
wy rozgłos. Po wojnie i po przejęciu władzy przez partię komunistycz-
ną w 1948 roku wszystkie uzdrowiska na terenie Czechosłowacji zostały 
znacjonalizowane. Powstało ogólnopaństwowe przedsiębiorstwo Czecho-
słowackie Uzdrowiska Państwowe (Československé státní lázně a zřídla)3, 

1 Statickická ročenka Severomoravského kraje 1986. Krajská správa Českého statistického 
úřadu v Ostravě. Ostrava 1987.

2 G. remešová : 130 let lázeňství v Darkově. Karviná 1997, s. 96.
3 Zákon č. 125/1948 Sb. O znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě 

konfiskovaného majetku.

Szpital w Trzyńcu – Podlesiu, widokówka
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które przejęło m.in. uzdrowisko darkowskie. Kuracjuszy dostarczała mu 
upaństwowiona służba zdrowia, pobyty były, zgodnie z nową ustawą 
o uzdrowiskach z 1955 roku, w dużej części dofinansowywane z budżetu 
państwa, w związku z czym kuracjuszy nie brakowało. Z czasem pojawiła 
się także klientela zagraniczna, zwłaszcza z krajów arabskich.

Działalność uzdrowiska Darków w okresie władzy komunistycznej była 
jednak zagrożona przez wydobycie węgla. Tuż pod sanatorium powstała 
w latach 1972–1982 kopalnia „Darków”, należąca do koncernu OKD, której 
eksploatacja zagrażała uzdrowisku. Dlatego wybudowano oddział rehabi-
litacyjny uzdrowiska dalej od kopalni, w karwińskiej dzielnicy Granice. 
Władze przygotowywały się nawet do zamknięcia starego uzdrowiska 
i przygotowywały się do budowy całkiem nowego sanatorium na zachód 
od Ostrawy w miejscowości Klimkovice. Budowę dokończono jednak do-
piero w 1994 roku.

Drugim uzdrowiskiem czeskiej części Śląska Cieszyńskiego był Jabłon-
ków. Zbudowane w 1925 roku sanatorium nie było uzdrowiskiem w peł-
nym znaczeniu tego słowa. Była to lecznica przeciwgruźlicza należąca do 
towarzystwa Śląska Humanita (Slezská humanita) w Orłowej. Dlatego nie 
weszło w 1948 roku do kompleksu Czechosłowackich Uzdrowisk Państwo-
wych, ale nacjonalizacji nie uniknęło: przejął go Centralny Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych (Všeobecná zdravotní pojišťovna) z Pragi a w 1953 roku 
bezpośrednio Ministerstwo Zdrowia. Jabłonkowskie sanatorium podlega-
ło od 1956 roku Okręgowemu Instytutowi Zdrowia Narodowego (Krajský 
ústav národního zdraví) w Ostrawie a od 1960 roku Powiatowemu Insty-
tutowi Zdrowia Narodowego we Frydku-Mistku. W 1986 roku sanatorium 
chorób oddechowych zostało filią szpitala w Trzyńcu. 

Konkluzje 

Po II wojnie światowej służbę zdrowia w Czechosłowacji przejęło komuni-
styczne państwo, które przemodelowało ją na wzór radziecki. Ze względu 
na potrzeby OKD służba zdrowia na czeskim Śląsku Cieszyńskim stała na 
dobrym poziomie. W ramach lecznictwa ogólnego i specjalistycznego region 
ten był przez władze centralne uprzywilejowany.



W Polsce
(1989–2015)



Rok 1989 był przełomem nie tylko w Polsce ale w całej komunistycznej Europie. 
Pojawiły się także nowe elity polityczne, niezwiązane z odchodzącym 

aparatem władzy. Na zdjęciu kandydaci do tzw. kontraktowego parlamentu 
z list Komitetu Obywatelskiego "Solidarności": Andrzej Kralczyński, 

Grażyna Staniszewska, Janusz Okrzesik, Maciej Krzanowski      MŚC
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Przemiany administracyjno-prawne 
i sytuacja demograficzna

Obserwator bieżącego życia publicznego zauważy, 
że w skład badanego terenu czyli powiatów bielsko-bial-
skiego oraz cieszyńskiego wchodzą obszary niejednorod-
ne pod względem tradycji historycznej: część miast i gmin 
od wieków przynależała do Śląska, część natomiast do po-
łudniowo-zachodniej Małopolski. Zarazem, jak powszech-
nie wiadomo, jeszcze do niedawna region ten współtwo-
rzył województwo bielskie. Ten stan rzeczy zmusza do 
zarysowania okoliczności, w jakich doszło do wyłonienia 
się wspomnianych powiatów, a także zaprezentowania 
ich substancji demograficznej, uwzględniając, siłą rzeczy, 
te miasta i gminy, które są historyczną częścią Śląska Cie-
szyńskiego.

Przemiany administracyjne

Nowe czasy, jakie nastały po przełomie 1989 roku, nie 
przyniosły początkowo żadnych zmian, jeżeli chodzi 
o przynależność administracyjną regionu. Śląsk Cieszyń-
ski nadal wchodził w skład województwa bielskiego, 
natomiast gmina Zebrzydowice podlegała administracji 
województwa katowickiego. Zarazem dotychczasowy 
system administracyjny (podział państwa na 49 woje-
wództw) miał z oficjalnego założenia służyć pełnej kon-
troli państwa przez czynniki polityczne (PZPR) i admini-
strację rządową. Wprowadzenie ustroju samorządowego 
dla gmin i wprowadzenie ustawy o terenowych organach 
administracji ogólnej z 22 marca 1990 roku wymuszało 
kolejne etapy reformy, gdyż gmina samorządowa w dal-
szym ciągu formalnie podlegała administracji państwowej 
(wojewodom), nie otrzymawszy na dodatek wystarczają-
cych środków finansowych na prowadzenie działalności 
statutowej. Reforma gminna miała być kontynuowana 
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w kolejnych latach, jednak po wyborach z 1993 roku i utworzeniu rządu ko-
alicyjnego przez Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) i Polskie Stronnictwo 
Ludowe (PSL) działań tych zaniechano. Powrócono do nich w 1997 roku 
po wyborach wygranych przez Akcję Wyborczą „Solidarność” (AWS) i po-
wołaniu rządu, na czele którego stanął Jerzy Buzek. Pod koniec listopa-
da 1997 roku opublikowano projekt ustawy o samorządzie powiatowym1, 
w oparciu o który legislatorzy przygotowali pakiet rozwiązań, które stały się 
podstawą do wprowadzenia powiatów2. W grudniu 1997 roku Prezes Rady 
Ministrów zaaprobował plany sporządzone przez ekspertów powołanych do 
przygotowania reformy województw i wprowadzenia ustroju samorządo-
wego. W rezultacie ich prac, a następnie poprawek wprowadzonych przez 
parlament, wprowadzono trójstopniowy podział administracyjny Polski, 
a mianowicie, obok dotychczasowych gmin, także 315 powiatów i 16 woje-
wództw3.

Województwa miały działać w oparciu o Ustawę z dnia 5 czerwca 
1998 roku. Rozdzielała ona kompetencje marszałka i wojewody oraz kom-
petencje administracji państwowej reprezentowanej przez wojewodę od 
administracji samorządowej, której reprezentantem miał być marszałek, 
wybierany przez radnych sejmików wojewódzkich4.

Powiaty miały liczyć minimum 50 000 mieszkańców oraz minimum 
5 gmin, zaś siedziba powiatu powinna liczyć przynajmniej 10 000 miesz-
kańców i dysponować podstawowymi instytucjami publicznymi, takimi 
jak sąd rejonowy, prokuratura, urząd skarbowy, szpital rejonowy i oddział 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także szkolnictwem ponadpodstawo-
wym i rejonową komendą policji. Miały zatem pełnić funkcje, których nie 
były w stanie wypełniać gminy, co już w okresie poprzednim zmuszało 
władze do zakładania instytucji pośrednich między gminą a wojewódz-
twem (na przykład rejonowe komendy policji). Zarazem zadecydowano, 
że te miasta, które utracą dotychczasowy przywilej bycia stolicami woje-
wództw, otrzymają prawa powiatów grodzkich. Zmiany te zostały ujęte 
w Ustawie z 13 października 1998 roku5, dzięki czemu 1 stycznia 1999 roku 
reforma weszła w życie. Należy dodać jeszcze, że w związku z tym, iż nie-
które powiaty były zbyt słabe ekonomicznie lub demograficznie (utworzono 

1 Druk sejmowy nr 25 z 5 listopada 1997 roku.
2 M. SteC : Ustrój terytorialnej administracji publicznej w Polsce. Rola samorządu terytorial-

nego: gminy, powiatu i województwa oraz administracji rządowej w nowoczesnym państwie 
XXI wieku. W: Reforma administracji publicznej. Materiały szkoleniowe. Wdrożenie reformy 
ustrojowej. Warszawa 1999, s. 5.

3 Pierwotnie zakładano, że województw będzie 12, jednak sprzeciw prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego sprawił, że ostatecznie ich liczbę podniesiono do 16.

4 J. lemańska : Koncepcja samorządu województwa. Kraków 2006.
5 Dz. U. 1998, nr. 133, poz. 872.
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je zaś niekiedy z powodu lobbowania na ich rzecz przez osoby wpływowe), 
w kolejnych latach dokonano kilkunastu korekt ich granic a nawet liczby6.

Jeżeli chodzi o omawiany teren, konsekwencją reformy była po pierw-
sze likwidacja województwa bielskiego: większość jego dotychczasowych 
miast i gmin weszła w skład województwa śląskiego, natomiast gminy 
z powiatów oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego weszły w skład wo-
jewództwa małopolskiego. Po drugie, jeżeli chodzi o historyczny Śląsk 
Cieszyński, zostały utworzone dwa powiaty: bielski i cieszyński. W skład 
pierwszego weszły miasta i gminy dawniej przynależące do Małopolski 
(na przykład Wilamowice) oraz kilka miast i gmin Śląska Cieszyńskiego. 
Miasto Bielsko-Biała funkcjonuje na prawach powiatu grodzkiego. W skład 
powiatu cieszyńskiego wchodzi 12 gmin. 

Najważniejsze zjawiska w sferze demograficznej regionu7

Czynnikiem decydującym o rozwoju regionu jest zawsze jego potencjał de-
mograficzny, kapitał ludzki, w tym zwłaszcza zasób intelektualny miesz-
kańców oraz aktywność społeczna (wpływające między innymi na innowa-
cyjność przedsięwzięć w sferze gospodarczej oraz kulturalnej) i wreszcie 
gospodarka. Spośród nich przyjrzyjmy się na początek sytuacji demogra-
ficznej regionu. Z wielkiej palety elementów składających się na potencjał 
demograficzny interesować nas będzie jeden składnik, a mianowicie ogólna 
liczba mieszkańców. 

Liczba mieszkańców regionu – uwagi wstępne

Wraz z takimi inwestycjami w okresie PRL, jak uruchomienie produkcji 
„małego fiata” w Bielsku i związanego z tym wznoszenia obiektów koope-
rujących (na przykład „Kuźni” w Skoczowie), budowę kompleksu zakładów 

6 Z. niewiadomSKi : Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie, 
Warszawa 2000, s. 3.

7 Wszystkie zawarte w prezentowanym opracowaniu dane są wynikiem: opracowania 
własnego w oparciu o informacje zawarte w: www. Stat.gov.pl/cps/rde/xbcr. Ponadto 
sięgnięto do oficjalnych stron www.poszczególnych miast i gmin oraz starostw powia-
towych. Jeżeli chodzi o miasta: w przypadku Bielska-Białej posiłkowano się danymi 
zawartymi w tekście R. Kaczmarka Bielsko-Biała dzisiaj, w: Bielsko-Biała. Monografia miasta 
(red. I. PaniC), t. 4: Bielsko-Biała w latach 1918–2009. Red. R. KaCzmareK . Bielsko-Biała 
2010, s. 771, a także tekstem E. Jurczyńskiej-Mc Cluskey: Społeczeństwo – ujęcie socjologicz-
ne. Tamże, s. 630. Jeżeli chodzi o Cieszyn, sięgnięto do opracowania I. Panica: Sytuacja de-
mograficzna i aktywność społeczna mieszkańców miasta. W: Dzieje Cieszyna od pradziejów 
do czasów współczesnych (red. I. PaniC), t. 3: Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospo-
litej. Red. M. boGuS  i inni, Cieszyn 2010, s. 651. [ostatni dostęp 14. 03. 2014].
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produkujących elektronarzędzia w cieszyńskiej grupie „Celma” czy też wy-
budowanie Kopalni Węgla Kamiennego „Kaczyce”, zaczął się także masowy 
napływ ludzi poszukujących pracy. W ten sposób rozpoczął się dynamiczny 
przyrost liczby mieszkańców niemal we wszystkich miastach regionu.

Zmiany, jakie zaszły w gospodarce Śląska Cieszyńskiego (podobnie jak 
w całej Polsce), które wiązały się również z zamykaniem wielu nierentow-
nych przedsiębiorstw, sprzedażą innych (co często prowadziło do ich likwi-
dacji, jak na przykład cieszyńskiego Zampolu), wreszcie z restrukturyzacją 
oraz unowocześnianiem linii technologicznych kolejnych (przykładowo 
Polifarbu) a także zamknięciem kopalni „Kaczyce”, sprawiły, że – z wyjąt-
kiem Bielska-Białej – o pracę w regionie było i jest coraz trudniej. Sytuację 
do pewnego stopnia ratują miejscowości o charakterze wypoczynkowym 
lub uzdrowiskowym, niemniej nie są w stanie zmniejszyć istniejącego tu 
znacznego bezrobocia (znowu z wyjątkiem samego Bielska-Białej) i za-
pewnić w miarę dobrze płatnej pracy. W konsekwencji nastąpiło zjawi-
sko odpływu części ludności z niektórych miejscowości regionu. Proces 
ten jest wyraźnie zauważalny w samym Bielsku oraz w Cieszynie. Dla od-
miany w powiecie bielskim a także w pozostałych miastach i gminach 
powiatu cieszyńskiego widoczny jest, mimo wszystko, powolny przyrost 
liczby mieszkańców, co subregion ten zawdzięcza pozytywnemu oddzia-
ływaniu gospodarczemu Bielska-Białej, które po początkowym załama-
niu swojej gospodarki zaczęło się ponownie dynamicznie rozwijać, czego 
symptomem jest jeden z najniższych w kraju (o ile okresowo nie najniż-
szy) wskaźnik bezrobocia. Siłą rzeczy ograniczyło to zjawisko porzucania 
przez mieszkańców dotychczasowego miejsca zamieszkania i przenosze-
nia się w inne strony.

Inne zjawisko ujawniło się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Otwie-
ranie rynku pracy przez niektóre kraje (zwłaszcza Wielką Brytanię) po-
ciągnęło za sobą emigrację wielkiej liczby ludzi, reprezentantów młodego 
i średniego pokolenia, co również w określony (negatywny) sposób wpły-
nęło na sytuację demograficzną regionu. Wiąże się z tym bowiem zarów-
no zmniejszanie się ogólnej liczby mieszkańców jak i wzrost dysproporcji 
pomiędzy liczbą ludzi młodszego i średniego pokolenia, a liczbą ludzi star-
szych. Mówiąc bezpośrednio, „region się starzeje”, czego negatywne skutki 
będzie się odczuwało w nieodległej przyszłości. Ponownie bardziej wyraź-
nie odczuwa się to zjawisko w cieszyńskiej części Śląska Cieszyńskiego.
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Bielsko-Biała i powiat bielsko-bialski

W kontekście powyższych uwag weryfikacja dostępnych danych, doty-
czących sytuacji demograficznej Śląska Cieszyńskiego, prowadzi do nastę-
pujących spostrzeżeń: jeżeli chodzi o powiat bielsko-bialski, zauważa się 
powolny, niemniej jednak systematyczny przyrost liczby mieszkańców. 
W wypadku powiatu bielsko-bialskiego (czyli bez miasta Bielsko-Biała) 
w liczbach bezwzględnych sytuacja przedstawia się następująco (podaje się 
dane dla następujących lat: 1999, 2005, 2008, 2010).

Ludność powiatu bielsko-bialskiego do roku 2010

Rok 1999: 144 922 mieszkańców

Rok 2005: 150 281 mieszkańców

Rok 2008: 153 987 mieszkańców

Rok 2010: 157 119 mieszkańców

Powiat zajmuje powierzchnię 458,6 km2. Oznacza to, że w 2010 roku 
gęstość zaludnienia wynosiła około 343 osoby na km2. Zarazem warto 
zauważyć, że jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, nieco ponad 27 % 
mieszkańców mieszkało w trzech miastach, pozostali zaś we wsiach, zgru-
powanych w 7 gminach wiejskich oraz 2 gminach miejsko-wiejskich.

Dla rozważań nad sytuacją demograficzną tej części Śląska Cieszyńskie-
go ważna jest konstatacja, że w skład powiatu bielsko-bialskiego należy 
tylko kilka gmin zaliczających się do tego regionu. Są to: miasto Czecho-
wice-Dziedzice i gminy Jasienica oraz Jaworze. Mieszka w nich łącznie 
79 779 osób. Oznacza to, że w pozostałych gminach tego powiatu miesz-
ka 77 340 osób. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, dominują wśród nich 
Czechowice-Dziedzice (miasto i gmina) a także rozległa gmina Jasienica. 
Szczegółowe dane zestawiamy w poniższej tabelce:

Ludność gmin śląsko-cieszyńskich powiatu bielsko-bialskiego

Gmina Liczba ludności

Czechowice-Dziedzice 44 554

Jasienica 22 602

Jaworze   6 883

Szczyrk   5 760

Razem 79 779
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Liczba mieszkańców Bielska-Białej

Niezwykle interesująca jest sytuacja demograficzna Bielska-Białej. Miasto 
to powstało w 1951 roku z połączenia dwóch, dotąd samodzielnych, sąsia-
dujących ze sobą miast śląskiego Bielska i Białej krakowskiej. Bezpośrednio 
po połączeniu liczyło 55 000 obywateli. W kolejnych latach, w związku 
z szybkim rozwojem przemysłu, ich liczba szybko wzrastała. W konsekwen-
cji w 1969 roku osiągnęła poziom nieco ponad 100 000 osób. Raptowny 
rozwój przemysłu od 1970 roku (głównie związany z budową Fabryki Samo-
chodów Małolitrażowych „Fiat”) spowodował, iż liczba mieszkańców tego 
miasta wzrosła do 163 000 osób, by w 1990 osiągnąć rzeczywiste maksi-
mum, wynoszące 181 000 mieszkańców8. Od tego czasu, po okresie stabi-
lizacji, zaczął się powolny choć dość wyraźny spadek liczby mieszkańców 
tego miasta: przykładowo, o ile w 1995 roku liczyło ono 180 000 ludzi, o tyle 
w 2000 roku ich liczba spadła do 178 000; w 2005 do 176 000, a w 2010 roku 
liczba mieszkańców wynosiła już nieco ponad 174 000 osób. Zważywszy, 
że miasto zajmuje powierzchnię 124 km2, oblicza się, że na 1 km2 przypa-
dało około 1 400 osób. 

Uwzględniając liczbę mieszkańców Bielska i Białej oraz gmin śląsko
-cieszyńskich powiatu bielskiego wylicza się, że na tym terenie mieszkało 
łącznie niespełna 254 000 mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że część 
mieszkańców stolicy regionu (trudna do oszacowania) mieszka w daw-
nej Białej krakowskiej, co w pewnej mierze zmniejsza rzeczywistą liczbę 
mieszkańców omawianego subregionu. Średnia gęstość zaludnienia, biorąc 
pod uwagę łącznie liczbę mieszkańców oraz terytorium powiatu bielsko
-bialskiego i samego miasta Bielsko-Biała, wynosiła 436,4 osoby na km2.

Powiat cieszyński

Powiat ten w całości obejmuje 12 miast i gmin, które od wieków wchodziły 
w skład dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Zajmuje powierzchnię 730 km2. 
Największym ośrodkiem tego regionu jest stolica powiatu, Cieszyn, liczą-
cy aktualnie niespełna 36 000 mieszkańców. Pozostałe miasta to: Skoczów, 
Strumień, Ustroń i Wisła, przy czym Skoczów oraz Strumień to gminy wiej-
skie, które po dodaniu obywatelstwa danych miast oraz przynależnych do 
tych gmin wiosek liczą od kilku do kilkunastu tysięcy mieszkańców więcej.

8 Co prawda w roku 1991 wykazano, że miasto liczy 184 000 mieszkańców, niemniej w roku 
następnym ich liczba spadła do 179 000 osób. Ani pomiędzy rokiem 1989, ani 1992 nie 
zaobserwowaliśmy takich zmian, które dawałyby „nożyce migracyjne” rzędu 7 000 osób.
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Ludność powiatu cieszyńskiego według płci i miejsca zamieszkania 
w roku 2008 w przekroju gmin
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Cieszyn 35 327 16 422 18 905 35 327 16 422 18 905 0,0 0,0 0,0 46,5 46,5 0,00

Ustroń 15 414 7 225 8 189 15 414 7 225 8 189 0,00 0,0 0,0 46,9 46,9 0,00

Wisła 11 299 5 433 5 866 11 299 5 433 5 866 0,00 0,00 0,00 48,1 48,1 0,00

Brenna 10 439 5 114 5 325 0,00 0,00 0,00 10 439 5 114 5 325 49,0 0,00 49,0

Chybie 9 197 4 505 4 692 0,00 0,00 0,00 9 197 4 505 4 692 49,0 0,00 49,0

Dębo-
wiec

5 523 2 717 2 806 0,00 0,00 0,00 5 523 2 717 2 806 49,2 0,00 49,2

Gole-
szów

12 313 5 910 6 403 0,00 0,00 0,00 12 313 5 910 6403 48,0 0,00 48,0

Hażlach 10 031 4 912 5 119 0,00 0,00 0,00 10 031 4912 5 119 49,0 0,00 49,0

Istebna 11 306 5 635 5 671 0,00 0,00 0,00 11 306 5 635 5671 49,8 0,00 49,8

Skoczów 25 804 12 317 13 487 14 619 6 904 7 715 11 185 5413 5 772 47,7 47,2 48,4

Stru-
mień

12 123 6 046 6 077 3 419 1 708 1 711 8 704 4 338 4 366 49,9 50,0 49,8

Zebrzy-
dowice

12 671 6 195 6 476 0,00 0,00 0,00 12 671 6 195 6 476 48,9 0,00 48,9

Powiat 
Cieszyn

171 447 82 431 89 016 80 078 37 692 42 386 91 369 44 739 46 630 48,0 46,7 53,3

Woj. 
śląskie*

4 645,7 2 239,3 2 405,8 3 635,0 1 744,3 1 890,8 1 010,6 495,6 515,0 48,2 78,2 21,8

Polska* 38 135,9 18 414,9 19 721,0 23 288,2 11 030 12 258 14 847,7 7 384,6 7 463,1 48,2 61,0 39,0

Warto następnie zauważyć, że o ile liczba mieszkańców Cieszyna sys-
tematycznie spada, o tyle w większości pozostałych miast i gmin powiatu 
cieszyńskiego nieznacznie, niemniej wzrasta. Ten stan rzeczy ilustruje po-
niższa tabela, zawierająca dane z 2012 roku.
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Liczba mieszkańców miast i gmin miejskich powiatu cieszyńskiego 
w 2012 roku

miasto gmina razem

Cieszyn 36 119 --- 36 119

Skoczów 14 868 11 828 26 696

Strumień 3 607 9052 12 659

Ustroń 16 002 --- 16 002

Wisła 11 333 --- 11 333

Razem 81 929 20 880 102 809

Jeżeli chodzi o gminy miejsko-wiejskie, są to Brenna, która wraz z przy-
należnymi wioskami w 2012 roku liczyła 10 929 mieszkańców; Chybie 
– 9 488; Dębowiec – 5 665; Goleszów – 12 753; Hażlach – 10 543; Isteb-
na – 11 854; Zebrzydowice – 13 089. Łącznie zatem w gminach wiejskich 
mieszkało 74 321 ludzi, przy czym w kolejnych latach ten stan rzeczy ule-
gał zmianie.

Ludność powiatu cieszyńskiego w latach 1995–2008
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4 907,9 4 765,7 4 645,7 79,9 79,2 78,4 0,9 -0,8 -0,2
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38 609,4 38 254,0 38 135,9 61,5 61,5 60,8 1,2 0 ,3 0,9

Zestawiając liczbę mieszkańców miast oraz gmin miejskich a także 
gmin wiejskich można stwierdzić, że w 2012 roku w powiecie cieszyńskim 
mieszkało 177 130 osób. Oznacza to, że cały powiat cieszyński pod wzglę-
dem liczby mieszkańców tylko w nieznacznym stopniu przewyższał naj-
większe miasto regionu, czyli Bielsko-Białą, które wówczas zamieszkiwały 
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174 000 mieszkańców. Zarazem, jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia, w po-
wiecie tym wynosiła ona niespełna 230 osób na km2. Przypomnijmy dla 
porównania, że w bielsko-bialskiej części Śląska Cieszyńskiego na km2 przy-
padało 436, 4 osób. 

W sumie zatem całe terytorium polskiej części Śląska Cieszyńskiego 
pod koniec pierwszego dziesięciolecia dwudziestego pierwszego wieku za-
mieszkiwało niemal 431 000 mieszkańców. Biorąc pod uwagę powierzch-
nię całego regionu wyliczamy, że średnia gęstość zaludnienia wynosi tutaj 
349,8 osoby na km2, a więc jest o wiele wyższa, aniżeli średnia krajowa. 
Wskaźnik ten dla powiatu cieszyńskiego wyniósł w 2008 roku 46,7%, dla 
województwa śląskiego 78,2% i dla Polski 61,0% stale zamieszkujących. 

Stopień urbanizacji polskiej części Śląska Cieszyńskiego jest o wiele niż-
szy niż w części czeskiej. Warto tu przytoczyć dane dla powiatu Karwina, 
gdzie wskaźnik ten wyniósł w roku 2008 89,0%, w powiecie Frydek-Mistek 
57,0%, a dla całego regionu śląsko-morawskiego 75,0%. Widać znaczne po-
dobieństwo za względu na tę cechę czeskiego regionu cieszyńskiego i pol-
skiego województwa śląskiego rozpatrywanych jako całości. 

Inne wybrane zjawiska demograficzne

Cechą wyraźnie zauważalną jest na omawianym terenie przewaga żeńskiej 
części populacji nad męską. Na przykład w części cieszyńskiej w 2012 roku 
na 91 000 kobiet przypadało 85 000 mężczyzn. Zjawisko nierównowagi na-
sila się w związku z emigracją zarobkową.

To ostatnie zjawisko powoduje nasilenie się innej tendencji, a miano-
wicie zmniejszanie się liczby ludności w średnim i młodszym wieku; jak-
kolwiek dla całego regionu nie są znane aktualnie liczby bezwzględnych, 
niemniej w przypadku samego Cieszyna liczy się, że w ostatnich 6 latach 
z tego miasta wyjechało w celach zarobkowych (a praktycznie na stałe) 
około 1 300 osób w przedziale wiekowym 20–45 lat.

Niepokoić musi stopa przyrostu naturalnego na omawianym terenie. 
W okresie 1995–2008 była ona wyższa niż w województwie i w kraju, choć 
wykazywała tendencję spadkową. Stopa ta zmniejszyła się z 1,7 w 1995 roku 
do 1,6 w 2008 roku. Ten niepokojący stan prowadzi do starzenia się społe-
czeństwa, który to proces ujawni swoje oblicze jeszcze wyraźniej za kilka-
naście lat, gdy zacznie się odczuwać brak tej części społeczeństwa, która 
wyemigrowała ze Śląska Cieszyńskiego w celach zarobkowych. Aby za-
pewnić regionowi pożądany rozwój, czyli z punktu widzenia potencjału 
demograficznego dla odtworzenia właściwego potencjału demograficznego 
wskaźnik urodzeń musiałby osiągnąć średnią wartość powyżej 2,0 w prze-
liczeniu na rodzinę.
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Konkluzje

Reforma administracyjna państwa, jaka dokonała się 1 stycznia 1999 roku, 
doprowadziła do wyłonienia się dwóch powiatów: bielsko-bialskiego i cie-
szyńskiego. Wchodzą one w skład województwa śląskiego. Większość miast 
i gmin przynależy do historycznego Śląska Cieszyńskiego, niemniej miasto 
Wilamowice oraz kilka innych gmin posiada proweniencję małopolską. 

Rejestracja najważniejszych zjawisk demograficznych, jakie można 
obserwować w polskiej części Śląska Cieszyńskiego, prowadzi do kilku 
uogólnień: po czasie szybkiego przyrostu liczby mieszkańców, co wiązać 
należy z eksplozją demograficzną, jaka nastąpiła na omawianym obsza-
rze (podobnie zresztą jak w całej Polsce) w pierwszych dziesięcioleciach 
powojennych, a także w związku z raptownym rozwojem przemysłu 
w szeregu miast, w tym szczególnie w Bielsku-Białej i Cieszynie a także 
Czechowicach-Dziedzicach, bardzo szybko wzrastała liczba mieszkańców. 
Wzrost ten osiągnął apogeum na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych minionego stulecia. Od tego czasu obserwujemy spadek licz-
by mieszkańców w największych tutejszych miastach, a także minimalny 
przyrost liczby mieszkańców w pozostałych miejscowościach.

Innym, wyraźnie odczuwalnym, zjawiskiem jest spadek dzietności ro-
dzin, co w połączeniu z emigracją zarobkową sporej liczby przedstawicieli 
średniego i młodszego pokolenia prowadzi do zwiększania się liczby ludzi 
starszych w stosunku do liczby osób zawodowo czynnych. Zjawisko to, 
o ile nie zostanie zahamowane, w niedalekiej przyszłości może przynieść 
negatywne skutki w gospodarce.
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Sytuacja polityczna idzi PaNic

Strajki w przemyśle, w tym przede wszystkim w kopal-
niach Jastrzębia, które miały miejsce latem 1988 roku oraz 
zmiany polityczne w ZSRR uświadomiły niedawnemu 
twórcy stanu wojennego w Polsce i zarazem przywódcy 
PZPR generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu, że kolejny 
rok może przynieść polskim komunistom nie tylko utratę 
władzy, ale i wpływów w życiu publicznym i gospodar-
ce. W tych okolicznościach został podjęty przez władze 
komunistyczne dialog z częścią opozycji. Ważną rolę 
mieli w planowanych rozmowach odegrać także zwolen-
nicy porozumienia z PZPR, reprezentowani przez człon-
ków różnych stowarzyszeń tolerowanych przez ówczesne 
władze, jak na przykład Koła Poselskiego „Znak”. Przede 
wszystkim jednak do rozmów zaproszono osoby związa-
ne wówczas z przewodniczącym „Solidarności” Lechem 
Wałęsą, którego zresztą – co ciekawe – część zaproszo-
nych próbowała początkowo z tych rozmów wyelimino-
wać. W takich okolicznościach doszło do tzw. rozmów 
„okrągłostołowych” (6 lutego – 4 kwietnia 1989 roku).

W wyniku wspomnianych obrad doszło do legali-
zacji wolnych związków zawodowych, podjęcia decy-
zji o utworzeniu senatu i urzędu prezydenta państwa 
a także zdecydowano się na przeprowadzenie wolnych 
wyborów do sejmu i senatu. Te, jak to określano, wolne 
wybory były naprawdę wolne tylko w 35% do sejmu, 
a do senatu w 100%. Taki procent mandatów sejmowych 
przewidziano dla opozycji. Dla odmiany 60 % mandatów 
miało przypaść stronie rządowej, 5% ruchom społecz-
nym popierającym partię komunistyczną, a mianowicie 
PAX-owi, Polskiemu Związkowi Katolicko-Społecznemu 
i Unii Chrześcijańsko-Społecznej (reprezentantce m. in. 
polskich protestantów). W takich okolicznościach obie 
strony przystąpiły do przygotowań do zapowiedzianych 
wyborów. Kandydatów bezpartyjnych, związanych z ru-
chem solidarnościowym, wystawiał Komitet Obywatelski 
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„Solidarność”, który z ini-
cjatywy Lecha Wałęsy zo-
stał utworzony 18 grudnia 
1988 roku. Ponadto do wy-
borów, próbując sięgnąć 
po któreś z 35% miejsc 
w parlamencie, startowali 
członkowie PZPR a także 
osoby niezależne.

Wybory odbyły się 
4 czerwca 1989 roku przy 
frekwencji sięgającej 61% 
uprawnionych do głoso-
wania. Na 261 mandatów 
przynależnych stronie soli-
darnościowej, zdobyła ona 
252 mandaty. W związku 
z nieobsadzeniem znacz-
nej liczby mandatów, głów-
nie przypisanych stronie 
partyjno-rządowej, musia-
no przeprowadzić dodatko-
we wybory uzupełniające, 
które odbyły się 18 czerwca 
przy niewielkiej frekwen-

cji, zaledwie powyżej 25 % uprawnionych. Po podliczeniach obu tur wy-
borczych okazało się, że posłami z ówczesnego województwa bielskiego 
zostali Janusz Okrzesik i Grażyna Staniszewska z Bielska-Białej, senatora-
mi zaś Andrzej Kralczyński z Bielska-Białej oraz Maciej Krzanowski z Cie-
szyna 

Niebawem sytuacja polityczna w Polsce uległa dalszemu zdynamizo-
waniu. Po początkowym pacie politycznym związanym z wyborem pre-
zydenta i premiera, 3 lipca w „Gazecie Wyborczej” Adam Michnik napisał 
artykuł-drogowskaz, zatytułowany Wasz prezydent, nasz premier1. W kon-
sekwencji niewielką większością głosów 19 lipca Zgromadzenie Narodowe 
wybrało prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którym został generał Woj-
ciech Jaruzelski. Strona solidarnościowa nie zgadzała się jednak na po-
wierzenie teki premiera generałowi Czesławowi Kiszczakowi, z którego 
nazwiskiem łączono wydanie rozkazu strzelania do górników kopalni 
„Wujek” w Katowicach w pierwszych dniach stanu wojennego w 1981 roku. 

1 Wasz prezydent, nasz premier. „Gazeta Wyborcza” 1989, nr 40 z 3 lipca.

Każdy z kandydatów „Solidarności” 
na plakatach wyborczych prezentował 

się z Lechem Wałesą  MŚC
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Ponadto jego kandydatury nie poparła nawet część posłów z PZPR a także 
nieliczni posłowie z sojuszniczych ugrupowań tej partii. W trakcie ko-
lejnych rozmów pomiędzy kierownictwem PZPR a kierownictwem „Soli-
darności” ustalono, że nowy rząd zostanie powierzony przedstawicielowi 
Obywatelskiego Komitetu Parlamentarnego. W ten sposób, za zgodą Lecha 
Wałęsy, 12 września 1989 został utworzony rząd, na czele którego stanął 
Tadeusz Mazowiecki.

Totalna klęska wyborcza a także zawirowania związane z nieudanym 
dla PZPR powołaniem Kiszczaka na szefa rządu uświadomiły kierownic-
twu tej formacji, że jej elity mogą być wyeliminowane z życia politycznego, 
toteż zdecydowało się ono na rozwiązanie PZPR – co nastąpiło 29 stycz-
nia 1990 roku, zaś w jej miejsce, w oparciu o jej byłych członków (głównie 
wywodzących się z aparatu komunistycznego), wkrótce utworzono nową 
formację polityczną pod nazwą Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej 
(SdRP), która po różnych przekształceniach przyjęła nazwę Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej (SLD). W ślad za tym masowo rozwiązywały się lokal-
ne komitety partii komunistycznej, poczynając od władz wojewódzkich, 
przez miejskie i gminne, po zakładowe POP. Powyższe zmiany, czyli utwo-
rzenie rządu Mazowieckiego oraz rozwiązanie PZPR, otwarły rzeczywistą 
drogę do demokratyzacji kraju. 

Od czerwca 1990 roku środowisko OKP zaczęło się rozdzielać na ugru-
powania prawicowe (m.in. Porozumienie Centrum, z którego wyrosło póź-
niej Prawo i Sprawiedliwość) i partie centrolewicowe (reprezentowane 
najpierw przez Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna, z którego wyrosła 
Unia Demokratyczna, przekształcona następnie w Unię Wolności), a także 
sympatyzujący z nią Kongres Liberalno-Demokratyczny. Działała również 
SdRP pod kierownictwem Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera. 
Ponadto swoje rozległe struktury organizacyjne posiadało Polskie Stron-
nictwo Ludowe. Równolegle rozwijały się, z różnym zresztą powodzeniem, 
mniejsze partie prawicowe i centroprawicowe (na przykład Zjednoczenie 
Chrześcijańsko-Narodowe, Konfederacja Polski Niepodległej) oraz lewico-
we (przykładowo Polska Partia Socjalistyczna)2. Wszystkie te partie, z wy-
jątkiem SdRP i PSL, a częściowo także Unii Demokratycznej, stały przed 
problemem braku środków finansowych, które umożliwiałyby w miarę 
normalną działalność, a także były poddawane nieprzyjaznej presji me-
diów3.

W tak zarysowanych skrótowo ogólnokrajowych okolicznościach poli-
tycznych początków transformacji ustrojowej rozwijało się również życie 

2 Nie wymienia się w tym miejscu innych, licznych, lecz mniej wpływowych ugrupowań 
politycznych, jako że zagadnienie to wyrasta poza zakres tematu.

3 Kwestie te szczegółowo omawia A. dudeK : Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków 
2013.
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polityczne w województwie bielskim, w tym także na terenie Śląska Cie-
szyńskiego. Głównym ośrodkiem politycznym regionu pozostawało ówcze-
sne gospodarcze i jego dotychczasowe polityczne centrum – Bielsko-Biała. 
Stąd wywodził się pierwszy niekomunistyczny wojewoda bielski Mirosław 
Styczeń. Tu, w oparciu o ludzi dynamicznie działających w latach osiem-
dziesiątych w podziemnych strukturach opozycyjnych, powstawały regio-
nalne kierownictwa różnych partii politycznych (od niekomunistycznej 
lewicy, poprzez Unię Demokratyczną, a następnie Unię Wolności, po ugru-
powania prawicowe i wreszcie po spadkobierców PZPR, czyli SdRP, a na-
stępnie SLD), tu wreszcie znajdowało się regionalne centrum organizacji 
w początkach lat dziewięćdziesiątych najbardziej wpływowej czyli Nie-
zależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z tego też 
miasta na ogół wychodziły próby (w przypadku partii prawicowych oraz 
PPS nie zawsze udane) tworzenia lokalnych struktur organizacyjnych par-
tii politycznych.

Wybory prezydenckie 

W warunkach niedostatku wyczerpujących badań na temat aktywności po-
litycznej a także preferencji politycznych mieszkańców Bielska-Białej oraz 
powiatów bielsko-bialskiego i cieszyńskiego jako najlepszy miernik ówcze-
snych (a także aktualnych) preferencji politycznych przyjąć można wyni-
ki wyborów prezydenckich oraz parlamentarnych, a po utworzeniu woje-
wództw samorządowych, także do sejmików wojewódzkich. W tych bowiem 
wyborach społeczeństwo głosuje na partie polityczne, które formułują okre-
ślone programy polityczne. Takich godnych zaufania informacji na temat 
preferencji politycznych nie dostarczają już wyniki głosowania do rad miast 
i gmin, jako że lokalni działacze na ogół występują pod szyldem różnych 
stowarzyszeń powoływanych w związku z wyborami, a nie pod szyldem 
partii politycznych. Wybory zatem do rad miast i gmin są wskazówką doty-
czącą aktywności lokalnej społeczeństwa.

Jak wiadomo, w wyborach 1989 roku totalną klęskę ponieśli zarów-
no komuniści (PZPR), jak i ich wasale ze stronnictw sojuszniczych, nie-
mniej jednak było to wówczas raczej referendum, w którym społeczeństwo 
po prostu odrzucało dotychczasowy model ustrojowy, niż ujawnienie się 
postaw politycznych mieszkańców. Podobnie odczytuje się wyniki pierw-
szych powszechnych wyborów prezydenckich, które miały miejsce 25 listo-
pada i 9 grudnia 1990 roku. Zwyciężył w nich w drugiej turze wyborczej 
Lech Wałęsa, który pokonał niespodziewanego rywala Stanisława Tymiń-
skiego. W pokonanym polu został kandydat SdRP Włodzimierz Cimosze-
wicz, który uzyskał zaledwie 9,2 % głosów, a przede wszystkim ówczesny 
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premier Tadeusz Mazowiecki. Na Śląsku Cieszyńskim urzędujący premier 
wygrał wyraźnie tylko w Cieszynie i Bielsku. W Dębowcu, Goleszowie, 
Ustroniu a także w Wiśle wygrał zdecydowanie Stanisław Tymiński. Dla 
odmiany Lech Wałęsa zdeklasował rywali w beskidzkiej „Trójwsi”. W dru-
giej turze Tymiński ponownie uzyskał bardzo dobre wyniki w wymie-
nionych miastach i gminach (z wyjątkiem Dębowca, którego mieszkańcy 
przenieśli głosy na Wałęsę), natomiast w pozostałych miastach i gminach 
regionu zwyciężył Wałęsa4. 

W wyborach prezydenckich z 1995 roku zwyciężył w drugiej turze mi-
nimalnie Aleksander Kwaśniewski, pokonując Lecha Wałęsę. W wojewódz-
twie bielskim, w tym także w samej stolicy województwa, wygrał wyraźnie 
Wałęsa. Jeżeli jednak chodzi o tę część historycznego Śląska Cieszyńskie-
go, którą stanowi obecny powiat cieszyński, dość wyraźne zwycięstwo od-
niósł Aleksander Kwaśniewski, przy czym w takich gminach, jak Goleszów 
i Ustroń zwycięstwo Kwaśniewskiego było wyraźne, zaś w Wiśle miażdżą-
ce (80% głosujących poparło tego ostatniego)5.

W kolejnych wyborach prezydenckich Aleksander Kwaśniewski zwy-
ciężył już w pierwszej turze praktycznie we wszystkich gminach Śląska 

4 [s.a.] Gdzie dwóch się bije. GZC 1990, nr 48 z 30 listopada.
5 [AK. ZN]. Zmiana na szczycie. „Kronika Beskidzka”, nr z 1995 roku z dnia 9 listopada 

1995 roku. Na temat pierwszej tury wyborczej por. [Mark.] Prezydent Kwaśniewski, GZC 
1995 nr 45 z 10 listopada.

Plakaty wyborcze w Cieszynie, wybory prezydenckie w 1995 roku   KN
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Cieszyńskiego, poczynając od Bielska-Białej, kończąc na Cieszynie. Na dru-
gim miejscu uplasował się kandydat o poglądach lewicowo-liberalnych 
Andrzej Olechowski, zaś trzecie miejsce zajął kandydat centroprawicy 
Marian Krzaklewski6. Jedyną gminą, w której zwyciężył Krzaklewski, 
była Istebna.

O wiele bardziej interesujące były wybory prezydenckie (i ich wyniki) 
w 2005 roku. Wszystkie sondaże dawały zwycięstwo przewodniczącemu 
Platformy Obywatelskiej (PO) Donaldowi Tuskowi, jednak w drugiej turze 
zwycięstwo odniósł były minister sprawiedliwości Lech Kaczyński. Jeże-
li chodzi o omawiany region, w Bielsku-Białej i powiecie bielskim wygrał 
Lech Kaczyński, natomiast we wszystkich miastach Śląska Cieszyńskiego 
zwyciężył Donald Tusk (w Ustroniu, a zwłaszcza w Wiśle, wygrał zdecy-
dowanie). Dla odmiany Lech Kaczyński zwyciężył w większości tutejszych 
gmin wiejskich, jednak w Dębowcu i Goleszowie wygrał Donald Tusk7.

Tak jak w 2005 roku, tak i w roku 2010 dla wyłonienia prezydenta RP 
konieczna była druga tura wyborcza. Zmierzyli się w niej Marszałek Sejmu 
Bronisław Komorowski oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław 
Kaczyński. Na omawianym terenie wyraźne zwycięstwo odniósł Bronisław 
Komorowski, który zarazem odniósł zwycięstwo w przeliczeniu głosów 
wyborczych z całej Polski. W Bielsku-Białej Komorowski uzyskał 61% gło-
sów, w powiecie bielskim około 55%, zaś w powiecie cieszyńskim ponad 
63% głosów. W Cieszyńskiem Jarosław Kaczyński wygrał w gminach Chy-
bie i Istebna (tutaj zdecydowanie), zaś w pozostałych miastach i gminach 
powiatu cieszyńskiego zwyciężył Bronisław Komorowski. Ponownie miaż-
dżącą przewagę zdobył w Wiśle (niemal 85% głosów)8.

Radykalnej zmianie uległa sytuacja w kolejnych wyborach prezydenc-
kich w 2015 roku. Co prawda w pierwszej turze, która odbyła się 24 maja, 
urzędujący prezydent Komorowski (PO) wygrał zarówno w powiecie biel-
skim, jak cieszyńskim, natomiast drugie miejsce zajął jego główny kon-
kurent, reprezentujący PiS Andrzej Duda. Bardzo dobry wynik uzyskał 
także Paweł Kukiz, który niemal we wszystkich tutejszych miastach i gmi-
nach przekroczył dwudziestoprocentowy wynik. Uzupełniając, można 
dodać, że pozostali kandydaci otrzymali od wyborców mizerną liczbę gło-
sów: na przykład Janusz Palikot niewiele ponad 1%, Magdalena Ogórek, 
która reprezentowała mające na tym terenie do niedawna silne poparcie 
SLD, zdobyła zaledwie około 2% głosów9.

6 [Ska] Wyborcza mapa Podbeskidzia. „Kronika Beskidzka” 2000, nr 41 z 12 października.
7 [WK] Prezydencka dogrywka rozstrzygnięta. GZC 2005, nr 43 z 28 października.
8 „Kronika Beskidzka” 2010, nr 23 z 24 czerwca.
9 [Hos., Woc.] Podbeskidzie wybrało różnie. „Kronika Beskidzka” 2015, nr 19 z dnia 14 maja; 

[Hos] Cieszyńskie wybrało. GZC 2015, nr 19 z dnia 15 maja.
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W drugiej turze wyborów pewny zwycięstwa urzędujący prezydent 
Komorowski w skali całego kraju przegrał z Andrzejem Dudą. Na Śląsku 
Cieszyńskim to jednak prezydent Komorowski pokonał obecnego już pre-
zydenta Andrzeja Dudę (na przykład w powiecie cieszyńskim w stosunku 
55,70% do 44,30%). Złożyły się na to głosy mieszkańców miast, przy czym 
w Wiśle Bronisław Komorowski uzyskał aż 84, 3% głosów.

Wyniki kolejnych wyborów prezydenckich wykazały, że na Śląsku Cie-
szyńskim na dobre wyniki mogli liczyć kandydaci centroprawicy oraz 
umiarkowanej lewicy, za którą zamierzała uchodzić SdRP, a następnie 
SLD. W ramach poszczególnych nurtów na powodzenie w walce o fotel 
prezydencki mogli liczyć ci spośród kandydatów, którzy posiadali poparcie 
głównych mediów. Sukcesom wyborczym nie sprzyjało natomiast sprawo-
wanie władzy przez te ugrupowania polityczne, które sprawowały rządy, 
gdy wybory prezydenckie w minionym dwudziestopięcioleciu miały miej-
sce w okresach przesilenia ekonomicznego. Takim klasycznym przykładem 
były wybory prezydenckie w 2000 roku, w trakcie których pewne zwycię-
stwo odniósł (po raz drugi) Aleksander Kwaśniewski, zdecydowanie gó-
rując nad kandydatem rządzącej Akcji Wyborczej „Solidarność” (AWS) 
Marianem Krzaklewskim. 

Wybory do parlamentu

Zmiany polityczne w Polsce, jakie zaszły w związku z wynikami wyborów 
prezydenckich w 1990 roku a także klęska SdRP w wyborach samorządo-
wych, które odbyły się w tym samym roku, wymagały przeprowadzenia 
nowych wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu. Już we wstępnych 
założeniach przyjęto, że będą to pierwsze po II wojnie światowej w pełni 
demokratyczne wybory w Polsce. Pod tym kątem zaczęto przygotowywać 
odpowiednie ustawy, co siłą rzeczy musiało spowodować dyskusję, czy 
nowa ordynacja wyborcza ma mieć charakter większościowy, czy propor-
cjonalny10. W wyniku ostrej dyskusji przyjęto ustawę z dnia 28 czerwca 
1991 roku11. Stanowiła ona, że Wybory posłów na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej są powszechne, bezpośrednie, równe i wolne. Gwarantowała taj-
ność głosowania. Czynne prawo wyborcze (czyli wybierania) mieli wszy-
scy obywatele polscy a także obywatele innych państw, o ile mieszkali 
w Polsce minimum 5 lat, a w chwili wyborów ukończyli 18 rok życia. Bier-

10 Kulisy tych sporów a także istotę przyjętej metody liczenia głosów przypomniał ostatnio 
A. dudeK : Historia polityczna…, s. 151–153.

11 Dz. U. 1991, nr 59/1991, poz. 252.
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ne prawo wyborcze przysługiwało obywatelom polskim, którzy ukończyli 
21 lat i ponadto mieszkali w Polsce minimum 5 lat12. 

W oparciu o wspomniane wyżej przepisy Ustawy z 27 października 
1991 roku przeprowadzono wybory, w wyniku których w Sejmie liczącym 
460 posłów oraz w Senacie (liczącym 100 senatorów) zwycięstwo odniosła 
Unia Demokratyczna. W sumie mandaty uzyskali przedstawiciele 29 komi-
tetów wyborczych, co praktycznie oznaczało niemożność sprawnego funk-
cjonowania rządu, który musiał stale zabiegać o większość parlamentarną. 
23 grudnia powołano rząd Jana Olszewskiego, jednak niebawem został on 
obalony. 11 lipca 1992 roku powstał rząd Hanny Suchockiej z UD, obalo-
ny w 1993 roku. W konsekwencji braku stabilizacji politycznej uchwalono 
nową ordynację wyborczą, która stawiała przed komitetami wyborczymi 
konieczność przekroczenia progu 5% głosów. Z korektami ustawa ta obo-
wiązuje do czasów współczesnych.

Bielski okręg wyborczy, obejmujący województwo bielskie, dysponował 
9 mandatami do Sejmu i 2 do Senatu. Zwycięstwo odniosła Unia Demo-
kratyczna, identyfikowana jako partia centrowa, niemniej dały się poznać 
wpływy lewicy skupionej wokół SdRP, dysponującej (jako jedyna partia) 
w pełni zorganizowanym aparatem partyjnym odziedziczonym po PZPR13. 
Mniejsze poparcie posiadały partie centroprawicowe. Zarazem ujawniła się 
dominacja Bielska-Białej jako największego ośrodka, stąd też w kolejnych 
wyborach wszyscy kandydaci musieli zabiegać o poparcie tamtejszych wy-
borców bądź kandydować z partii cieszących się aktualnym poparciem 
i startować z wysokiego miejsca na liście wyborczej.

Powyższe preferencje ujawniły kolejne wybory w 1993 roku. Zwycię-
żył w nich SLD. Posłami zostali: Ewa Spychalska (*1949), Antoni Kobielusz 
(*1947) i Władysław Bułka (*1936), przed Unią Demokratyczną (posła-
mi zostali Grażyna Staniszewska i Grzegorz Figura (*1957), zaś pozosta-
łe ugrupowania, które weszły do Sejmu, zdobyły po jednym mandacie: 
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform – Zbigniew Pietrzykowski (1934–
2014); Konfederacja Polski Niepodległej – Kazimierz Wilk (*1957); Polskie 
Stronnictwo Ludowe – Tadeusz Sabat (*1951); Unia Pracy – Tadeusz Je-
dynak (*1949). Mandat senatora uzyskał reprezentant NSZZ „Solidarność” 
Marcin Tyrna (*1945) oraz Janusz Okrzesik z UD. Pozostałe partie, zabie-
gające w tym okręgu wyborczym o mandaty parlamentarne, nie uzyskały 
uznania wyborców14.

12 M. miGalSK i , W. wojtaS iuK , M. mazur : Polski System Partyjny. Warszawa 2007, s. 64–66; 
Demokratyzacja w III Rzeczpospolitej. Red. A. Antoszewski. Wrocław 2002, s. 61–66.

13 [Zet] Tak głosowaliśmy. GZC 1991, nr 44 z 1 listopada.
14 W poselskich fotelach. GZC 1993, nr 39 z 26 września. 
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Zmęczenie rządami koalicji SLD-PSL sprawiło, że w kolejnych wybo-
rach społeczeństwo województwa bielskiego, w tym także na Śląsku Cie-
szyńskim, postawiło na ugrupowania centroprawicowe i centrowe, czyli 
Akcję Wyborczą „Solidarność”. Mandaty w 1997 roku uzyskali Stanisław 
Szwed (*1955), Zbigniew Wawak (*1967), Mirosław Styczeń, Jerzy Widzyk 
(*1959), Andrzej Sołtysiewicz. Z Unii Wolności (dawna UD i KL-D) do par-
lamentu weszli Grażyna Staniszewska oraz Zbigniew Leraczyk (*1948). 
Dość mocną pozycję zachował SLD (z jego ramienia posłami zostali Antoni 
Kobielusz i Władysław Bułka). Mandat senatora powierzono Marcinowi Ty-
rnie (AWS) oraz Januszowi Okrzesikowi (UW) 15.

Szala wyborcza odwróciła się w 2001 roku. W bielskim okręgu wybor-
czym zdecydowane zwycięstwo odniosła koalicja SLD-UP (mandaty zdoby-
li: Kazimierz Zarzycki (*1939), Antoni Kobielusz, Jan Sztwiertnia (*1942), 
Jan Szwarc (*1946)). Ponadto nowe ugrupowanie, które zaistniało na sce-
nie politycznej – PO – uzyskało 2 mandaty: dla Tomasza Tomczykiewicza 
(*1961) i Edwarda Płonki (*1950). Poza tym po 1 mandacie zdobyły inne 
nowe ugrupowania, a mianowicie PiS: Jacek Falfus (*1951) i Liga Polskich 
Rodzin: Stanisław Zadora (*1949). Do Senatu weszli: Grażyna Staniszew-
ska (UW) i Władysław Bułka (SLD)16.

W 2005 roku społeczeństwo bielskiego okręgu wyborczego powierzy-
ło mandaty poselskie przede wszystkim PiS: Jackowi Falfusowi, Stanisła-
wowi Szwedowi, Kazimierzowi Matusznemu (*1960), Stanisławowi Pięcie 
(*1971) i PO: Tomaszowi Tomczykiewiczowi, Rafałowi Muchackiemu 
(*1955), Tadeuszowi Kopciowi (*1960). Po jednym mandacie uzyskały SLD 
(Jan Szwarc) i LPR (Stanisław Zadora). Do Senatu weszli Janusz Gałkowski 
(*1961, PiS) oraz Mirosława Nykiel (*1953, PO)17. 

Trendy polityczne ujawnione w 2005 roku utrzymały się na Śląsku Cie-
szyńskim także w kolejnych latach, o czym świadczą wyniki wyborów 
z 2007 i 2011 roku. W pierwszych z nich do Sejmu trafili Tomasz Tomczy-
kiewicz, Mirosława Nykiel, Tadeusz Kopeć, Adam Wykręt (*1945), którzy 
reprezentowali PO; jako posłowie PiS: Stanisław Szwed, Jacek Falfus, Ka-
zimierz Matuszny oraz Stanisław Pięta, zaś sojusz wyborczy lewicy, wy-
stępujący pod nazwą Lewica i Demokraci uzyskał 1 mandat, który zdobyła 
Bożena Kotkowska (*1964). Miejsce w Senacie uzyskali dwaj kandydaci PO 
– Rafał Muchacki i Sławomir Kowalski (*1961)18.

15 Noc rozstrzygnięć. „Kronika Beskidzka” 1997, nr 39 z 30 września.
16 A. KaSPrzyKowSKi : Wymiana mandatów. „Kronika Beskidzka” 2001, nr 39 z 25 września.
17 [WK] Roszady na Wiejskiej. GZC 2005, nr 39 z 30 września; „Kronika Beskidzka” 2005, 

nr 39 z 29 września.
18 [WK] Wybraliśmy Platformę. GZC 2007, nr 43 z 26 października; [Hoss] Wyborcza zmiana. 

Kronika Beskidzka” 2007, nr 29 z 29 października.
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W 2011 roku PO umocniła stan posiadania w parlamencie, zdobywa-
jąc w omawianym okręgu 5 mandatów, które uzyskali Mirosława Nykiel, 
Sławomir Kowalski, Czesław Gluza (*1956, wcześniej starosta cieszyński), 
Małgorzata Pępek (*1961), a także nauczycielka z Cieszyna Aleksandra Try-
buś (*1967). PiS wprowadziło do Sejmu VII kadencji 3 posłów, a mianowi-
cie Stanisława Szweda, Stanisława Piętę i Jacka Falfusa. Ostatni mandat 
zdobył pochodzący spoza regionu Artur Górczyński, reprezentujący Ruch 
Palikota.

Platforma Obywatelska ujawniła swoje wpływy w regionie także w wy-
borach do Senatu: mandaty uzyskali Rafał Muchacki i Sławomir Kowalski19. 
Przewagę polityczną PO w omawianym okręgu wyborczym potwierdzają 
pośrednio także wybory do Parlamentu Europejskiego: region od 2004 roku 
reprezentują wywodzący się ze Śląska Cieszyńskiego członkowie PO, czyli 
były premier Jerzy Buzek (*1940) a także były burmistrz Cieszyna Jan 
Olbrycht (*1952)20, których grono w 2004 roku uzupełniała Grażyna Sta-
niszewska z UW21. W wyborach, które odbyły się w 2014 roku, mandaty 
uzyskali ponownie (po raz trzeci) Jerzy Buzek i Jan Olbrycht a także repre-
zentujący PiS Bolesław Piecha. 

Zmiana przyszła 25 października 2015 roku gdy, zgodnie z tenden-
cją ogólnopolską, w regionie zwyciężyło PiS, zdobywając 5 mandatów do 
sejmu (Stanisław Szwed, Stanisław Pięta, Jacek Falfus, Grzegorz Puda, Ka-
zimierz Matuszny), przed PO (2 mandaty: Mirosława Nykiel, Małgorzata 
Pępek), Komitetem Wyborczym Pawła Kukiza Kukiz'15 (1 mandat: Jerzy 
Jachnik) i Nowoczesną Ryszarda Petru. Senatorami zostali działacze PiS 
Andrzej Kamiński i Tadeusz Kopeć (były członek PO).

Lektura wyników wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu III RP 
a także do Parlamentu Europejskiego nie pozostawia wątpliwości, że na Ślą-
sku Cieszyńskim preferencje wyborcze mieszkańców rozkładały się po-
między partie centrowe (zarówno centroprawicowe jak i centrolewicowe). 
Bieżące sukcesy wyborcze zależały od aktualnej sytuacji ekonomicznej 
kraju (i regionu) oraz poparcia mediów, które nadzwyczaj czynnie włącza-
ły się do kolejnych kampanii wyborczych po stronie niektórych ugrupowań. 
Taki stan rzeczy ujawniły już pierwsze wybory do sejmu w 1990 roku. Kry-
zys w obozie lewicowym doprowadził w następnych latach do załamania 
się w regionie wpływów SLD. 

19 S. HorowSKi , Wyborczy bilans. „Kronika Beskidzka” 2011, nr 41 z 13 października.
20 [Mark] Buzek i Olbrycht znowu w Brukseli. GZC 2009, nr 23 z dnia 12 czerwca.
21 [WK] Dziadowski Sejm. GZC 2004, nr 24 z 17 czerwca. 
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Samorządowość 

8 marca 1990 roku Sejm przyjął Ustawę o Samorządzie Terytorialnym22. 
Ustalała ona zasady organizacji samorządu terytorialnego, wyborów do sa-
morządów, liczbę radnych itd. Określała m.in. prawo do zgłaszania kandy-
datów na radnych do rad miast i gmin przez komitety wyborcze. Te ostat-
nie mogli zawiązywać przedstawiciele lokalnych społeczności, a następnie 
rejestrować je w uprzednio powoływanych przez władze administracyjne 
Komisjach Wyborczych. Ustalona została liczba radnych, zależna od licz-
by mieszkańców określonej miejscowości (miasta, bądź gminy). Na cze-
le władz miasta, w zależności od jego wielkości, miał stać prezydent lub 
burmistrz, zaś gminami wiejskimi miał kierować wójt. Ustawa ta podlegała 
później pewnym retuszom, między innymi dotyczącym bezpośrednich wy-
borów prezydentów miast, a następnie także burmistrzów, a od momentu 
ustanowienia województw samorządowych i powiatów także zasad wybo-
rów do władz tych jednostek samorządowych. Niewielkie korekty dotyczyły 
też wyborów do samorządów lokalnych. W miastach i gminach liczących 
powyżej 20 000 mieszkańców zachowano system proporcjonalny, natomiast 
w mniejszych gminach system większościowy.

Pierwsze w pełni demokratyczne wybory do samorządów lokalnych 
miały miejsce 27 maja 1990 roku. Obok partii politycznych prawo zgła-
szania kandydatów miały lokalne komitety obywatelskie, najczęściej 
skupione wokół „Solidarności” i to one najczęściej odnosiły zwycię-
stwa w śląskocieszyńskich miastach i gminach. Tak było między innymi 
w Cieszynie, Istebnej czy Skoczowie. Partie polityczne (zwłaszcza SLD) 
znaczniejsze sukcesy odniosły jedynie tam, gdzie posiadały silne struktu-
ry organizacyjne (na przykład w Bielsku i Cieszynie), wprowadzając swo-
ich radnych do rad miejskich. Natomiast w Wiśle „Solidarności” nie udało 
się stworzyć własnego komitetu wyborczego, zaś w Goleszowie i Ustroniu 
nie odniosły sukcesów23.

W kolejnych wyborach do rad miast i gmin (w 1994 i 1998 roku) kandy-
daci na samorządowców zrezygnowali z „parasola” „Solidarności”, two-
rząc własne komitety wyborcze, często też odżegnując się od prób wejścia 
w struktury wyborcze partii politycznych. W dalszym ciągu zwyciężały 
koalicje tworzone przez lokalnych liderów i działaczy społecznych, miło-
śników miejscowości (jak na przykład „Wspólnota dla Cieszyna”).

22 Kwestie związane z kształtowaniem się podstaw prawnych podziału terytorialnego Polski 
(a więc również Śląska Cieszyńskiego) szczegółowo omówiono w tekście Barbary i Józefa 
Żebroków, Przemiany administracyjne i sytuacja demograficzna.

23 GZC 1990, nr 22 z 1 czerwca. 
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Zmiany w tym trendzie zdawały się zapowiadać wybory do Sejmiku 
Wojewódzkiego Województwa Śląskiego a także do samorządów powiato-
wych, w których głosowano na listy partyjne, względnie stowarzyszenia 
wyborcze. Lektura wyników wyborczych nie pozostawia jednak wątpliwo-
ści, że w wyborach do samorządów miejskich i wiejskich zwyciężały ugru-
powania lokalne. 

Jeżeli chodzi o wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego 
oraz rad powiatów, były one zbieżne z aktualnym poparciem udzielanym 
przez społeczeństwo Śląska Cieszyńskiego poszczególnym partiom poli-
tycznym. Wykazały to już pierwsze wybory (w 1998 roku), gdy wybory 
do Sejmiku Wojewódzkiego w większości miast i gmin dość wyraźnie wy-
grała AWS, uzyskując aż 23 mandaty. Na terenie powiatu cieszyńskiego 
ugrupowanie to przegrało jedynie (i to znacząco) w Ustroniu i Wiśle. Zara-
zem jednak wybory te wykazały, że na poziomie województwa i powiatu 
znaczącą siłą pozostał SLD (na przykład w 1998 roku w powiecie cieszyń-
skim na 55 radnych powiatowych partia ta uzyskała 14 mandatów), nato-
miast powoli kurczyła się baza wyborcza Unii Wolności (13 mandatów). 
Taki trend utrzymał się w kolejnych latach, z tą różnicą, że w miejsce UW 
weszła pełną siłą PO, dominująca w ostatnich latach także na Śląsku Cie-
szyńskim, zaś miejsce AWS zajęło PiS. Kurczyły się wyraźnie wpływy SLD, 
który w ostatnich latach na ogół utrzymuje swój niewielki stan posiadania, 
zaś poprzez koalicję z PO do 2014 roku współrządził w regionie.

Biorąc pod uwagę wybory do rad powiatów w powiecie bielskim wa-
żący głos posiada Klub Radnych „Rodzina-Prawo-Wspólnota”, którego 
przedstawiciel, Andrzej Płonka, pełni już czwartą kadencję funkcję staro-
sty, jako że funkcję tę powierzono mu również po wyborach samorządo-
wych w 2015 roku. Silną pozycję utrzymuje tutaj również współrządzące 
PiS wraz z Obywatelskim Forum Samorządowym a także PO i poniekąd 
również SLD. Poprzednikiem Płonki był Jacek Falfus, pierwszy starosta po-
wiatu, którego po uzyskaniu przez niego mandatu posła zastąpił Zygmunt 
Mizera (*1950), a następnie w 2002 roku Roman Migdał (*1953), sprawują-
cy funkcję przewodniczącego Rady Powiatu przez trzy kolejne kadencje24. 
W rezultacie wyborów samorządowych w 2015 roku, które w powiecie biel-
skim wygrał wspomniany komitet „Rodzina-Prawo-Wspólnota”, przewod-
niczącym Rady Powiatu został przedstawiciel tego Klubu Jan Borowski25.

W przypadku powiatu cieszyńskiego pierwszym starostą był reprezen-
tujący Unię Wolności Andrzej Georg (*1954), którego w 2001 roku zastą-
pił Witold Dzierżawski (do 2006 roku). W latach 2006–2008 starostą był 

24 Za przekazane informacje autor dziękuje pracownicom Sekretariatu Rady Powiatu Bielskiego.
25 Za informacje na temat wyników wyborów samorządowych w Powiecie Bielskim autor 

dziękuje pracownikom Sekretariatu Biura Rady Powiatu.



417sytuacja polityczna

przedstawiciel PO Mirosław Kożdoń (*1952), którego zastąpił Czesław Gluza 
(do 2011 roku), zaś gdy ten ostatni w 2011 roku został posłem z ramienia 
PO, funkcję starosty objął inny reprezentant tej partii – Jerzy Nogowczyk 
(*1971). W wyniku kolejnych wyborów samorządowych, które odbyły się 
16 listopada 2015 roku, starostą powiatu został Janusz Król (*1965) repre-
zentujący zwycięskie PiS, które uzyskało 12 mandatów, gdy tymczasem 
Platforma Obywatelska 9. Pozostałe mandaty stały się udziałem Komite-
tów: Lewicy Ziemi Cieszyńskiej (3), Cieszyńskiego Ruchu Samorządowego 
(3) oraz Cieszyńskiej Inicjatywy Samorządowej (2)26.

Funkcje Przewodniczących Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawowa-
li: reprezentujący środowiska prawicowe Jan Zorychta (w latach 1998 – 
2002), Ludwik Kuboszek z UW (2002–2006), reprezentujący SLD Jan 
Sztwiertnia (2006 -2010) i kolejny przedstawiciel SLD Stanisław Kubi-
cius (od 2010 roku)27. W wyniku wyborów w 2014 roku przewodniczącym 
Rady Powiatu Cieszyńskiego został reprezentujący PiS Andrzej Bacza 
(*1968). W październiku 2015 zastąpił go Ludwik Kuboszek.

Ostatnią kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest wprowadzenie 
od roku 2002 roku bezpośrednich wyborów prezydentów, burmistrzów 
oraz wójtów. Stało się to na mocy ustawy z 20 czerwca 2002 roku28. Po-
zwoliło to wykreować się osobom, które swoim działaniem na rzecz miast 
lub gmin uzyskały faktyczne sukcesy, a w ślad za tym poparcie lokalnych 
społeczności. Tak jest na przykład w Bielsku-Białej z Jackiem Krywultem, 
który w 2014 roku został po raz czwarty prezydentem tego miasta, a do 
niedawna także w Cieszynie (Bogdan Ficek, *1954). Również w niektó-
rych innych tutejszych miastach i gminach można spotkać wyrazistych 
liderów (na przykład w Czechowicach, Istebnej, Ustroniu, Wiśle). Warto 
w tym kontekście dodać, że w wyborach w 2014 roku doszło do – jak to 
napisano w prasie – prawdziwego trzęsienia ziemi, porażek faworytów29, 
czyli licznych zmian w fotelach burmistrzów miast i gmin. Może to zapo-
wiadać zmianę warty na szczytach lokalnych elit politycznych.

Z perspektywy regionalnej ważnym wydarzeniem politycznym było 
utworzenie 22 kwietnia 1998 roku Euroregionu Śląsk Cieszyński/Eurore-
gion Těšínské Slezsko. W jego skład wchodzą miasta i gminy Śląska Cie-
szyńskiego po obu stronach granicy a także pobliskie Jastrzębie. Dzięki 

26 [Mark] Rada Powiatu w komplecie. GZC 2014, nr 47 z 21 listopada.
27 Szczegółowe dane zestawił Józef Waschut, który od 1998 roku pełni urząd Sekretarza 

Powiatu, w publikacji Powiat Cieszyński 1998–2008. 10 lat samorządu powiatowego. Cieszyn 
2008. Informacje uzupełniające uzyskano od Sekretarza Powiatu.

28 Dz. U. 2002, nr 113, poz. 984.
29 [Mark]: Gorąca batalia. GZC 2014, nr 47 z 21 listopada; [Mark]: Wygrani i przegrani. GZC, 

2014, nr 49 z 5 grudnia.
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temu obejmuje on nieco większą powierzchnię ani-
żeli historyczny region. Jego celem jest promowanie 
współpracy transgranicznej na tym obszarze30. 

Z kolei z racji historycznych obciążeń cieszyń-
skiego pogranicza, ważnym emocjonalnym prze-
łomem było wejście Polski, Czech, Słowacji i kilku 
innych państw do strefy porozumienia z Schengen, 
w wyniku czego z dniem 1 stycznia 2008 roku znik-
nęły kontrole graniczne między państwami człon-
kowskimi.

Konkluzje

Obserwacja przebiegu wyborów do parlamentu, sejmiku wojewódzkiego 
oraz rad powiatów wyraźnie pokazuje, że społeczeństwo powiatów bielsko
-bialskiego oraz cieszyńskiego w zasadzie zajmuje umiarkowane postawy 
polityczne. O ile pominiemy pierwsze lata transformacji ustrojowej, obywa-
teli interesowały zabiegi rządzących (i popierających ich partii) o zapewnie-
nie państwu przynajmniej w miarę stabilnego rozwoju.

Wyniki wyborów wskazywały, w których miastach i gminach Śląska 
Cieszyńskiego na dobre wyniki mogły liczyć ugrupowania centrowe i cen-
trolewicowe (w pierwszym okresie reprezentowała je Unia Demokratyczna, 
przekształcona następnie w Unię Wolności), a później Platforma Obywatel-
ska. Mocną do niedawna pozycję, utraconą głównie na rzecz PO, posiadał 
również SLD. Pomimo tych trendów sporym sukcesem dla PiS zakończyły 
się ostatnie wybory samorządowe w 2014 roku oraz prezydenckie i parla-
mentarne w 2015 roku.

Ogromne znaczenie odgrywają natomiast w wyborach do rad miast 
i gmin Śląska Cieszyńskiego lokalne komitety wyborcze, reprezentowane 
na ogół przez ludzi znanych w swoim środowisku i przez to budzących za-
ufanie. Ta sama uwaga odnosi się do kandydatów na burmistrzów i wójtów.

30 www.euroregionślaskcieszynski, s. 1 [data pobrania tekstu, 12 III 2014].
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Zmiany ustrojowe, które nastąpiły po wyborach do Sejmu 
4 czerwca 1989 roku, musiały za sobą pociągnąć także po-
ważne przemiany w sferze gospodarczej. W nowych wa-
runkach ustrojowych pełna kontrola państwa nad całością 
gospodarki polskiej nie miała już racji bytu. Władze pań-
stwowe nie miały też środków finansowych na podtrzy-
mywanie niewydajnych przedsiębiorstw przemysłowych 
oraz rolnych (PGR-ów), które poprzez wprowadzenie 
nowych technologii i nowoczesnego parku maszynowe-
go należało unowocześnić i zoptymalizować w nich za-
trudnienie, czyli – jak to wówczas mówiono – dokonać 
ich restrukturyzacji. Władze państwowe nie dysponowa-
ły środkami własnymi, aby przeprowadzić tego rodzaju 
działania. Własnych środków finansowych, przy pomocy 
których można by wykupić przynajmniej część przedsię-
biorstw, a następnie poddać je modernizacji, nie posiadało 
również społeczeństwo, które pod względem zamożności 
plasowało się na bardzo odległych miejscach ówczesnej 
Europy.

Zarazem władze tworzącej się III Rzeczypospoli-
tej w ogóle stały przed barierą wypłacalności, stąd też 
– z braku inwestorów krajowych – w pierwszych latach 
szukały pieniędzy sprzedając podmioty gospodarcze za-
granicznemu kapitałowi prywatnemu (zwłaszcza firmom 
działającym w przemyśle) oraz instytucjom finanso-
wym. Założeniem, w zasadzie zawsze przyjmowanym 
przy sprzedaży banków i przedsiębiorstw przemysło-
wych było, że nowi właściciele dokonają ich modernizacji 
i restrukturyzacji. Czas pokazał, że nie wszyscy kontra-
henci wywiązali się z przyjętych na siebie zobowiązań 
– niekiedy wynikało to ze zbyt zużytego lub przesta-
rzałego parku maszynowego, względnie infrastruktury, 
czasami jednak chodziło o pozbawienie się konkurencji 
na rynku. Niektóre wreszcie przedsiębiorstwa produko-
wały wyroby tak technologicznie przestarzałe, zarazem 
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energo- i materiałochłonne, że ich modernizacja w zasadzie nie wchodziła 
w rachubę. Na to wszystko nakładała się rosnąca od lat osiemdziesiątych 
inflacja, która w końcu przybrała charakter hiperinflacji: Polacy zarabia-
li miliony złotych, choć za nie mogli nabyć niewiele towaru. Wszystkie 
te czynniki wymagały zmian w sferze gospodarczej: czasem ostrożnych, 
innym razem radykalnych.

Warunki ogólne

W wyżej zakreślonych warunkach działania w sferze gospodarczej znalazł 
się również Śląsk Cieszyński. Już pierwsze lata wykazały, że tutejszy prze-
mysł zarówno maszynowy, jak i włókienniczy, jest w większości przesta-
rzały zarówno jeżeli chodzi o park maszynowy, jak i o stosowane w nim 
technologie produkcyjne. Dotyczyło to zarówno przemysłu w Bielsku-Białej 
i powiecie bielsko-bialskim, jak i w powiecie cieszyńskim. Wystąpił tutaj 
również zupełny brak rodzimych (nie tylko lokalnych) środków finanso-
wych, niezbędnych dla modernizacji lokalnej gospodarki. Wszystkie te czyn-
niki negatywnie odbiły się na początku transformacji ustrojowej na funkcjo-
nowaniu szeregu podmiotów gospodarczych na Śląsku Cieszyńskim. 

Innym zjawiskiem, które dotyczyło głównie bielsko-bialskich przedsię-
biorstw włókienniczych, była niemożność dostosowania produkcji do no-
wych trendów w modzie (modne stały się inne gatunki sukien i materiałów 
włókienniczych). Zabójczą dla „bielskiej wełny” a także cieszyńskiej „dzie-
wiarki” stał się import taniej odzieży i w ogóle wyrobów włókienniczych 
a także artykułów przemysłowych z niektórych krajów europejskich, a nie-
bawem głównie z Azji, zwłaszcza z Chin, a początkowo także z Indii, poza 
tym ważna okazała się także utrata wielkiego rynku zbytu w ówczesnym 
ZSRR, a następnie w Rosji i republikach poradzieckich, które w tym okre-
sie nie dysponowały jeszcze dostateczną ilością dewiz na zakup wysokiej 
klasy produktów zachodnich i japońskich oraz koreańskich (tu wspomnieć 
można o rezygnacji z już podpisanych umów barterowych), co przyśpie-
szyło upadek części przedsiębiorstw. Nie można wreszcie pominąć bardzo 
pasywnej postawy części kadry kierowniczej w szeregu zakładów, która 
nie podjęła koniecznych prób dostosowania ich do zmieniających się wa-
runków działalności gospodarczej.

Wymienione czynniki doprowadziły do upadku całej rzeszy przedsię-
biorstw przemysłowych w regionie. Zjawisko to dało się najbardziej odczuć 
w miastach, które dotąd posiadały silnie rozwinięty przemysł, zwłaszcza 
w Bielsku-Białej, gdzie obserwowano spektakularny, niemal bezprece-
densowy szybki upadek tamtejszych zakładów włókienniczych i z branży 
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elektromaszynowej1. Bardzo trudne było także w latach dziewięćdziesiątych 
położenie przedsiębiorstw przemysłowych w drugim pod względem poten-
cjału gospodarczego mieście regionu, czyli w Czechowicach-Dziedzicach. 
Także w Cieszynie upadły niektóre silne, zdawałoby się, firmy, takie jak 
„Termika”, „Zampol”, Fabryka Nakryć Stołowych „Polwid”, Przedsiębior-
stwo Produkcji Leśnej „Las”, a wkrótce po nich, w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych, część cieszyńskiej „Celmy”. Inne przedsiębiorstwa ra-
dykalnie obniżały swoją produkcję (by wymienić znany „Elektrometal”), 
wreszcie jeszcze inne formalnie przetrwały, niemniej swoją egzystencję za-
wdzięczały wynajmowaniu hal fabrycznych na potrzeby drobnego handlu 
(na przykład „Juwenia”) lub rzemiosła (np. Zakłady Kartoniarskie). Podob-
ne negatywne zjawiska w sferze gospodarczej wystąpiły z różnym nasile-
niem (i w różnym okresie) we wszystkich miastach regionu. W Skoczowie 
i Ustroniu może to ilustrować dramatyczna walka o przetrwanie tamtej-
szych zakładów kuźniczych („Kuźni Skoczów” i „Kuźni Ustroń”), pracu-
jących na potrzeby przemysłu samochodowego, podjęta najpierw przez 
kierownictwa tych fabryk (ze słabym skutkiem), a następnie przez tamtej-
sze załogi, które wspólnie założyły firmę Kuźnia Polska SA. Pomimo kil-
kuwiekowej tradycji kuźniczej ostatecznie zakład w Ustroniu w 2008 roku 
uległ likwidacji2. W 2002 roku uległa likwidacji najmłodsza kopalnia węgla 
kamiennego w Polsce – KWK „Morcinek” w Kaczycach. 

Podobnie dramatycznie potoczyły się losy innych licznych zakładów. 
Dla przykładu można wymienić Cukrownię w Chybiu. W 2002 roku wła-
ścicielem 95% akcji stał się francuski koncern Saint Luis, a wkrótce po tym 
zakład został przejęty przez niemiecki Südzucker, największego produ-
centa cukru w Europie. W 2008 roku zakład uległ definitywnej likwida-
cji ze względu na duże oddalenie plantacji buraków od cukrowni i zbyt 
wysokie koszty produkcji cukru. Ponadto do likwidacji zakładu przyczy-
niły się wymuszone przez Unię Europejską ograniczenia produkcji cukru 
w Polsce. W konsekwencji około 100 pracowników straciło pracę. Władze 
gminy Chybie nieodpłatnie przejęły od niemieckiego inwestora biologiczną 
oczyszczalnię ścieków oraz zakładowy Dom Kultury, a ponadto odkupiły 
niektóre aktywa3.

Konsekwencją opisanego stanu rzeczy był w latach dziewięćdziesiątych 
znaczny wzrost bezrobocia na Śląsku Cieszyńskim. W niektórych gminach 
przejściowo zbliżał się on do granicy 20 % ogółu mieszkańców w wieku 

1 Szerzej por. J. winiarSK i : Gospodarka. W: Bielsko-Biała. Monografia miasta (red. I. PaniC) 
t. 4: Bielsko-Biała w latach 1918–2009. Red. R. KaCzmareK . Bielsko-Biała 2010, s. 649–651.

2 Na temat ich historii i niedawnych czasów por. A. michaŁek : Życie gospodarcze 1949–1989. 
W: Ustroń 1305–2005. T. 2. Red. L. SzKaradniK,  K. SzKaradniK . Ustroń 2007, s. 671 i nn; 
Taż: Życie gospodarcze 1989–2005. Tamże, s. 723 i nn.

3 G. miCHna : Rolnictwo na Śląsku Cieszyńskim w latach 1945–2010. Mps w zbiorach Autora.
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produkcyjnym. Sytuacji w pierwszych latach nie ratowała nawet miejscowa 
infrastruktura turystyczna, gdyż w związku z ogólnymi kłopotami polskiej 
gospodarki ruch turystyczny bardzo osłabł. Ponadto, w związku z powsta-
niem licznych biur podróży oferujących stosunkowo tanie wyjazdy za-
graniczne do ośrodków turystycznych zapewniających wyższy standard, 
konieczna stała się modernizacja lokalnej bazy noclegowej (koniecznie po-
koje zaopatrzone w telewizor oraz łazienkę, dobre wyżywienie) a także za-
gwarantowanie dodatkowych atrakcji kulturalnych.

Obok wymienionych zjawisk negatywnych, które chwilami zaciążyły 
na rozwoju regionu w pierwszych latach transformacji ustrojowej, mógł 
on się poszczycić i kilkoma atutami. Pierwszym z nich była wielka licz-
ba dobrze wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a także tradycja solid-
nej pracy. Z tym wiązał się kolejny atut, a mianowicie bliskie sąsiedztwo 
ośrodków akademickich kształcących na potrzeby przemysłu i handlu 
(Kraków, Katowice, Gliwice) a także dysponowanie własnymi uczelnia-
mi lub filiami uczelni wyższych (bielska filia Politechniki Łódzkiej, filia 
katowickiego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie). Ich liczbę uzupełnia-
ły powstające niebawem nowe wyższe uczelnie, głównie w Bielsku-Białej, 
kształcące między innymi inżynierów informatyków (można tu wymie-
nić dla przykładu Bielską Wyższą Szkołę Biznesu i Informatyki im. Józefa 
Tyszkiewicza i Akademię Techniczno-Humanistyczną, która wyłoniła się 
w 2001 roku z bielskiej Filii Politechniki Łódzkiej), ale także nowych hu-
manistów.

Wreszcie nie można pominąć solidnej bazy turystycznej zarówno dla 
turystyki letniej, jak i zimowej, która – jakkolwiek coraz bardziej przesta-
rzała – po koniecznej modernizacji mogła stać się ważnym elementem lo-
kalnego systemu gospodarczego.

Z kolei w rolnictwie w maju 1996 roku doszło do reaktywowania Ślą-
skiej Izby Rolniczej (ŚIR) zgodnie z przedwojennymi tradycjami samorzą-
du rolniczego pod nazwą Katowicka Izba Rolnicza (KIR). Aktualnie Izby 
Rolnicze działają na podstawie ustawy (Dz. U. z dnia 4 stycznia 1996 roku) 
i statutu. Członkami KIR mogą być osoby fizyczne i prawne oraz członko-
wie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, którzy posiadają wkłady grun-
tów. Nakreślone zadania KIR są analogiczne jak w okresie przedwojennym, 
uzupełnione aktualnymi zagadnieniami, jakie wyłoniły się w rolnictwie 
w ostatnich latach (etyka zawodowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, świa-
domość potrzeby ekologicznej produkcji żywności, wspieranie zrzeszeń 
producentów rolnych, poprawa jakości produktów rolnych). Co 5 lat wy-
bierane są Rady Powiatowe oraz przedstawiciele z każdej gminy – po jed-
nym delegacie. W powiecie cieszyńskim i bielskim – 13 delegatów, w tym 
z gminy Goleszów dwóch. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego 
i delegata na Walne Zebranie Delegatów w Katowicach. W 1990 roku powstał 
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Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ODR) w Bielsku-Białej. Od 2005 roku jego 
nazwa brzmi: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z Od-
działem w Bielsku-Białej, któremu podlegają powiaty: bielski, cieszyński 
i pszczyński. Do osiągnięć ODR zaliczyć należy przygotowanie cieszyń-
skich rolników do struktur Unii Europejskiej. Poza szkoleniami w zakresie 
dopłat z Unii Europejskiej ODR propaguje nowoczesne metody gospodaro-
wania i wykorzystywania alternatywnych źródeł dochodów na wsi. ODR 
w Bielsku-Białej włącza się także aktywnie w rozwój agroturystyki. Po-
nadto ODR, zwłaszcza cieszyński, organizował wycieczki szkoleniowe do 
przodujących gospodarstw w kraju i niektórych krajach europejskich4.

Komunikacja drogowa i kolejowa

Bardzo ważnym atutem regionu jest jego znakomite położenie pod względem 
komunikacyjnym. Jeżeli chodzi o transport drogowy, przez Śląsk Cieszyński 
przebiega ważna trasa międzynarodowa S1. Na jej śląskocieszyńskim odcin-
ku, poczynając od przejścia granicznego w Cieszynie-Boguszowicach aż do 
Bielska-Białej, posiada ona parametry drogi ekspresowej. Dalsze jej odcinki 
mają charakter drogi szybkiego ruchu.

Również dwie kolejne ważne trasy drogowe przebiegające przez ten re-
gion posiadają niezwykle ważne znaczenie dla jego rozwoju. Chodzi o drogi, 
które łączą Śląsk Cieszyński z aglomeracją górnośląską a także włączają go 
w tranzytowy ruch międzynarodowy poprzez autostrady A1 i A4. Trasy te 
to droga krajowa nr 81, która łączy aglomerację górnośląską z miejscowo-
ściami wypoczynkowymi Beskidu Śląskiego, położonymi w pasie od Ustro-
nia po Wisłę, a poprzez Skoczów lub Pruchną (drogą wojewódzką) także 
z Cieszynem. Drugą natomiast trasą jest droga łącząca Bielsko-Białą z Ży-
wiecczyzną, a stamtąd ze Słowacją przez Zwardoń. Droga ta na odcinku 
Bielsko-Biała – Żywiec uzyskała już parametry trasy ekspresowej, co otwo-
rzy region na kontakty handlowe i turystyczne z tą częścią Europy Środ-
kowej a także zwiększy możliwości turystyczne Szczyrku (i oczywiście 
Żywiecczyzny). Inna, również ważna trasa, prowadzi w kierunku Krakowa 
przez Kęty i Andrychów, otwierając ponadto region na kontakty turystycz-
ne z Podhalem. Dodatkowym atutem regionu jest dobrze rozwinięta sieć 
dróg wojewódzkich i powiatowych, a także dróg lokalnych, łączących po-
szczególne gminy wiejskie.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w zakresie transportu kolejowe-
go. Swój potencjał (pomimo różnych perturbacji) zachował on na linii kole-
jowej Żywiec – Bielsko – Katowice. W przeciwieństwie do tej linii końcem 

4 G. miCHna , Rolnictwo na Śląsku Cieszyńskim...
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2009 roku załamał się ruch kolejowy (zarówno pasażerski jak i towarowy) 
na linii Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała. Ograniczeniu uległ również ruch 
kolejowy na innych trasach kolejowych regionu: między innymi na tra-
sie Wisła Głębce – Goleszów, Cieszyn – Zebrzydowice a także Skoczów 
– Czechowice-Dziedzice. Symptomatycznym jest zamykanie nie tylko licz-
nych przystanków kolejowych wzdłuż tych tras, lecz także dworców kole-
jowych. 

Trzeci atut, którym dysponuje region, a który jednak nie wszędzie wy-
stąpił (lub się ujawnił), było pojawienie się w kilku miastach i niektórych 
gminach (po pierwszym okresie zastoju w początkach lat dziewięćdziesią-
tych) grupy samorządowców doskonale rozumiejących konieczność stwa-
rzania dogodnych warunków dla inwestorów, którzy zamierzają podjąć 
w naszym regionie działalność gospodarczą. Ten atut wspiera dość trady-
cyjne społeczeństwo, przywiązane do regionu i do solidnej pracy. Zjawisko 
powolnego kształtowania się lokalnego patriotyzmu zaczyna powoli poja-
wiać się nawet w Bielsku-Białej – mieście, którego większość mieszkańców 
stanowi ludność napływowa, w czym niebagatelną rolę odgrywa budowa 
silnych instytucji kulturalnych oraz wielorakiego ruchu kulturalnego przez 
władze miasta i pasjonatów kultury5.

Ostatnim wreszcie niebagatelnym atutem są jego warunki naturalne, 
zapewniające możliwość uprawiania turystyki letniej i zimowej oraz maso-
wych sportów zimowych6.

Uwzględniając powyższe okoliczności warto się przyjrzeć, jak przedsta-
wia się obraz gospodarczy obu powiatów historycznego Śląska Cieszyńskiego.

Sytuacja gospodarcza w bielskiej części Śląska Cieszyńskiego

Wspomniane wyżej kłopoty gospodarcze z pierwszych lat transformacji 
ustrojowej władze samorządowe bielskiej części Śląska Cieszyńskiego 
zaczęły powoli przezwyciężać już w połowie lat dziewięćdziesiątych mi-
nionego stulecia, w czym wydatny udział miało (dzięki staraniom władz 
samorządowych) stworzenie w Bielsku-Białej i jego otoczeniu Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wybuchł jed-
nak kryzys gospodarczy, który ujawniające się pozytywne trendy osłabił, 
a w niektórych branżach nawet zniweczył. Po roku 2002 sytuacja ma-
kroekonomiczna się ustabilizowała, a następnie poprawiła (trwając w za-
sadzie do początku 2008 roku), co zbiegło się z dojściem do władzy ko-
lejnej grupy samorządowców, równie dobrze rozumiejących konieczność 

5 Por. A. linert : Kultura i Oświata. W: Bielsko-Biała...., s. 667 i nn.
6 H. mróz : Śląsk Cieszyński. Środowisko naturalne. Cieszyn 1997.
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stworzenia dogodnych warunków do działalności gospodarczej. Ten stan 
rzeczy w dalszym ciągu utrzymuje się pomimo pojawiających się coraz to 
nowych ograniczeń.

Bielsko-Biała

Przemysł

O współczesnym obrazie gospodarczym tego subregionu w zasadzie decy-
duje potęga gospodarcza Bielska-Białej. Duża liczba istniejących tam przed-
siębiorstw różnego typu i różnej wielkości (zarówno jeżeli chodzi o liczbę 
zatrudnionych, jak i dochodowość) zdecydowanie dominowała i nadal do-
minuje nad pozostałą częścią subregionu, czyli powiatu bielsko-bialskiego 
i to nawet jeżeli uwzględni się obszary wiejskie. W 2005 roku w mieście nad 
Białą było zarejestrowanych około 23 100 tak zwanych podmiotów gospo-
darczych (od jednoosobowych do liczących kilka tysięcy zatrudnionych, jak 
w przypadku firmy „Fiat”). Dla porównania, w powiecie bielsko-bialskim 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych było wówczas nieco ponad 
13 800, z czego niemal 60 % w części śląsko-cieszyńskiej, pozostałe zaś 
w dawnej części małopolskiej. Tak wysoki udział miast i gmin śląskocie-
szyńskich powiatu bielskiego wynikał z wielkiej roli gospodarczej Czecho-
wic-Dziedzic w powiecie. Dodajmy, że jeżeli wziąć pod uwagę tylko gminy 
wiejskie, aktywność gospodarcza mieszkańców obu części powiatu była po-
równywalna7.

Dla obserwacji aktywności gospodarczej a także perspektyw dalszego 
rozwoju gospodarki Bielska-Białej i powiatu bielsko-bialskiego ważne są 
jeszcze dwa zaobserwowane czynniki. Pierwszym z nich jest występowa-
nie w tym subregionie licznej i zarazem stabilnej grupy przedsiębiorstw 
przemysłowych oraz pracujących na potrzeby przemysłu firm (na przykład 
informatycznych) w Bielsku Białej oraz w Czechowicach-Dziedzicach.

Drugim, bardzo ważnym czynnikiem zarówno istotnym w okresie 
współczesnym, jak i w perspektywicznym przedziale czasu, jest wysoki 
stopień nakładów inwestycyjnych, początkowo przez kapitał zagraniczny, 
a w ostatnich latach również rodzimy, zarówno z innych stron Polski, jak 
i samych bielszczan. Przykładowo dla roku 2005 była to zawrotna suma 
około 800 mln złotych. Pieniądze te inwestowano zarówno w przemyśle, 
jak i w usługach (zwłaszcza w handlu) a także w branży informatycznej, 
w transporcie oraz w ochronie zdrowia.

7 Zaprezentowane dane zaczerpnięto z Roczników Statystycznych Województwa Bielskiego. 
Zestawienia sumaryczne zawarł J. winiarSK i : Gospodarka…, s. 654, tabl. nr 1.
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Powyższa sytuacja gospodarcza, jaką obserwujemy zwłaszcza w mia-
stach (szczególnie w przemyśle oraz branżach zaawansowanych technolo-
gii informatycznych), ale również i w szeregu gmin wiejskich, najbardziej 
spektakularnie widoczna w przypadku samego Bielska-Białej, sprawiła, 
że w chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (2004 rok) bezrobo-
cie w samym mieście wynosiło niewiele ponad 5% ogółu dorosłej popula-
cji (w tak zwanym wieku produkcyjnym). Nieco wyższe było w powiecie 
bielsko-bialskim. Uwzględniając region wzrastało ono do około 8%. Przez 
kolejne lata okresowo nieznacznie wzrastało bądź malało: na przykład 
w 2007 roku wynosiło ono w omawianym subregionie ponad 7%, przy 
czym w Bielsku-Białej było wyraźnie niższe. Była to więc sytuacja rady-
kalnie odmienna od tej, jaką zarówno w samym mieście, jak i w powiecie 
bielsko-bialskim obserwowaliśmy w pierwszej połowie lat dziewięćdzie-
siątych.

Jeżeli chodzi o przemysł, w wyniku wspomnianych inwestycji a także 
restrukturyzacji tych firm, które przetrwały zamęt pierwszej połowy lat 
dziewięćdziesiątych, w Bielsku-Białej według danych zamieszczanych 
w sprawozdaniach statystycznych było ponad 150 przedsiębiorstw, które 
(według liczby zatrudnionych osób) możemy uznać za duże lub średnie. 
Wśród najważniejszych wymienić należy zwłaszcza takie firmy, jak: Fiat 
Auto Poland (branża motoryzacyjna), Fiat GM Powertrain Poland (bran-
ża motoryzacyjna) a także (między innymi) Adler Polska (branża elek-
tryczna), Avio Polska (branża lotnicza), Bulten Polska, Eaton Automotive 
Systems (branża motoryzacyjna), Hutschinson Poland SA (branża moto-
ryzacyjna), Magneti Marelli Suspension System Bielsko (branża motory-
zacyjna), Philips Lighting Bielsko (branża elektryczna), Takoni (branża 
chemiczna). W branży budowlanej ważne miejsce zajmowała firma Mul-
tiform. Większość wymienionych przedsiębiorstw działa na terenie biel-
skiego obszaru Katowickiej Strefy Ekonomicznej, utworzonej 18 czerwca 
1996 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów8. Jej dalszy roz-
wój został ograniczony po likwidacji województwa bielskiego i przejęciu 
dominującej roli przez Tyską Strefę Ekonomiczną9. W oparciu o nie powsta-
ły następnie zakłady „córki”, zaś niektóre miejscowe przedsiębiorstwa, 
które podjęły tu działalność w latach dziewięćdziesiątych, uległy podzia-
łowi na mniejsze firmy.

Cenną inicjatywą bielskich władz samorządowych oraz niektórych tu-
tejszych ekonomistów i innowatorów było uruchomienie na terenie nale-
żącej do Bielska-Białej Wapienicy Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

8 Dz. U. 1996, nr 88, poz. 397.
9 Zob. P. buCzKowSKi , P. matCzaK : Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec 

konfliktów spowodowanych rozwojem. Poznań 2004.
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Jego zadaniem było i jest wspieranie inicjatyw gospodarczych, a zwłaszcza 
zakładanie nowych firm oraz ułatwianie im działania tak, aby przetrwały 
pierwszy, najtrudniejszy okres działalności. 

Drugą, równie cenną ideą, było utworzenie w Bielsku-Białej Beskidz-
kiego Inkubatora Technologicznego, który stawia sobie za zadanie głów-
nie inicjowanie i wspieranie firm działających w branży informatycznej, 
a w ramach tego zabieganie o dostęp do nowoczesnych technologii i ich 
upowszechnianie wśród lokalnych przedsiębiorców.

W powyższym kontekście warto dodać, że w mieście tym znajdują się 
firmy produkujące wyroby o wysokim zaawansowaniu technologicznym, 
jak na przykład Zakłady Lotnicze „Margański & Mysłowski” lub wspomi-
nane „Avio Polska”.

Te pozytywne trendy uległy osłabieniu po 2007 roku. Co prawda nie 
zmalała liczba pracodawców (z wyjątkiem sektora publicznego), to jed-
nak wzrosło bezrobocie, co wiązało się z ograniczaniem ryzyka upadku 
przez lokalnych przedsiębiorców. W 2007 roku w Urzędzie Pracy było za-
rejestrowanych około 4 390 bezrobotnych, czyli 4,7 % wszystkich osób 
w wieku produkcyjnym. W 3 lata później liczba bezrobotnych wzrosła do 
ponad 5 700 osób, co stanowi 6,1 % zatrudnionych. Niepokojącym zjawi-
skiem są dalsze tendencje wzrastania bezrobocia. Dodać wszakże nale-
ży, że skala bezrobocia w całym województwie śląskim jest zdecydowanie 
wyższa. W 2010 roku przekraczała 10 %, zaś po wyłączeniu z obliczeń 
Bielska-Białej i powiatu bielsko-bialskiego osiągała poziom 12 %, a więc 
w praktyce była aż dwukrotnie wyższa niż w omawianym regionie10.

Handel

Bielsko-Biała, dzięki wielkim inwestycjom podjętym przez wielkie centra 
handlowe, stało się pod tym względem prawdziwym potentatem na skalę 
całego dawnego województwa bielskiego. Z ich licznej grupy wymienimy 
przykładowo (w kolejności alfabetycznej): Castorama, Centrum Handlowe 
Auchan, Centrum Handlowe Sarni Stok, Centrum Handlowe TESCO, Makro 
Cash and Carry Polska S.A., Galeria SFERA, Gemini Park Centrum handlo-
wo-rozrywkowe, Hipermarket Carrefour, Hipermarket REAL, Stara Kablow-
nia Centrum handlowe. Ich cechą jest ulokowanie w pomieszczeniach hiper-
marketów także wielkiej liczby małych sklepów i butików a także różnych 
firm usługowych, w tym także z dziedziny opieki zdrowotnej (na przykład 
gabinetów dentystycznych)11.

10 Szerzej zjawisko bezrobocia a także zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki 
przedstawił J. winiarSK i : Gospodarka…, Na temat bezrobocia zob. tabela nr 7.

11 Szczegółowe dane można zaczerpnąć z oficjalnych stron www wymienionych hipermarke-
tów. 
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Infrastruktura komunikacyjna

Zazdrość mieszkańców wielu miast, nie tylko górnośląskich, bez wątpienia 
musi budzić bardzo dobrze rozwijająca się (chociaż nie bez oporów spo-
łecznych) infrastruktura komunikacyjna miasta. Stanowią ją przede wszyst-
kim wschodnia (w kierunku Żywca i Krakowa) oraz zachodnia obwodnica 
(w kierunku Szczyrku), które powoli, ale systematycznie wyprowadzały 
ruch tranzytowy z centrum Bielska-Białej na jego obrzeża.

Powiat bielsko-bialski  
(miasta i gminy śląskiej części subregionu)

Postronny obserwator, patrząc na obraz gospodarczy powiatu bielsko-bial-
skiego, dostrzeże przede wszystkim jego walory turystyczne i rolnicze. Rze-
czywiście, bowiem walory krajobrazowe tego powiatu są niepodważalne: 
tworzą go piękne góry i tereny podgórskie z bardzo licznymi obszarami 
leśnymi. Niemniej, charakteryzując sytuację gospodarczą, można zauważyć 
na początek, że posiada on nie tylko charakter rolniczo-turystyczny, lecz 
także silnie rozwinięty przemysł, zarówno pod względem wkładu w docho-
dowość subregionu, jak i liczby zatrudnionych w nim ludzi.

Za najsilniejszy (w tutejszych warunkach) ośrodek gospodarczy, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, należy uznać Czechowi-
ce12, mimo że miasto to jest pięciokrotnie mniejsze od Bielska-Białej (bez 
okolicznych wiosek liczy około 35 000 mieszkańców). Znajduje się w nim 
szereg dużych przedsiębiorstw, a także dobrze rozwinięta sfera usług, co 
pod względem znaczenia gospodarczego zapewnia miastu drugie miejsce 
w powiecie.

Do najważniejszych przedsiębiorstw zaliczyć należy Walcownię Metali 
„Dziedzice”, spółki należące do grupy paliwowej „Lotos”, a także miejsco-
wy Oddział PKS, zajmujący się transportem i spedycją towarów. Ponad-
to władze samorządowe tego miasta pozyskały także kilka prestiżowych 
przedsiębiorstw zagranicznych, w tym takich, jak „Valeo”, która to grupa 
działa głównie w branży motoryzacyjnej, zaś w Czechowicach funkcjonu-
je jej oddział „Valeo Electric and Electronic Systems” Sp. z o.o. (zajmujący 
się między innymi produkcją podzespołów do rozruszników i alternato-
rów); „TRW Steering Systems Poland” Sp. z o.o, która prowadzi działalność 
w branży komunikacyjnej.

Lista ważnych dla gospodarki ponadregionalnej przedsiębiorstw jest 
jednak większa. W tym miejscu wymienimy jeszcze „Kontakt-Simon” SA 

12 Wszystkie dane zaczerpnięto z oficjalnych stron internetowych miasta oraz tamtejszych 
przedsiębiorstw.
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(działa w branży elektrycznej) a także Czechowickie Zakłady Przemysłu 
Zapałczanego. Dla miasta i jego funkcjonowania ważkie znaczenie mają 
lokalne przedsiębiorstwa, które działają w dobrze rozwiniętej sferze han-
dlu i usług, budownictwa a także ciepłownictwa (Elektrociepłownia Biel-
sko-Północ).

W przypadku Czechowic wielki wstrząs wywołało powolne zamieranie 
a następnie zamknięcie tamtejszej Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”. 
W ostatnim czasie została ona za symboliczną złotówkę odkupiona przez 
prywatnego inwestora czeskiego, który wznowił wydobycie węgla, zapew-
niając zatrudnienie kilkuset osobom, z zamiarem zwiększenia zatrudnie-
nia o kolejnych kilkuset górników. Rezygnacja górników ze znacznej części 
przywilejów, jakie w tej branży posiadają górnicy pracujący w polskich 
Spółkach Węglowych, uczyniło wydobycie węgla w czechowickiej kopalni 
opłacalnym finansowo, przy konkurencyjnych cenach w stosunku do in-
nych śląskich kopalń. Jeżeli chodzi o tutejsze gminy wiejskie, ich miesz-
kańcy znajdują pracę w pobliskich miastach oraz różnorodnej sferze usług. 
Działa też tutaj spora liczba niewielkich przedsiębiorstw rzemieślniczych, 
zatrudniających od jednej do 9–10 osób. Wyjątkiem są firmy transportowe, 
które znajdują siedzibę między innymi w Jaworzu i Jasienicy.

Opisany stan rzeczy wpływał pozytywnie na stopień bezrobocia, pomi-
mo że około 2010 roku zbliżać się ono zaczęło do średniej wojewódzkiej, 
co wiązało się w znacznym stopniu z upadkiem kopalni „Silesia” w Cze-
chowicach. O ile w 2007 roku wynosiło ono 6,8 % zatrudnionych, a więc 
było niższe niż w całym Województwie Śląskim, to jednak w 2010 roku 
(w poważnej mierze w związku ze zwolnieniami w górnictwie) wzrosło 
do około 10 %.

Ogólnie rzecz biorąc udział poszczególnych sektorów gospodarczych 
powiatu w tworzeniu dochodu narodowego był w roku 2007 następujący: 
usługi (w tym turystyka) – 58 %; przemysł – 38 %; rolnictwo – 4%. Je-
żeli chodzi o podmioty gospodarcze, tutaj przeważała sfera usług (około 
70 %, z czego lwia część przypada na handel i usługi turystyczne a także 
na opiekę zdrowotną); wyraźnie ustępuje jej przemysł, który z około 16% 
zatrudnionych zajmuje drugie miejsce. Na trzecim miejscu plasuje się bu-
downictwo, zaś liczba osób, które zawdzięczają utrzymanie wyłącznie 
pracy w rolnictwie, ma charakter symboliczny (około 300 osób).

Sytuacja gospodarcza cieszyńskiej części Śląska Cieszyńskiego 

Pod względem sytuacji gospodarczej zarówno jeżeli chodzi o ogólny po-
tencjał gospodarczy, jak i zróżnicowanie pod względem różnorodności 
inicjatyw gospodarczych, wreszcie wielkości, skali zatrudnienia i skali 
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produkcji oraz dochodowości, subregion ten ustępuje subregionowi biel-
sko-bialskiemu13. W 2005 roku w powiecie cieszyńskim było zarejestrowa-
nych 17 122 podmiotów gospodarczych. Była to więc liczba zdecydowanie 
niższa niż w samym Bielsku-Białej, przy w miarę porównywalnej liczbie 
mieszkańców. Zarazem na terenie powiatu cieszyńskiego brak było przed-
siębiorstw wiodących pod względem wielkości zatrudnienia i produkcji, 
takich, które zapewniałyby względnie łatwy dostęp do rynku pracy miesz-
kańcom nie tylko miast, ale i okolicznych wsi. Tylko do pewnego stopnia 
taką rangę mogły pełnić cieszyńskie firmy „Polifarb”, „Lakma”, „Celma” 
(którą w ostateczności uratowało wejście w skład grupy „Indukta”) oraz 
dawna „Olza”, a także skoczowski „Polkap”, które to przedsiębiorstwa 
w przeszłości zatrudniały nawet po kilka tysięcy pracowników.

W przeciwieństwie do Bielska-Białej o wiele niższe są też w powiecie 
cieszyńskim (wraz z Cieszynem) nakłady inwestycyjne, w wyniku któ-
rych mogły być wyraźnie zmodernizowane działające tu podmioty go-
spodarcze, a także pojawiłaby się znacząca liczba nowych miejsc pracy. 
Ponadto, w przeciwieństwie do Bielska-Białej, a po części także do powia-
tu bielsko-bialskiego (głównie Czechowic-Dziedzic), nakłady te w znacz-
nym stopniu kumulowały się w sektorze handlu wielkopowierzchniowego, 
zaś przedsiębiorstwa działające w tym sektorze gospodarki (najpierw sieć 
sklepów „Plus”, a następnie także wielkie domy towarowe reprezento-
wane przez takie handlowe korporacje międzynarodowe, jak „Biedron-
ka”, „Castorama”, „Kaufland”, „Lidl”, „Merkury”, „Leroy Merlin” a także 
mniejsze pod względem powierzchni handlowej sklepy zrzeszone w sieci 
„Lewiatan” oraz „Żabka”) stały się na tym terenie głównymi pracodaw-
cami. W sferze usług większą firmą, która powstała z kapitału miejsco-
wego (względnie dzięki przedsiębiorczości jednego człowieka, Michała 
Bożka), jest firma „Ustronianka”, eksploatująca i sprzedająca wartościo-
wą pod względem walorów zdrowotnych wodę mineralną. Firma ta co 
prawda działa od początku lat osiemdziesiątych, niemniej jej najbar-
dziej dynamiczny rozwój nastąpił po 1989 roku. Z różnych względów 
nie powiodły się interesujące próby stworzenia silnego przedsiębiorstwa 
handlowo-usługowego, podejmowane w Skoczowie w latach dziewięć-
dziesiątych.

13 Charakteryzując sytuację ogólną korzystano z danych zawartych w opracowaniu Starostwa 
Powiatowego w Cieszynie, przygotowanego przez E. Miszczuk, przy współpracy A. Guzik 
(i innych), zatytułowanego Cieszyński barometr rozwoju gospodarczego. Prezentacja kluczo-
wych wyników badań. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007−2013. Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2: Wsparcie procesów adapta-
cyjnych i modernizacyjnych w regionie, zamieszczonej na stronie www Starostwa Powiatu 
Cieszyńskiego.
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Radykalnie mniejsze aniżeli w Bielsku-Białej są też w powiecie cieszyń-
skim nakłady inwestycyjne w przemyśle. Na terenie tym – z wyjątkiem  
znanej w całym kraju firmy „Mokate”, założonej 20 lat temu przez Teresę 
Mokrysz w Ustroniu – praktycznie nie powstało żadne większe przedsię-
biorstwo przemysłowe, które byłoby wzniesione od podstaw.

Zatrudnienie mieszkańcom zachodniej części powiatu (w linii Strumień 
– Skoczów – Cieszyn) zapewniają głównie tutejsze wielkopowierzchniowe 
domy towarowe, przedsiębiorstwa ze sfery usług komunalnych, szkolnic-
twa, administracji samorządowej, opieki zdrowotnej, a także małe firmy 
produkcyjne i liczne zakłady rzemieślnicze.

Ważne miejsce w gospodarce nieturystycznych gmin powiatu cieszyń-
skiego (zwłaszcza położonych na zachód od linii Strumień – Cieszyn) sta-
nowi rolnictwo. Znajduje w nim zatrudnienie 11, 9 % ogółu zatrudnionych. 
Zjawiskiem, które ujawniło się w rolnictwie po wejściu Polski do Unii Eu-
ropejskiej, jest postępująca koncentracja ziemi w większe gospodarstwa 
rolne. Są to w tej chwili najważniejsi producenci żywności na tym terenie.

Najważniejsze ośrodki i dziedziny gospodarcze  
powiatu cieszyńskiego

W Cieszynie, oprócz przedsiębiorstw wymienionych w trakcie prezentowa-
nia ogólnej sytuacji gospodarczej powiatu, ważną pozycję w gospodarce 
miasta i tworzeniu miejsc pracy zajmują firmy poligraficzne, „Energetyka 
Cieszyńska” (która od 2002 roku posiada własny blok energetyczny (prądo-
twórczy)14, kilka firm remontowo-budowlanych; zaś jako pracodawcy – miej-
scowe szkoły, Urząd Miasta i podległe mu jednostki budżetowe, Starostwo 
Powiatowe, Szpital Śląski a także różne instytucje użyteczności publicznej. 
Poza tym na terenie miasta działa niewielka grupa drobnych przedsiębior-
ców, zatrudniających od kilku do kilkunastu pracowników a także liczna 
grupa rzemieślników15. W konsekwencji w mieście tym panuje stosunkowo 
wysokie bezrobocie, które w 2002 roku powiększyło się po likwidacji kopal-
ni „Morcinek”16.

Jednym z pozytywnych zjawisk w sferze gospodarczej, które można 
zaobserwować, są procesy modernizacyjne w dotychczas istniejących, 
sprywatyzowanych przedsiębiorstwach: na przykład w Cieszynie są to 

14 Zob. A. SurzyCK i : Energetyka Cieszyńska 1910–2010. Cieszyn 2010.
15 Zob. K. Kajzer , B. franCuS : Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Cieszynie. 100-lecie 

powstania Cechu. Cieszyn 2008.
16 I. PaniC : Sytuacja demograficzna i aktywność społeczna mieszkańców miasta. W: Dzieje 

Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych (red. I. PaniC), t. 3: Cieszyn od Wiosny 
Ludów do III Rzeczypospolitej. Red. M. boGuS  i inni. Cieszyn 2010, s. 653.
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„Polifarb”, „Lakma”, „Celma” oraz dawna „Olza”, do niedawna będąca 
własnością konsorcjum „Jakobs-Suchard” a od niedawna „Mendeléz”. Nie-
mniej działania te nie mogą przysłonić ogólnego, niezadowalającego stanu 
rozwoju miejscowego przemysłu.

W Skoczowie jedynymi większymi zakładami przemysłowymi są 
„Polkap” i „Kuźnia Polska”. Ponadto na terenie gminy znajduje siedzibę 
jedna z większych firm transportowych w Polsce „Gomola Trans”, z któ-
rej wyrosło kilka mniejszych firm-córek.

Mieszkańcy wschodniej i południowo-wschodniej części powiatu (Bren-
na, Ustroń, Wisła oraz wioski gminy Istebna) główne źródło utrzymania 
znajdują w sferze usług turystycznych i w firmach pracujących na potrze-
by tamtejszych domów wczasowych. W przypadku Ustronia drugim naj-
ważniejszym pracodawcą jest grupa tamtejszych domów uzdrowiskowych 
skupionych w „Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Ustroń S.A.” i szpitale 
(na przykład Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy „Równica”, które wcho-
dzi w skład „Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń S.A.”). Natomiast 
po likwidacji „Kuźni” w Ustroniu praktycznie zaniknął w tym pasie więk-
szy przemysł17.

Potężnym ośrodkiem turystyczno-rekreacyjnym jest w polskich warun-
kach Wisła. Posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę turystyczno-noclegową 
(kilkanaście tysięcy miejsc noclegowych), wiele tras turystycznych i spa-
cerowych oraz dogodne do uprawiania sportów zimowych stoki górskie 
(na przykład na Soszowie czy Stożku). Zwłaszcza w śnieżne zimy liczne 
wyciągi narciarskie przyciągają tam wielotysięczne rzesze turystów.

Jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą innych miejscowości powiatu cie-
szyńskiego, na uwagę zasługuje (z podobnych względów jak Wisła) grupa 
miejscowości skupionych w gminie Istebna, czyli Istebna, Koniaków i Ja-
worzynka.

Zaobserwowane zjawiska w sferze przemysłu i usług wpływały bez-
pośrednio na skalę bezrobocia w powiecie cieszyńskim. O ile jeszcze 
w początkach transformacji (w latach 1990–1992) w miejscowościach, 
w oparciu o które utworzono później powiat cieszyński, bezrobocie wy-
nosiło około 8%, to od 2000 roku utrzymywało się na poziomie dwucyfro-
wym: w 2005 roku sięgało w powiecie około 14%, aby w 2007 roku spaść 
do poziomu 9,2%, a następnie – poczynając od 2008 roku, systematycznie 
zaczęło rosnąć, zbliżając się do poziomu 14% w roku 201218, z czego bez-
robotni zarejestrowani stanowią około 11% ludzi w wieku produkcyjnym.

17 Na temat prób ratowania ustrońskiej Kuźni por. A. michaŁek : Życie gospodarcze..., 
s. 737–738.

18 Główny Urząd Statystyczny. Informacje na temat bezrobocia. Ludność w gminach. Por. też 
Roczniki Statystyczne Województwa Bielskiego, a od 1999 Województwa Śląskiego.
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Cechą charakterystyczną bezrobocia w gminach turystycznych powiatu 
cieszyńskiego jest jego okresowość. Wyraźnie spada w sezonach turystycz-
nych letnim i zimowym, natomiast przekracza wymienioną wyżej średnią 
w okresach międzysezonowych.

Turystyka i usługi uzdrowiskowe

Zagadnienie to było podnoszone już przy omawianiu potencjału gospodar-
czego wybranych ośrodków miejskich. W tym miejscu można dodać jedy-
nie, że ten sektor gospodarki jest rozpoznawalnym w całej Polsce znakiem 
firmowym regionu. Powszechnie znane są tutejsze uzdrowiska i ośrodki 
wczasowe. W części bielskiej regionu są to górskie tereny Bielska z Szyn-
dzielnią, pobliska Bystra19 a także małopolski Szczyrk oraz mniej znane, 
posiadające znakomite walory zdrowotne Jaworze. Powiat cieszyński repre-
zentują: Brenna, Ustroń, Wisła, Kubalonka oraz Istebna, Jaworzynka i Ko-
niaków. Warunki terenowe (piękne stoki górskie) umożliwiają działalność 
usługowo-rekreacyjną przez wiele miesięcy w roku: od wiosny do wczesnej 
jesieni zapraszają do pieszych wypraw w góry a także do korzystania z ką-
pieli słonecznych, zimą zaś w miarę dobrze rozwijająca się baza narciarska 
daje możliwość uprawiania sportów narciarskich. 

Konkluzje

Rejestracja najważniejszych elementów gospodarki Śląska Cieszyńskiego 
wskazuje na dwie istotne kwestie. Pierwszą z nich jest korzystne usytuowa-
nie regionu przy ważnych traktach komunikacyjnych, co ułatwia przyciąga-
nie na ten teren inwestorów zewnętrznych. Drugim natomiast jest występo-
wanie licznej, dobrze wykształconej kadry pracowniczej i tradycje rzetelnej 
pracy.

Powyższe cechy nie uchroniły regionu od załamania gospodarcze-
go, jaki przeżył on w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych minio-
nego stulecia. Powolna, mozolna odbudowa gospodarki, podjęta głównie 
dzięki staraniom samorządowców, nie wszędzie zaowocowała jednako-
wymi wynikami. Najkorzystniej wypadła w dawnej stolicy wojewódz-
twa – Bielsku-Białej, słabiej zaś w tych z pozostałych tamtejszych miast, 

19 Odnośnie części śląsko-cieszyńskiej chodzi o dawną Bystrą Śląską. W jej bowiem sąsiedz-
twie leży też druga Bystra, Krakowska. Obie miejscowości połączono w latach pięćdzie-
siątych minionego stulecia i przyłączono do gminy Wilkowice. Por. M. Barańsk i : Beskid 
Śląski. Pasma Klimczoka i Równicy”. Warszawa 1995, s. 219 i nn.
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które dotychczas swój rozwój opierały na gospodarce przemysłowej. Jeże-
li uwzględnić oba subregiony, w istniejącej rzeczywistości lepiej poradzi-
ły sobie władze samorządowe i animatorzy gospodarki w Bielsku-Białej, 
aniżeli w powiecie cieszyńskim. Podstawę współczesnego gospodarowa-
nia społeczności cieszyńskiej części Śląska Cieszyńskiego stanowią szero-
ko pojęte usługi, a w ich ramach turystyka i rekreacja zarówno w okresie 
letnim, jak i zimowym, natomiast w niedostatecznym stopniu rolę tę pełni 
przemysł.
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Życie kulturalne wojciech 
Święs

Ostatnie 25-lecie to czas intensywnych przemian zarów-
no w życiu kulturalnym regionu, jak i w sferze ocze-
kiwań samych odbiorców kultury. Transformacja syste-
mowa po 1989 roku wpłynęła stymulująco na omawianą 
dziedzinę życia społecznego, która już w okresie PRL 
notowała (choć kontrolowany przez państwo) rozwój. 
Największe instytucje i organizacje o charakterze kultu-
rotwórczym kontynuowały swoją działalność. Powstało 
też kilka nowych ośrodków i ważnych inicjatyw, które 
zaznaczyły swoją obecność w świadomości mieszkań-
ców regionu, a nieraz popularnością przekroczyły jego 
granice. Granice – terytorialne i mentalne – przekracza-
ły coraz częściej same instytucje kultury, nawiązując 
współpracę z partnerami po drugiej stronie Olzy zarów-
no polskimi, jak i czeskimi.

Literatura

Wśród regionalnych pisarzy mocną pozycję w skali ogól-
nopolskiej wypracował sobie Jerzy Pilch (*1952) z Wisły. 
Debiutował on jeszcze w 1988 roku zbiorem opowiadań 
Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej, za któ-
ry w roku następnym otrzymał Nagrodę Fundacji im. 
Kościelskich. Do roku 2014 wydał dalsze 18 samodziel-
nych książek. W 2001 roku otrzymał Nagrodę Literacką 
„Nike” za powieść Pod Mocnym Aniołem. Dodatkowo do 
najbardziej prestiżowej nagrody literackiej w Polsce uzy-
skał nominacje za zbiór felietonów Tezy o głupocie, piciu 
i umieraniu (1997) i powieści Bezpowrotnie utracona le-
woręczność (1998, za którą uzyskał „Paszport Polityki”) 
oraz Moje pierwsze samobójstwo (2006). Zyskał również 
uznanie jako twórca felietonów do ogólnopolskich cza-
sopism opiniotwórczych, m.in. „Tygodnika Powszechne-
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go” i „Polityki”. Jego twórczość była wie-
lokrotnie przenoszona na ekran filmowy 
i telewizyjny1.

Na emigracji tworzyli Jerzy Rucki 
(1919–2001) z Jaworzynki, Józef Korn-
blum (1917–2008) z Pruchnej i Marek 
Haltof (*1957) z Pogwizdowa. Ten pierw-
szy po wojnie trafił do Szwajcarii, gdzie 
uzyskał doktorat z nauk ekonomicznych. 
Pracę na Akademii Handlowej w Saint Gal-
len i na wysokich stanowiskach w znaczą-
cych szwajcarskich przedsiębiorstwach 
łączył z pisarstwem. Jego twórczość obej-
muje tomiki poetyckie Rymy znad Cza-
deczki (1985) i Cztery pory roku (1991), 
wspomnienia Bez paszportu i wiz (1990) 
i Na ziemi Wilhelma Tella (1993) oraz zbiór 
utworów napisanych wierszem i prozą By 
uchronić od zapomnienia (1999). Ufundo-
wał również muzeum regionalne „Na Gra-

pie” w swojej rodzinnej miejscowości2. Kornblum w 1935 roku wyjechał 
do Palestyny. Debiutował pod koniec lat siedemdziesiątych w polonijnym 
czasopiśmie „Nowiny-Kurier” wychodzącym w Tel-Awiwie, gdzie pisywał 
opowiadania i felietony. Dopiero jednak od lat dziewięćdziesiątych ukazy-
wały się jego książki, zawierające bardzo dużo odniesień do dzieciństwa 
spędzonego na Śląsku Cieszyńskim. Były to powieści: Ziemia przyobiecana 
(1993), Miłość i szarańcza (1999) i Opowieści o zwykłych ludziach jak ty i ja 
(2004) oraz zbiory opowiadań: Od Wisły po Jordan (1996) i Obrazki izrael-
skie (2002)3. Haltof, profesor filmoznawstwa i wykładowca na uczelniach 
wyższych w Kanadzie oraz USA, jest twórcą nie tylko znaczącego dorobku 
naukowego z zakresu swej dyscypliny (w tym prac tłumaczonych na kilka 
języków) lecz również autorem dwóch powieści osadzonych w realiach cie-
szyńskich: Maks jest wielki (1988) i Duo Nowak (1996)4.

Przynależność do polskiej czołówki poetyckiej potwierdzili cieszyń-
scy poeci Jerzy Kronhold (*1946) i Zbigniew Machej (*1958). Kronhold 

1 J. R. KowalCzyK : Jerzy Pilch. http://culture.pl/pl/tworca/jerzy-pilch [ostatni dostęp 
15. 07. 2015].

2 J. GoleC , S. bojda : Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. Suplement. Cieszyn 2014, 
s. 241–242.

3 G. Geronin : Żydowscy twórcy i artyści związani ze Śląskiem Cieszyńskim, Cieszyn 2014, s. 88–98.
4 Znów minie wiek… Antologia literatury nadolziańskiej. Wstęp, wybór i oprac. L. miękina . 

Cieszyn 2001, s. 445.

Jerzy Pilch na Festiwalu 
Gwiazd w Gdańsku,

6 lipca 2008 roku  Wiki
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po 1989 roku wydał zbiory: Niż (1990), Wiek Brązu (2000) i Epitafium dla 
Lucy (2012), dzieląc pracę twórczą z polityką (był m.in. konsulem gene-
ralnym RP w Ostrawie w latach 1991–1995 oraz 2007–2011)5. Dorobek Ma-
cheja po roku 1989 obejmuje tomiki: Dwa zbiory wierszy (1990, wydane 
w jednym tomie w Londynie tomiki Śpiąca muza i Wiersze dla moich przy-
jaciół z 1988 roku), Trzeci brzeg (1992), Legendy praskiego metra (1996), Kra-
ina wiecznych zer (2000), Prolegomena. Nieprzyjemne wiersze dla dorosłych 
(2003), Wspomnienia z poezji nowoczesnej (2005), Wiersze przeciwko opodat-
kowaniu poezji (2007), Zima w małym mieście na granicy (2008), Mroczny 
przedmiot podążania (2014)6. Za swoją twórczość obydwaj byli wielokrot-
nie nagradzani. 

Wśród poetów bielskich działalność kontynuowali członkowie dawnej 
grupy „Skarabeusz” Stanisław Gola (1942–2010) i osiadły we Wrocławiu 
Bogusław Kierc (*1943) oraz twórcy tacy, jak pochodzący z Rudzicy Juliusz 
Wątroba (*1954) i Mirosław Bochenek (*1960). Zadebiutowali m.in. pocho-
dzący z Bystrzycy na Zaolziu Franciszek Nastulczyk (*1957) i pochodzący 
z Zawiercia Jan Picheta (*1953). Oprócz tego działało i tworzyło w regio-
nie wielu innych literatów zrzeszonych w organizacjach w rodzaju Macierz 
Ziemi Cieszyńskiej czy Związek Nauczycielstwa Polskiego także związa-
nych z mniejszymi miejscowościami, np. Kazimierz Józef Węgrzyn (*1947) 
z Jaworzynki czy Urszula Stefania Korzonek ze Skoczowa (*1942).

Udział mieszkańców w życiu społeczno-kulturalnym

Omawiając życie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim w ostatnich latach, 
warto poświęcić uwagę niezwykłej aktywności obywatelskiej mieszkań-
ców regionu. Z zawartych w Diagnozie społecznej badań socjologicznych 
wynika, że w 2009 roku w Polsce 13,2% populacji należało do organizacji 
pozarządowych, z czego tylko 5% pełniło jakieś funkcje7. Tymczasem we-
dług diagnozy Cieszyńskiego Laboratorium Społeczeństwa Obywatelskiego, 
sporządzonej w ramach projektu CieszLab, w tym samym roku w powiecie 
cieszyńskim przynależność do organizacji pozarządowych zadeklarowało 
18,9% respondentów, z czego 14,3% było aktywnych. Respondenci, któ-
rzy zadeklarowali działalność w organizacjach pozarządowych, zapytani 

5 P. matywieCK i : Jerzy Kronhold. http://culture.pl/pl/tworca/jerzy-kronhold [ostatni dostęp 
15. 07. 2015].

6 Zbigniew Machej. http://culture.pl/pl/tworca/zbigniew-machej [ostatni dostęp 15. 07. 2015].
7 Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Red. J. czaPińsk i , 

T. PaneK . Warszawa 2009, s. 265 (raport dostępny online pod adresem: http://www.
diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf) [ostatni dostęp 15. 07. 2015].
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o swoje kompetencje, podawali m.in.: zdolności aktorskie, literackie, po-
etyckie, teatralne, muzyczne czy taneczne a także umiejętności fotografo-
wania, poszukiwania materiałów historycznych, redagowania wydawnictw, 
uprawiania tradycyjnych rzemiosł oraz organizowania festiwali, wycieczek 
czy imprez sportowych8. W skali całego kraju twórcze postawy w powie-
cie cieszyńskim są wyjątkowo zintensyfikowane, co w oczywisty sposób 
przekłada się zarówno na liczbę organizacji pozarządowych, jak i oddol-
nie organizowanych w regionie imprez. Niestety, dla powiatu bielskiego nie 
przeprowadzono podobnych badań.

Bielsko-Biała

Dla Bielska-Białej pierwsze lata po transformacji ustrojowej były okresem 
prężnego rozkwitu kultury. Choć początkowo nie brakowało trudności 
od strony formalnej i finansowej, z biegiem lat skutecznie przezwycięża-
no problemy. Do roli czołowego ośrodka życia społeczno – kulturalnego 
miasta wyrosło Bielskie Centrum Kultury (BCK, aktualny dyrektor – Włady-
sław Szczotka), które z czasem zdołało wypracować sobie pozycję jednego 
z ważniejszych ośrodków życia muzycznego w kraju. Obecnie prowadzi 
działalność w dwóch placówkach: Domu Muzyki przy ul. Słowackiego oraz 
Domu Tańca przy ul. Komorowickiej. Jest to jeden z kilkunastu domów kul-
tury istniejących na terenie miasta. 

Działalność kontynuowały również m.in.: Teatr Polski (dyrektorzy: 
w latach 1991–1997 Marek Gaj, w latach 1997–1999 Henryk Talar, w latach 
1999–2005 Tomasz Dutkiewicz, w latach 2005–2013 Robert Talarczyk, a na-
stępnie Witold Mazurkiewicz), Teatr Lalek „Banialuka” (dyrektorzy: w la-
tach 1991–1996 Aleksander Antończak, w latach 1997–2000 Krzysztof Rau, 
w latach 2001–2003 Piotr Tomaszuk oraz – od 2005 roku – Lucyna Kozień), 
Muzeum Historyczne w zamku książąt Sułkowskich9 (dyrektorzy: w latach 

8 Diagnoza kondycji społeczeństwa obywatelskiego w powiecie cieszyńskim. Raport 2009. Oprac. 
R. GruSzCzyK  i inni. Cieszyn 2009, s. 21 (diagnoza dostępna online pod adresem: http://del-
tapartner.org.pl/pliki/CieszLab_RAPORT_2009.pdf). Komentarz do badań zob. B. dyCzeK : 
Społeczno-kulturowe zjawiska warunkujące funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego 
i postaw obywatelskich na Śląsku Cieszyńskim. W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do toż-
samości pogranicza polsko-czeskiego. Red. H. ruSeK  i inni. Cieszyn – Katowice – Brno 2010, 
s. 149–156. [ostatni dostęp 15. 07. 2015].

9 Muzeum posiada własną bibliotekę specjalistyczną i wydaje (nieregularnie) „Bielsko-Bial-
skie Studia Muzealne”, których po 1989 roku ukazały się 4 tomy. Z czasem wzbogaciło 
się o nowe obiekty. Tym sposobem jego oddziałem stała się, otwarta dla zwiedzających 
w 1996 roku, dzisiejsza Stara Fabryka przy ul. Żwirki i Wigury (do 2013 roku jako Muzeum 
Techniki i Włókiennictwa, kustosz – Piotr Kenig). Ekspozycje zewnętrzne stanowią 
natomiast: Dom Tkacza przy ul. Sobieskiego (od 1992 roku, kustosz – Ewa Kosmalska) 
oraz Muzeum Juliana Fałata w Bystrej, zajmujące willę należącą dawniej do malarza, tzw. 
„Fałatówkę”, przy ulicy – a jakże – Fałata (od 1973 roku, kustosz – Maria Aleksandrowicz).
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1990–2000 Jerzy Polak, a następnie Iwona Purzycka), Państwowa Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki z sie-
dzibą przy ul. Wyspiańskiego (dyrektor – Andrzej Kucybała), prowadząca 
prężną działalność Galeria Bielska „Biuro Wystaw Artystycznych” (aktual-
na dyrektor – Agata Smalcerz) i kilkanaście mniejszych galerii, w tym – Ga-
leria Malarstwa Polskiego na zamku (od 1997 roku). W 1999 roku w miejsce 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej powstała Książnica Beskidzka, która 
pełni rolę biblioteki miejskiej i powiatowej. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że w jej strukturach działa obecnie 17 filii i sieć 6 specjalistycznych punk-
tów bibliotecznych. Niezależnie działa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódz-
ka przy ul. Komorowickiej (aktualna dyrektor – Anna Niemiec-Warzecha). 
Po otwarciu w 2002 roku Centrum Handlowego „Sfera”, w ramach którego 
otworzył swoją działalność kinopleks sieci „Helios”, likwidacji uległy trzy 
dotychczasowe studyjne kina miejskie: „Apollo”, „Rialto” i „Złote Łany”. 
Pozostało jedynie, otwarte w 1999 roku, kino „Studio” przy ul. Cieszyń-
skiej. Działa przy nim DKF „Kogucik”.

Tylko do 1993 roku na terenie miasta powstało około 30 rozmaitych sto-
warzyszeń, klubów i towarzystw, a w 2007 roku było ich już około 50. 
Organizacje pozarządowe o jednoznacznie kulturalnym charakterze nie 
stanowią jednak tak poważnego kapitału dla miasta, jak w powiecie cie-
szyńskim. Nie ma stowarzyszeń skupiających dziesiątki czy setki ludzi, jak 
ma to miejsce w przypadku chociażby Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Do naj-
ważniejszych zaliczają się: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne (od 
2011 roku, prezes – Ewa Janoszek), Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej 
i Podbeskidzia (od 2009, prezes – Grażyna Staniszewska), Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Bielsko-Bialskiej (aktualny prezes – Stanisław Biłka), Be-
skidzkie Stowarzyszenie Kulturalne „Pegaz” (prezes – Antoni Zadykowicz), 
Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” (od 1999 roku, założyciele – 
Jan Chmiel i Tomasz Zieliński), bielski oddział Polskiego Towarzystwa Lu-
doznawczego (prezes – Elżbieta Filip), Fundacja Centrum Fotografii (od 
2004 roku, prezes – Andrzej Baturo) i wiele innych.

Kulturę muzyczną upowszechniają w Bielsku-Białej m.in. funkcjo-
nujące przy BCK: Młodzieżowy Chór Mieszany „Ave Sol” (od 1981 roku, 
kierownik – Leszek Pollak), Bielska Orkiestra Kameralna (od 1982 roku, 
kierownicy: do 1992 roku Tadeusz Kocyba, a następnie – Witold Szula-
kowski), Kwintet Smyczkowy „Divertimento” (od 1982 roku, kierownik – 
Witold Szulakowski), Bielski Chór Kameralny (od 1993 roku, kierownik 
– Beata Borowska) oraz Bielska Orkiestra Dęta (od 1974) a także zespoły 
folklorystyczne: Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko” (od 1974 roku, aktualna 
kierownik artystyczna – Bożena Bieńczyk, aktualna kierownik muzyczna 
– Marzena Grzybowska) oraz dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Jarzębinki” 
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(od 1986 roku, kierownik – Barbara Komarnicka-Drużbicz). Inne organiza-
cje pozarządowe związane z upowszechnianiem muzyki to m.in.: Bielskie 
Towarzystwo Muzyczne (prezes – Urszula Mizia), Towarzystwo Muzyki 
Dawnej im. Gustava Philippa Telemanna (od 1996 roku, prezes – Piotr Sa-
dowski) czy bielski oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr10.

Cieszyn

Trudno opisać w zaledwie kilku akapitach instytucje kształtujące lokalne 
życie kulturalne w Cieszynie. Po 1989 roku działalność kontynuowały: Cie-
szyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” (do 1991 roku – Cieszyńskie 
Centrum Kultury, dyrektorzy: 1989–1998 – Jerzy Herma, 1999–2000 – Zbi-
gniew Machej, 2000–2012 – Bogusław Haręża, od grudnia 2012 roku Cecylia 
Gasz-Płońska), Biblioteka Miejska (do 1991 roku – MBP, aktualna dyrek-
tor – Izabela Kula), Biblioteka Pedagogiczna (aktualna kierownik – Agata 
Chromik), Muzeum Śląska Cieszyńskiego11 wraz z oddziałami w Skoczo-
wie (Muzeum im. Gustawa Morcinka, kierownik – Wiesław Kuś), Górkach 
Wielkich (Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej, kierownik – Dominik Dubiel) 
oraz w Wiśle (Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego, kierownik – 
Małgorzata Kiereś), Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ignacego 
Paderewskiego (aktualny dyrektor – Krzysztof Durlow)12, Teatr im. Adama 
Mickiewicza, (dyrektor – Andrzej Łyżbicki), Kino „Piast” (kierownik – Ma-
rek Mendroch) czy cieszyńskie wydziały Uniwersytetu Śląskiego13. 

Na mapie kulturalnej miasta pojawiły się nowe punkty: utworzona 
w 1994 roku Książnica Cieszyńska z siedzibą w Kamienicy Bludowskich 
przy ul. Menniczej (główny inicjator jej powstania i dyrektor – Krzysztof 
Szelong), powstałe w 1996 roku Muzeum Drukarstwa przy ul. Głębokiej 
(założyciel – Karol Franek) oraz uruchomiony w 2005 roku Zamek Cieszyn14 

10 A. linert : Kultura i oświata. W: Bielsko-Biała. Monografia miasta (red. I. Panic),  t. 4: 
Bielsko-Biała w latach 1918–2009. Red. R. KaCzmareK . Bielsko-Biała 2010, s. 667–693.

11 Dyrektorką placówki była w latach 1981–2000 Małgorzata Płazak. Po niej to stanowi-
sko przejął Marian Dembiniok. Muzeum wydaje własny periodyk – „Cieszyńskie Studia 
Muzealne” (5 tomów od 2003 roku, wspólnie z Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie). 
Posiada własną bibliotekę specjalistyczną.

12 Od 1993 roku posiada swój oddział w Wiśle.
13 Uniwersytet poza pełnieniem funkcji typowo oświatowych, organizuje liczne koncerty 

i wystawy artystyczne swoich pracowników, studentów oraz gości. Działa przy nim Chór Re-
prezentacyjny „Harmonia”, który odwołuje się do tradycji założonego w 1908 roku w Cieszynie 
Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia”. Daje schronienie kilku organizacjom studenckim (np. 
AZS), a także Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Posiada również bibliotekę i galerię.

14 Placówka od początku działalności wydaje czasopismo „I. Przedsiębiorczość i Dizajn”. Do 
2011 roku Zamek nosił nazwę Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości. Działalność placówki 
uczyniła miasto jednym z wiodących ośrodków wzornictwa przemysłowego w Polsce.
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(dyrektor – Ewa Gołębiowska). Niezwykle cenną inicjatywą Krzysztofa Ne-
ściora (*1977) było, zorganizowane w 2008 roku, Muzeum 4. Pułku Strzel-
ców Podhalańskich przy ul. Frysztackiej. W 2009 roku w budynku dawnego 
przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni wystartowała Świetlica Kry-
tyki Politycznej „Na Granicy”, jedna z czterech świetlic KP w Polsce (ini-
cjatorka powstania i koordynatorka – Joanna Wowrzeczka). W tym samym 
roku przy Kościele Jezusowym otwarto Muzeum Protestantyzmu (kustosz 
– Marcin Gabryś). Nieprzerwanie funkcjonują również: ewangelickie Bi-
blioteka i Archiwum im. Tschammera (kustosze: do 2006 roku Grażyna 
Ciompa-Wucka, a następnie Marcin Gabryś), cieszyński oddział Archiwum 
Państwowego w Katowicach (kierownik – Anna Machej) oraz Biblioteka 
i Archiwum oo. Bonifratrów (kustosz – Maksymilian Kuśka). 

Na tym jednak nie wyczerpuje się kapitał kulturowy miasta. Oprócz wy-
mienionych wyżej instytucji swoją siedzibę w Cieszynie mają liczne organi-
zacje pozarządowe, których działalność wpływa na życie kulturalne całego 
regionu. Część z nich – jak Macierz Ziemi Cieszyńskiej – może poszczycić się 
długą tradycją, ale również te utworzone po 1989 roku zdążyły zapisać się 
na kartach historii miasta. Jedną z nich jest niewątpliwie, powstały z inicjaty-
wy Bogusława Słupczyńskiego w 2000 roku, Teatr CST (Cieszyńskie Studio Te-
atralne) z salą prób przy ul. Wyspiańskiego. Jego aktorzy i sympatycy powołali 
również do życia w 2002 roku Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Współist-
nienia Kultur „Sałasz”. Istotnym wydarzeniem było utworzenie Fundacji Kul-
tury Audiowizualnej „Strefa Szarej” (od 2008 r.), dysponującej, otwartą sześć 
lat wcześniej, Galerią „Szara” przy ul. Srebrnej15. W tym samym roku powo-
łano do życia Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych (prezes – Roma Ro-
jowska). Ważne, bo zrzeszające aktywną społecznie młodzież jest, powstałe 
w 2012 roku, Stowarzyszenie Transgranicznego Centrum Wolontariatu, które 
pomimo niedługiego stażu, ma na swoim koncie kilka znaczących inicjatyw16. 
Za sprawą zakorzenionego już w harmonogramie imprez kulturalnych mia-
sta „Święta Herbaty” do takich organizacji zaliczyć można również, powstałą 
w 2012 roku, Fundację „Laja” (prezes Petr Kantor). Z innych organizacji wy-
mienić należy: powstałe w 2002 roku Stowarzyszenie „Komitet Obywatelski 
Śląska Cieszyńskiego” (prezes – Zbigniew Cichomski) oraz, powstałe w 2005, 
Stowarzyszenie „Wszechnica” (prezes – Ryszard Macura). Warto zwrócić 
uwagę, że spora część nowych projektów ma charakter transgraniczny17.

15 Galeria została założona przez Joannę Wowrzeczkę, Tomasza Swobodę i Agnieszkę Soj-
kę-Swobodę z pomocą studentów filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. J. Wowrzeczka 
pełniła też funkcję kuratorki placówki do 2005 roku, kiedy to zastąpili ją Joanna Rzepka-
Dziedzic i Łukasz Dziedzic – odpowiednio prezes i wiceprezes Fundacji.

16 Założone przez Michała Palucha jako Transgraniczne Centrum Wolontariatu i Wsparcia Imprez.
17 Zob. I. PaniC : Kultura, oświata, sport. W: Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współcze-

snych (red. I. PaniC), t. 3: Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej. Red. M. boGuS 
i inni. Cieszyn 2010, s. 607–612, 623–633.
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Na rzecz upowszechniania kultury muzycznej działają m.in.: Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej (kierownik – 
Karolina Małysz), liczne chóry (m.in. Chór Kościelny oraz Wyższobram-
ski Chór Kameralny przy parafii ewangelicko-augsburskiej18, chór „Lutnia” 
przy parafii pw. św. Marii Magdaleny i chóry przy szkołach: ewangelic-
kiej i katolickiej) oraz organizacje pozarządowe: Cieszyńskie Towarzystwo 
Muzyczne (od 1996 roku, prezes – Roman Matyja), Polskie Towarzystwo 
Harfowe (od 2003 roku, prezes – Ewa Jaślar-Walicka, stowarzyszenie obej-
muje swym zasięgiem całą Polskę) czy Stowarzyszenie „Via Musica” (od 
2005 roku, prezes – Grażyna Durlow).

Natomiast na krajobraz kulturowy i kształtowanie otoczenia miasta 
i regionu zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych widoczny wpływ miała 
także działalność lokalnych służb konserwatorskich utworzonych w Cie-
szynie w 1979 roku (miejski konserwator zabytków – do 1989 Irena Kwa-
śny, po przerwie – od 1991 do 1999 roku – Łukasz Konarzewski)19.

18 Przy parafii działa w sumie 12 chórów: 5 w Cieszynie, po 2 w Bażanowicach, Hażlachu 
i Zamarskach oraz jeden w Puńcowie. Zob. Chóry [Parafia ewangelicko-augsburska 
w Cieszynie]. http://www.parafia.cieszyn.org.pl/index.php?option=com_content&view=-
category&id=45&layout=blog&Itemid=10 [ostatni dostęp 31. 07. 2014].

19 Ł. KonarzewSKi : Cieszyn już nie zabytkowy, „Architektura-Murator” 2007, nr 3, s. 22.

Koncert „Messa da Requiem”; Giuseppe Verdiego w wykonaniu Orkiestry i Chóru 
Filharmonii Śląskiej w Katowicach na inaugurację festiwalu „Viva il Canto”; 

w 2001 roku, Kościół Jezusowy w Cieszynie   AF
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Inne miejscowości regionu

Czechowice-Dziedzice, jako jedne z największych miast w regionie, posia-
dają rozbudowaną sieć bibliotek. Obok Miejskiej Biblioteki Publicznej, której 
dyrektorem jest od 1982 roku Ewa Kmiecik-Wronowicz (z pięcioma filiami 
miejskimi i pięcioma filiami wiejskimi), miasto dysponuje dwiema placów-
kami zakładowymi (Rafinerii „Czechowice” i Walcowni Metali „Dziedzice”), 
dwiema technicznymi (Rafinerii „Czechowice” i Zakładowego Ośrodka In-
formacji Techniczno-Ekonomicznej Walcowni Metali „Dziedzice”) i trzema 
kościelnymi (przy parafii NMP Królowej Polski, przy Parafii Jezusa Chrystu-
sa Odkupiciela oraz dodatkowo przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Bronowie na terenie gminy). Pokaźny księgozbiór znajduje się także 
w Izbie Regionalnej20. Upowszechnianiem kultury i sztuki w mieście zajmuje 
się Miejski Dom Kultury (dyrektor – Bolesław Folek), który jest organizatorem 
większości imprez. Działa przy nim kino „Świt” oraz Klub Filmowy „Puls” 
a także Teatr Muzyczny „Movimento” (od 2006 roku, wcześniej znany jako 
„Śpiewające Szynszyle”, kierownik – Barbara Bielaczyc), Chór Mieszany im. 
Stanisława Moniuszki (od 1955 roku, dyrygent i kierownik artystyczny – od 
1994 roku Dariusz Nurzyński), Młodzieżowa Orkiestra Dęta (od 2005 roku, 
kierownik – Czesław Hałas), Amatorski Zespół Teatralny „Art-Kontrast” (od 
2010 roku, założycielka – Judyta Stocka) i młodzieżowe Koło Badaczy Kultury 
(od 2007 roku, opiekun – Agnieszka Przybyła-Dumin)21.

W Ustroniu uległy likwidacji niektóre placówki, w tym: Powiatowy Mię-
dzyorganizacyjny Miejski Dom Kultury w Jaszowcu (w 1991 roku), biblio-
teka Zakładowa Kuźni (w 1996 roku), Zakładowa Orkiestra Kuźni Ustroń 
(w 1991 roku), kluby „Ruchu” oraz kino „Uciecha” (w 1995 roku). Dokonano 
też przekształceń struktury organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
poprzez połączenie filii w Polanie, Lipowcu i Nierodzimiu z miejscowymi 
bibliotekami szkolnymi, przy zachowaniu ich funkcji jako bibliotek środo-
wiskowych. 

Aktywizacja życia kulturalnego nastąpiła w połowie lat dziewięćdzie-
siątych. Wzrosła też rola Urzędu Miasta w organizowaniu imprez kultu-
ralnych. Powstały nowe organizacje pozarządowe ściśle współpracujące 
z miastem, takie jak: Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” (od 1993 roku, 
prezes – Kazimierz Heczko), Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych (od 
1992 roku, prezes – Andrzej Piechocki), Towarzystwo Kształcenia Artystycz-
nego (od 1992 roku, prezes – Henryk Banszel), Stowarzyszenie Miłośników 

20 Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach 1949–1999. Informator. Oprac. 
M. Krowiarz , M. PoloCzeK . Czechowice-Dziedzice 1999, s. 5.

21 Zespoły i grupy [Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach]. http://mdk.czechowi-
ce-dziedzice.pl/zespoly-i-grupy-mdk/ [ostatni dostęp 31. 07. 2014]. 
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Kultury Ludowej „Czantoria” (od 2001 roku), Stowarzyszenie Kulturalne 
„Równica” (od 1995 roku, prezes – Łukasz Kopyciok) i inne. Widoczna 
jest również praca Towarzystwa Miłośników Ustronia (prezes – Bożena Ku-
bień). Muzeum Ustrońskie (dyrektor – Lidia Szkaradnik) stara się pełnić 
rolę miejskiego centrum kulturalnego, dlatego poza działalnością ekspozy-
cyjną wydaje książki, organizuje jubileusze, spotkania i koncerty oraz po-
pularyzuje ustrońskich twórców. Od 1993 roku działa przy nim Ustrońska 
Galeria Sztuki Współczesnej oraz Oddział przy ul. 3 Maja ze zbiorami da-
rowanymi miastu przez kolekcjonerkę Marię Skalicką (1923-2002)22. Inne 
placówki muzealne w mieście to: Muzeum Chirurgii przy Śląskim Szpita-
lu Reumatologicznym (od 2012 roku, inicjator powstania – Ryszard Wąsik) 
oraz Prywatne Muzeum Regionalne „Stara Zagroda” w drewnianej chacie 
przy ul. Ogrodowej (od 1998 roku, założyciel – Bronisław Palarczyk).

W Wiśle w mniejszym stopniu odznacza się działalność domu kultu-
ry, funkcjonującego pod nazwą Wiślańskie Centrum Kultury (aktualny dy-
rektor – Maria Bujok). Koncentruje się tu uwagę na prowadzeniu zajęć dla 
mieszkańców gminy, zaś organizację i koordynację imprez zostawia innym 
podmiotom. Tutejsza Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia nie 
posiada żadnych filii i skupia się na swojej działalności statutowej (aktu-
alna dyrektor – Renata Czyż). W miejscowości funkcjonuje kilka muzeów. 
Poza filią Muzeum Śląska Cieszyńskiego – obejmującą zasięgiem swoje-
go działania nie tylko Wisłę, ale i Brenną, Istebną, Jaworzynkę i Konia-
ków – są to: Muzeum Narciarstwa w Ośrodku Wczasowo-Szkoleniowym 
„Zimowit” przy ul. Wodnej (od 1991 roku), Muzeum Turystyki w Beski-
dzie Śląskim na Polanie Przysłop pod Baranią Górą przy Baraniogórskim 
Ośrodku Kultury Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno
-Krajoznawczego „U Źródeł Wisły” (od 1994 roku) oraz prywatne: Muzeum 
Spadochroniarstwa im. ppłk. Adolfa Pilcha cichociemnego spadochronia-
rza AK (od 2003 roku, otwarte jako Izba Spadochroniarza, założyciel – Piotr 
Wybraniec) przy ul. Przylesie i Muzeum Aptekarstwa w góralskiej chacie 
na Klyszczonce w Głębcach (założyciel – Jerzy Cienciała), a także Galeria 
Sportowych Trofeów Adama Małysza przy ul. 1 Maja, będąca w istocie pry-
watnym muzeum poświęconym najwybitniejszemu polskiemu skoczkowi 
narciarskiemu. Działa stosunkowo niewiele organizacji pozarządowych. 
Najważniejsze z nich to: zrzeszająca artystów ludowych Grupa Twórców 
„Wiślanie” (od 1991, aktualna prezes – Aleksandra Oczkowska), Towarzy-
stwo Miłośników Wisły (od 1980 roku, aktualna prezes Grażuna Pruska), 
Towarzystwo Kulturalne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle (od 

22 L. SzKaradniK , M. żyromski :  Przejawy aktywności kulturalnej w Ustroniu po 1945 r. 
W: Ustroń 1305–2005, t. 2. 1945–2005. Red. L. SzKaradniK , K. SzKaradniK . Ustroń 2005, 
s. 203, 213–218.
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1950 roku, aktualna prezes – Danuta Pinkas) i Stowarzyszenie „Sztukmisja”, 
w ramach którego działa Chrześcijańskie Studium Teatru Ruchu, Teatr „Lwia 
Paszcza” oraz Teatr Tańca „Tirsa” (aktualny prezes – Jarosław Bylok).

W Skoczowie głównym organizatorem życia kulturalnego jest Miejskie 
Centrum Kultury „Integrator” (aktualny dyrektor – Kuba Abrahamowicz)23. 
Tworzy je 6 placówek – poza samym domem kultury przy ul. Mickiewi-
cza są to: Biuro Komunikacji Społecznej, galeria „ARTadres”, dzieląca przy 
rynku lokal z Biurem Promocji i Informacji, Teatr Elektryczny24, sala wido-
wiskowa „Pod Pegazem” przy ul. Targowej oraz Warsztat Muzyczny przy 
ul. Słonecznej25. Poza Biblioteką Publiczną26 (aktualna dyrektor – Alicja 
Heller), której siedziba mieści się przy ul. Mickiewicza, w Skoczowie dzia-
łają również: filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bielsku-Białej 
przy ul. Podkępie (od 1982 roku, kierownik – Ilona Kozieł) oraz parafialna 
Biblioteka Ewangelicka przy ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej (od 1986 roku, 
opiekun – Renata Świder). Aktywnie funkcjonuje Towarzystwo Miłośników 
Skoczowa (od 1976 roku, aktualny prezes – Witold Kożdoń). Inne działające 
na polu kultury organizacje pozarządowe to m.in.: Stowarzyszenie „Pano-
rama Sztuki Chrześcijańskiej – Musica Sacra” (od 1995 roku, prezes – Wi-
told Dzierżawski) oraz Towarzystwo im. Gustawa Morcinka (od 1998 roku, 
prezes – Ewa Fanfara). Miasto posiada filię Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 
a w 1994 roku otwarto przy rynku Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkan-
dra (dyrektor – Łucja Skrond).

Za działalność kulturalną w Strumieniu odpowiada tamtejszy Miejsko 
– Gminny Ośrodek Kultury (aktualny dyrektor – Bogusław Żydek). Two-
rzą go: centrala usytuowana od 2014 roku w Centrum Kultury i Rekreacji 
przy ul. Młyńskiej (wcześniej – przy rynku) oraz pełniące funkcje świe-
tlic środowiskowych filie w Pruchnej, Zbytkowie, Drogomyślu, Zabłociu 
i Bąkowie. Przy ul. Młyńskiej mieści się również Biblioteka Publiczna 
(aktualny dyrektor – Danuta Jabłońska), która posiada filie w Drogomy-
ślu, Pruchnej i Zbytkowie. Od 1996 roku przy Ośrodku działa też galeria 
„Pod Ratuszem”, która od 2001 roku organizuje „Ogólnopolski Konkurs 
Sztuki Nieprofesjonalnej” im. Emilii Michalskiej (1906–1997) – pisarki 

23 MCK „Integrator” kontynuuje w poszerzonym zakresie działalność Miejskiego Domu Kultury 
w Skoczowie, który funkcjonował przy ul. Targowej – w miejscu dzisiejszej sali widowisko-
wej MCK – w latach 2001–2010. Wcześniej – od 1996 do 2001 roku – Miejski Dom Kultury 
zlokalizowany był przy ul. Ciężarowej. Pod tym adresem instytucja kontynuowała tradycje 
MDK „Tryton” usytuowanego przy ul. Wiślańskiej.

24 Przy Teatrze od 2007 roku działa DKF „Piekiełko”.
25 O nas [Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie]. http://www.mck.skoczow.pl/

podstrona,1,o-nas.html [ostatni dostęp 31. 07. 2014].
26 Biblioteka posiada dwie filie: w Skoczowie, przy ul Sportowej oraz w Pierśćcu przy ul. Sko-

czowskiej.
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ludowej z Pruchnej. Strumień ma duże osiągnięcia w zakresie tradycji 
śpiewaczych. W mieście istnieją dwa chóry: Chór Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum „Canzonetta” (od 1932 roku, wielokrotnie zmieniał nazwę, 
aktualny kierownik artystyczny – Krzysztof Wójtowicz) oraz Chór Towa-
rzystwa Śpiewaczego „Lutnia” im. Jana Orszulika (założone w 1918 roku 
pod nazwą Towarzystwo Muzyczno-Wokalne „Lutnia”, aktualny prezes – 
Sławomir Parchański). W miejscowości znajdowała się również, powstała 
w 1982 roku, Izba Pamięci (od 2004 roku im. Emilii Michalskiej) prowadzo-
na przez miejscowe Koło MZC27. W 2013 roku pamiątki po pisarce zostały 
przekazane do jej rodzinnej Pruchnej, w roku następnym zaś – w związku 
z przenosinami MGOK do nowej siedziby – urządzono nową Izbę Regional-
ną im. Mariana Wójtowicza (1926-2003), związanego z MZC działacza spo-
łeczno-kulturalnego.

W mniejszych miejscowościach życie kulturalne organizują Gminne 
Ośrodki Kultury, przy których działa wiele amatorskich zespołów arty-
stycznych. Udzielają się również Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochot-
nicze Straże Pożarne. Jest kilka instytucji kulturotwórczych o znaczeniu 
wykraczającym poza wieś czy nawet gminę. Przykłady takich instytucji 
to Muzeum Regionalne „Na Grapie” w Jaworzynce (od 1993 roku, zało-
życiel – żyjący w latach 1919–2001 Jerzy Rucki) czy Fundacja im. Zofii 
Kossak w Górkach Wielkich (od 1984 roku, aktualna prezes – Małgorza-
ta Lipińska). Działalność kulturalna na wsi nie odbiega intensywnością 
od miast, mieszkańcy kładą jednak większy nacisk na kulturę ludową. 
Za przykład może posłużyć gmina Goleszów, gdzie działa 12 zespołów 
artystycznych, w tym m.in. Zespół Regionalny „Czantoria” przy Świe-
tlicy Gminnej w Lesznej Górnej (od 1967 roku, instruktor – Irena Klim-
czak), Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” przy 
Goleszowskim Ośrodku Kultury (od 1993 roku, kierownik – Lidia Lan-
kocz) czy Kabaret Regionalny „Rufijoki” przy Świetlicy Gminnej w Ci-
sownicy (od 2000 roku, instruktor – Danuta Brańczyk). W zdecydowanej 
większości są to grupy powstałe po 1989 roku. W gminie działa też 6 chó-
rów (z czego 5 to chóry ewangelickie). Dodatkowo pod GOK należy po-
wstała w 2006 roku Izba Oświęcimska, prezentująca pamiątki dotyczące 
dziejów podobozu Auschwitz-Birkenau w Goleszowie. Jej kustoszem jest 
Paweł Stanieczek28.

27 Zob. Gmina Strumień. [Bm, br], s. 6–9; Kultura [Urząd Miejski w Strumieniu]. http://www.
strumien.pl/kultura [ostatni dostęp 31. 07. 2014].

28 Zob. Baza zainteresowań i kultury Gminy Goleszów „BZiK”. Oprac. L. lanKoCz . Goleszów 
2010, s. 51–70.
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Imprezy kulturalne

Duża liczba istniejących w regionie instytucji samorządowych i gminnych 
oraz organizacji pozarządowych przekłada się na niezwykle bogaty kalendarz 
imprez kulturalnych, z których kilka wykracza rangą poza Śląsk Cieszyński. 
Są to nie tylko inicjatywy instytucji realizujących swoje cele statutowe, ale 
również – w dużej mierze – działania oddolne stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych. Choć nie prowadzi się dokładnych statystyk na ten temat, 
to przykładowo w samym tylko Cieszynie, w wydanym przez Urząd Miej-
ski Kalendarzu Wydarzeń na rok 2007, wymieniono około 150 planowanych 
imprez kulturalnych (nie bez znaczenia jest fakt, że informator powstaje 
z rocznym wyprzedzeniem, kiedy niektóre inicjatywy dopiero się rodzą, 
więc faktyczna liczna organizowanych wydarzeń rośnie na bieżąco)29. Naj-
więcej dzieje się Cieszynie i Bielsku-Białej, jednak mniejsze miejscowości, 
zwłaszcza te o turystycznym charakterze, funkcjonują prężnie.

Region oferuje szeroki repertuar imprez muzycznych. Tradycyjnie po-
czątek roku niesie ze sobą Koncert Noworoczny w Teatrze im. Adama Mic-
kiewicza w Cieszynie, w którym odbywają się również cyklicznie m.in. 
Koncert Karnawałowy oraz koncert z okazji powołania Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego. Prestiżowym wydarzeniem jest Festiwal Muzyki 
Wokalnej Viva il Canto, organizowany w Cieszynie od 1992 roku i prezen-
tujący ogólnopolskiej publiczności różne formy muzyki wokalnej: wielkie 
dzieła oratoryjno-symfoniczne, spektakle operowe i operetkowe, recitale 
wokalne, koncerty galowe z orkiestrą i koncerty kameralne. Pomysłodawcą, 
twórcą i dyrektorem festiwalu jest Małgorzata Mendel. Imprezą o zbliżonym 
charakterze jest Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej 
i Kameralnej. Koncerty organizowane są w ramach tego cyklu od 1990 roku. 
W Bielsku-Białej odbywają się: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Se-
bastiana Bacha (od 2000 roku, wcześniej – od 1992 roku – Międzynarodo-
wy Festiwal Organy Bielska-Białej) oraz Festiwal Kompozytorów Polskich 
(od 1996 roku, kierownik artystyczny – Witold Szulakowski). W Wiśle od 
1977 roku organizowane są Wiślańskie Dni Muzyki Organowej. Z uwagi 
na bogaty repertuar imprez związanych z muzyką klasyczną w regionie 
organizacja części z nich została zaniechana. Są to m.in.: festiwal Muzy-
ka Dawna (1997–2012) oraz cykl plenerowych koncertów w Parku Pokoju 
pod nazwą „Lato z Muzyką” (2003-2013) w Cieszynie a także będący dużym 
wydarzeniem – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeski-
dziu Sacrum in Musica (1999–2009). W roku 2014 nie odbyła się również 
ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z Harfą w Cieszynie.

29 Zob. Kalendarz Wydarzeń na rok 2007 [broszura informacyjna]. Cieszyn 2007.
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Możliwość usłyszenia na żywo uznanych na całym świecie wykonawców 
jazzowych daje organizowany od 1997 roku Cieszyński Festiwal Jazzowy 
(będący kontynuacją takich imprez, jak: Cieszyńskie Spotkania Jazzowe czy 
Cieszyńska Jesień Jazzowa) oraz Jazzowa Jesień organizowana od 2003 roku 
w Bielsku-Białej (kierownik artystyczny – Tomasz Stańko) i Bielska Zadym-
ka Jazzowa (od 1999, dyrektor – Jerzy Batycki). Są to jedne z najważniej-

szych festiwali muzyki jazzowej w kraju. Inne znaczące imprezy muzyczne 
to m.in.: Ustrońska Jesień Muzyczna (od 1999 roku), koncerty muzyki po-
ważnej w ramach „Lata z Filharmonią” odbywające się w Ustroniu i w Wiśle 
(od 1960 roku), coroczne koncerty charytatywne światowej sławy pianisty ja-
zzowego, urodzonego w Ustroniu – Adama Makowicza – w tamtejszej „Pra-
żakówce” (od 1999 roku). Część wydarzeń muzycznych ma typowo religijny 
charakter, np. Dni Jakubowe w ustrońskiej Parafii ewangelicko-augsburskiej 
(od 1983 roku), Dni Klemensowe tamtejszej Parafii rzymskokatolickiej (od 
2003 roku), Ekumeniczne Wieczory Kolęd (także w Ustroniu, od 1988 roku) 
lub festiwal Musica Sacra organizowany od 1995 roku w Skoczowie przez 
stowarzyszenie o tej samej nazwie. Do młodzieży skierowana jest oferta nie-
wielkich festiwali, m.in. „Mini Reggae Fest” w Ustroniu (do 2015 roku odbyło 

Koncert kierownika artystycznego festiwalu Tomasza Stańko (trąbka), 
Marcina Wasilewskiego (fortepian) i Gary'ego Peacocka (konrtabas) 

w ramach 4. Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej, 1 grudnia 2006 roku  BCK
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się 9 edycji; wcześniej w Cieszynie i Ustroniu grał „Reggae Czad Festiwal”), 
Beskidzki Piknik Country „Wiślaczek Country” w Wiśle (od 1999 roku) czy 
„Gotta Go Festiwal” w Cieszynie, skierowany do wielbicieli najcięższych 
brzmień (do 2015 roku przeprowadzono pięc edycji).

Wśród imprez filmowych wymienić należy: Festiwal Filmowy „Era – 
Nowe Horyzonty”, który z inicjatywy Romana Gutka organizowany był 
w Cieszynie w latach 2003–2006. Festiwal zyskał rangę ogólnopolską, jed-
nak organizatorzy postanowili zakończyć współpracę z miastem, przeno-
sząc się do mniej kameralnego Wrocławia. Od kilkunastu lat nieprzerwanie 
realizowany jest przegląd filmowy „Kino na granicy” (w 2015 roku odbyła 
się 17 edycja, dyrektor – Jolanta Dygoś), przyciągający widzów z całej Polski 
ambitnym repertuarem kinematografii m.in. polskiej, czeskiej, słowackiej, 
węgierskiej, interesującymi gośćmi i koncertami. Równie ważnym wydarze-
niem są „Wakacyjne Kadry” organizowane w Cieszynie od 2006 roku (dy-
rektor artystyczny – Konrad Lenkiewicz). Jest to pierwszy w Polsce festiwal 
filmowy, w którym widzowie czynnie oceniają prezentacje konkursowe, 
a wszystkie pokazy są za darmo. W 2012 roku stał się integralną częścią 
Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”. 
Od tej pory występuje pod nazwą „Wakacyjne Kadry w Kręgach Sztuki”. 
Cztery festiwale filmowe odbywają się w Czechowicach-Dziedzicach, są 
to: Czechowickie Prezentacje Filmowe (od 1992 roku), Tydzień Filmu Pol-
skiego (od 1993 roku), Festiwal Filmów Dobrych (od 2002 roku) oraz pre-
zentujący najnowsze dokonania kinematografii państw sąsiednich festiwal 
„Sąsiedzi” (od 2004 roku)30. W Skoczowie wysoką rangę uzyskał Festiwal 
Filmów Przewrotnych, który odbywał się w latach 2007–2012. 

Wśród imprez teatralnych wysuwa się na czoło, organizowany od 
1990 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, Festiwal Teatralny „Bez Gra-
nic” (do 1995 roku nosił nazwę „Na Granicy”, dyrektor – Janusz Legoń). 
Na festiwalu prezentowana jest twórczość teatralna z Polski, Czech, Słowa-
cji oraz Węgier. Drugą ważną imprezą teatralną w regionie, realizowaną 
przy bielskim Teatrze Lalek „Banialuka”, jest ceniony w środowisku lal-
karskim Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkowej (od 1966 roku). Do-
datkowo w Ustroniu od 1990 roku w Miejskim Domu Kultury odbywają się 
spektakle znane jako Ustrońskie Spotkania Teatralne „USTa”.

Imprezą specyficzną, bo interdyscyplinarną, a przez to skupiającą się 
nie tylko i wyłącznie na jednej gałęzi sztuki, jest wzmiankowany Festi-
wal Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”, odby-
wający się w Cieszynie od 2009 roku. W jego ramach organizowane są 
koncerty, warsztaty artystyczne, wykłady, spotkania z twórcami, wystawy, 

30 Festiwale filmowe [Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach]. http://mdk.czecho-
wice-dziedzice.pl/festiwale-filmowe [ostatni dostęp 31. 07. 2014].
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projekcje filmowe (od 2012 roku wspominane „Wakacyjne Kadry w Krę-
gach Sztuki”), prezentacje dorobku wykładowców oraz studentów polskich 
i zagranicznych uczelni i szkół artystycznych. Innym cieszyńskim wyda-
rzeniem skupionym przede wszystkim na popularyzacji sztuki nowocze-
snej jest „Biennale” w Wenecji Cieszyńskiej (od 2012 roku). W organizację 
tych dwóch imprez zaangażowanych jest wiele podmiotów, m.in. cieszyń-
skie wydziały Uniwersytetu Śląskiego. 

Bogata infrastruktura instytucji krzewiących zainteresowanie lokalną 
historią i tradycją daje szerokie pole do popisu podczas corocznej Nocy 
Muzeów, organizowanej w dwóch miastach regionu – Cieszynie oraz 
Bielsku-Białej. W Cieszynie Noc Muzeów została zainaugurowana w roku 
2008, a w 2015 roku wzięła w niej udział rekordowa liczba placówek – 
22 z miasta (oraz dodatkowo 4 po drugiej stronie granicy). Jako że odbywa 
się tu tydzień później niż w większości polskich miast, może przycią-
gnąć również przyjezdnych. Od 2013 roku swoją Noc Muzeów organizu-
je Skoczów. Drugą cieszyńską inicjatywą, która angażuje do współpracy 
największe instytucje miasta, są „Skarby z Cieszyńskiej Trówły”. Impre-
za odbywa się od 2001 roku przez kilka wrześniowych dni i skupia się 
na prezentacji kultury ludowej regionu. Z historią jest również powiąza-
ne święto Szlaku Zabytków Techniki, a więc Industriada, w której biorą 
corocznie udział 3 placówki z regionu – Stara Fabryka (oddział Muzeum 
Historycznego w Bielsku-Białej), Muzeum Drukarstwa z Cieszyna oraz Mu-
zeum Ustrońskie.

Największą frekwencję można odnotować obserwując wydarzenia o ty-
powo masowym charakterze, czego sztandarowym przykładem jest, od-
bywające się w czerwcu od 1991 roku, Święto Trzech Braci w Cieszynie. 
W ramach imprezy na miejscowym rynku każdorazowo goszczą polskie 
gwiazdy muzyki popularnej znane z mass mediów. Zbliżone wydarze-
nia, choć – nie licząc Bielska-Białej – na mniejszą skalę, są organizowane 
w większości miast i wsi Śląska Cieszyńskiego – by wspomnieć tu tylko 
Dni Czechowic-Dziedzic, Dni Ustronia, Dni Wisły, Dni Skoczowa, Staro-
miejską Wiosnę w Strumieniu, Dni Gminy Goleszów czy Dni Bielska-Białej, 
a także powszechne dożynki we wsiach. Imprezy tego typu trwają zazwy-
czaj kilka dni, a mieszkańcy licznie i chętnie uczestniczą w proponowa-
nych im atrakcjach. Innym wydarzeniem o masowym charakterze, jednak 
wyjątkowo ambitnym i ważnym – z uwagi na popularyzowanie cieszyń-
skiej kultury ludowej oraz dalece ponadregionalny zasięg – jest Tydzień 
Kultury Beskidzkiej. Od samego początku (1964) w jego organizacji czyn-
nie uczestniczy Muzeum Beskidzkie w Wiśle, sama zaś miejscowość – 
obok Szczyrku, Makowa Podhalańskiego, Oświęcimia i Żywca – stanowi 
jedną z jego aren.
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Prasa i wydawnictwa periodyczne

Na Śląsku Cieszyńskim widoczne jest nawiązanie do chlubnych tradycji 
wydawniczych. Dwa główne tytuły prasowe o zasięgu ponadlokalnym to 
nieprzerwanie: dla powiatu cieszyńskiego „Głos Ziemi Cieszyńskiej” (re-
daktorzy naczelni po 1989 roku: kolejno Robert Danel, Kazimierz Kaszper, 
Paweł Czupryna, Piotr Wysocki i od 2010 roku Danuta Horowska), a dla 
powiatu bielskiego „Kronika Beskidzka” (redaktor naczelny – Piotr Wysoc-
ki). Dodatkowo od 1998 roku ukazuje się cieszyński dodatek do „Dziennika 
Zachodniego”, początkowo pod tytułem „Dziennik Zachodni w Cieszynie” 
(redaktor naczelny – Wojciech Trzcionka), aktualnie – po prostu „Cieszyn” 
(redaktorzy kolejno: Łukasz Klimaniec, Witold Kożdoń, Katarzyna Koczwa-
ra i od połowy 2014 roku – Jacek Drost). 

Swoje tytuły prasowe posiada większość miejscowości w regionie. Od 
1991 roku Urząd Miejski w Cieszynie wydaje informator „Wiadomości Ra-
tuszowe” (początkowo redagowane przez Renatę Karpińską i Tomasza Len-
kiewicza, a od 2015 roku redaktorem naczelnym jest Aleksander Cierniak). 
W Bielsku-Białej informatorem samorządowym był wpierw – w latach 1995–
2002 – „Magazyn Ratuszowy”, a później od 2003 roku „W Bielsku-Białej” 
(redaktor naczelna – Agata Wolna). Trzy cenne tytuły prasowe wydaje 
wydawnictwo „Prasa Lokalna”: od 1992 roku „Nowa Formacja” (redaktor 
naczelny – Mirosław Siemiński), od 2002 roku „Gazeta Czechowicka” (re-
daktorami naczelnymi byli kolejno: Jan Picheta, Marcin Kałuski i od po-
czątku 2012 roku Barbara Siemińska) oraz od 2008 roku „Czas Skoczowa” 
(redaktorzy naczelni: początkowo Witold Kożdoń, a od stycznia 2010 roku 
Bożena Krzempek). Przykłady innych miejskich lub gminnych czasopism 
to: „Gazeta Ustrońska”, „Echo Wisły”, „Wieści Skoczowskie”, „Jasienica”, 
„Nasza Trójwieś”, „Wieści znad Brennicy”, „Panorama Goleszowska”, „Echo 
Jaworza”, „Wiadomości znad Piotrówki”, „Wiadomości gminy Hażlach” czy 
„Dębowieści”. Popularnością cieszą się czasopisma o typowo religijnym 
charakterze, m.in.: ewangelickie „Wieści Wyższobramskie” (od 2009 roku, 
wcześniej w latach 1992–2009 „Informator Parafialny Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Cieszynie”) i „Zwiastun Ewangelicki” (od 2000 roku), zaś 
wśród katolickich wydawane przez Stowarzyszenie Dziedzictwo św. Jana 
Sarkandra miesięcznik „Dziedzictwo” (1994–2010). Bielskie dodatki posia-
dają ogólnopolskie czasopisma katolickie „Gość Niedzielny” oraz „Niedzie-
la”. Swoje informatory wydaje również wiele parafii i szkół. W pierwszej 
połowie lat dziewięćdziesiątych ukazywało się jeszcze kilka tytułów o za-
sięgu regionalnym. Były to m.in.: wydawany przez Bogusława Bagsika ty-
godnik „Handlowe Informacje Tygodnia – HIT na Granicy” (1990–1994) czy 
„Gazeta Prowincjonalna” (1989–1991, redaktor naczelny – Janusz Okrzesik). 
Na rynku pojawiały się również efemeryczne tytuły prasowe.
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Swoistym fenomenem wydawniczym, charakterystycznym dla regionu, 
są tzw. kalendarze, czyli popularne roczniki z przystępnymi opracowa-
niami na temat lokalnej historii i kultury, wspomnieniami czy tekstami 
literackimi. Nieraz są to wydawnictwa posiadające sporą już tradycję. Wła-
sne kalendarze mają: Bielsko-Biała („Kalendarz Beskidzki”, od 1960 roku), 
Cieszyn („Kalendarz Cieszyński”, od 1985 roku), Goleszów („Kalendarz 
Goleszowski”, od 2001 roku), Skoczów (w latach 1993-2006 ukazywał się 
„Kalendarz Skoczowski”, w latach 1996–2010 i od 2015 „Kalendarz Mi-
łośników Skoczowa”, a w latach 2012–2015 wychodzi „Kalendarz Gminy 
Skoczów”) i Ustroń („Kalendarz Ustroński”, od 1999 roku). Od roku 
2002 ukazuje się również „Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniako-
wa”, w roku 1991 wyszedł jeden rocznik „Kalendarza Czechowic-Dziedzic” 
zaś w roku 2000 jedyny rocznik „Kalendarza Jasienickiego”. Dodatkowo 
na Zaolziu od 1962 roku wychodzi „Kalendarz Śląski”. Ponadto ukazu-
ją się typowo naukowe: „Rocznik Wiślański” (od 2009 roku), „Przyrod-
nik Ustroński” (od 2002 roku) oraz – w Bielsku-Białej – półrocznik „Świat 
i Słowo” poświęcony zagadnieniom nauk społecznych, filozofii i teologii 
(od 2003 roku). Towarzystwo Miłośników Ustronia wydaje nieregularnie 
„Pamiętnik Ustroński” (16 tomów w latach 1988−2013). Między rokiem 
1991 a 2005 ukazało się 18 tomów wydawanego przez cieszyński oddział 
Polskiego Towarzystwa Historycznego „Pamiętnika Cieszyńskiego”.

Konkluzje

Życie kulturalne ostatniego ćwierćwiecza na Śląsku Cieszyńskim cechuje 
bogactwo i różnorodność oferty adresowanej do mieszkańców i przyjezd-
nych, wpływając przy tym na rozwój turystyki i promocję regionu. Zwłasz-
cza Cieszyn, pomimo swych niewielkich rozmiarów i peryferyjnego usytu-
owania, nie utracił roli „kulturalnej stolicy regionu” (kosztem większego 
Bielska-Białej) jak i prężnie działającego ośrodka życia kulturalnego w Pol-
sce. Konkludując, nie można jednak pominąć kilku problemów. Niewątpli-
wie jednym z nich jest trudność w zachęcaniu ludzi młodych do zaanga-
żowania się w działalność organizacji z długą tradycją, takich jak Macierz 
Ziemi Cieszyńskiej czy towarzystwa miłośników miast. Poza tym zmieniają 
się oczekiwania mieszkańców regionu, którzy przejawiają większe zainte-
resowanie partycypacją w kulturze popularnej i masowej. Z roku na rok 
zwiększa się liczba uczestników w „elitarnych” imprezach, jak chociażby 
Viva il Canto.
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W wyniku kolejnych przemian społeczno-ekonomicznych 
kultura ludowa oraz związane z nią przejawy, takie jak 
folklor czy obrzędowość doroczna stawały się coraz bar-
dziej kategorią historyczną. Powodowało to, że poszcze-
gólne przejawy tej formy kultury zaczynały funkcjonować 
w życiu społeczności lokalnych, bądź są przekazywane 
w postaci folkloryzowanej. Termin ten łączy się z folk-
loryzmem rozumianym jako wydobywanie z tradycji lu-
dowej, historycznej lub aktualnej niektórych jej elemen-
tów, szczególnie zaś tych, które zdefiniowane zostają jako 
atrakcyjne ze względu na swą artystyczną formę bądź 
emocjonalną treść. Prezentuje się je przy tej okazji w po-
staci mniej lub bardziej autentycznej lub przetworzonej, 
co najczęściej czyni się w pewnych sytuacjach, najczę-
ściej odmiennych od ich pierwotnego (autentycznego) 
występowania1. 

Tradycje i zwyczaje

Przykładem folkloryzmu mogą być inscenizowane szku-
baczki, ale i sytuacje, kiedy podczas imprez kulturalnych 
osoby reprezentujące czynności kojarzące się z rękodzie-
łem ludowym prezentują swoje umiejętności przed przy-
byłą na tego typu wydarzenia publicznością. Chodzi tutaj 
m.in. o plecionkarstwo, powroźnictwo, kowalstwo, złot-
nictwo, wyrób szyndziołów, kierpców, koronczarstwo 
szydełkowe prezentowane czy to podczas różnego ro-
dzaju warsztatów tematycznych lub przy okazji innych 
imprez nawiązujących swoją tematyką do ludowego 
dziedzictwa regionu Śląska Cieszyńskiego (np. podczas 

1 J. burSzta:  Chłopskie źródła kultury, Warszawa 1995, s. 300.

 Gabriela Hałgas współredagowała problematykę twórców i zespołów 
ludowych

*

*
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„Cieszyńskiego Jarmarku Rzemiosła”, który towarzyszy cieszyńskiej im-
prezie „Skarby z cieszyńskiej trówły” lub przy okazji „Dni Koronki Ko-
niakowskiej” w Koniakowie). Podobnie można odczytywać organizowane 
od 2004 roku w Beskidzie Śląskim imprezy zatytułowane Mieszanie owiec, 
które nawiązują do dawnych beskidzkich praktyk pasterskich. Można 
w tym przypadku mówić również o „teatralizacji” wybranych aspektów 
tradycji regionu. 

Na skutek zmian społecznych, zmieniającej się obyczajowości, oddzia-
ływania kultury popularnej i masowej oraz tempa życia przeobrażeniom 
uległa również sfera związana z życiem rodzinnym. Mimo to nadal spo-
łecznie i indywidualnie ważne są przełomowe momenty związane m.in. 
ze zmianą stanu cywilnego, przyjściem na świat dziecka czy śmiercią bli-
skiej osoby. W przypadku pierwszej kategorii należy zaznaczyć, że współ-
cześnie wybór partnera życiowego jest w znacznym zakresie sprawą 
indywidualną (niewątpliwie wpływ na to mogą mieć takie kategorie jak 
podobne zainteresowania, wykształcenie formy spędzania czasu wolnego 
potencjalnych przyszłych partnerów życiowych czy podobny status eko-
nomiczny i społeczny rodzin lub grup społecznych, z których się oni wy-
wodzą). Niewątpliwie można zakładać, że zmalała w znacznym stopniu 
i uległa przeobrażeniu spotykana jeszcze kilka dziesięcioleci temu instytu-
cja swata (nie oznacza to, że zanikła ona definitywnie). Sposób spędzania 

Pokaz szkubaczki zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zabrzegu, 
9 marca 2013 roku  GS
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czasu narzeczonych („chodzenia ze sobą”) jest niewątpliwie pod mniejszą 
kontrolą społeczną niż dawniej. Praktyka oświadczyn, ich przebieg oraz 
miejsce charakteryzują się obecnie większą swobodą (dowolnością) i wy-
daje się być wzorowane niejednokrotnie na treściach dostępnych w obrębie 
przekazów medialnych. Sposób sformalizowania związku może mieć cha-
rakter świecki (cywilny), jak i religijny z czym wiąże się zgłoszeniem tego 
faktu w instytucji kościelnej oraz podjęcie odpowiednich nauk. Lokalną 
„opinię społeczną” nie szokują również już tak bardzo jak dawniej decy-
zje osób chcących pozostać w niesformalizowanym związku (żyć na tzw. 
„kocią łapę”) lub odraczających w czasie, nieraz przez wiele lat, decyzję 
o wstąpienie w formalne małżeństwo. Nadal można spotkać się z praktyką 
rozwożenia przez przyszłych nowożeńców kołaczyków weselnych i zapra-
szaniem na ślub lub wesele gości.

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza pewnym przeobrażeniom uległy im-
prezy weselne (zmiany przejawiają się także w posobnie organizowania 
wieczorów kawalerskich i panieńskich, na miejsce których wybiera się nie 
tyle dom, ale znajdujące się w centrach miast dyskoteki, puby lub inne lo-
kale). Współczesne wesela organizowane są zarówno dla wąskiego grona 
ograniczającego do najbliższej rodzinny lub znajomych, ale także takie na 
których bawi się wspólnie kilkadziesiąt lub ponad sto osób. Miejscem orga-
nizowania dzisiejszych imprez weselnych są zarówno remizy strażackie, 
jak i restauracje, hotele, zajazdy itp. Niejednokrotnie w celu przygotowa-
nia takiej uroczystości wynajmuje się specjalne osoby lub firmy. Imprezy 
tego typu mogą ograniczać się do skromnego poczęstunku składającego 
się z obiadu, deseru i kolacji bądź przybierać charakter trwającej do rana 
zabawy połączonej nieraz z odbywającymi się „poprawinami”. Wybór ten 
zależy od indywidualnego stylu życia nowożeńców, ich przywiązania do 
tradycji, środków ekonomicznych. Może być również wynikiem sugestii 
rodziny lub kręgu znajomych czy obowiązującej mody. Współczesne we-
sela odbywają się zarówno przy akompaniamencie zespołów muzycznych, 
ale także przy muzyce odtwarzanej przez didżejów z cyfrowych nośni-
ków. Imprezom weselnym towarzyszą liczne gry i zabawy, tańce (nadal do 
bardzo popularnych należą m.in. „kaczuszki”, „Tańczymy labado, małego 
walczyka” czy „Jedzie pociąg z daleka”). Spotykane współcześnie oczepi-
ny, które odbywają się o północy, rzadko nawiązują swoją formą do spo-
tykanej jeszcze w pierwszej połowie XX wieku praktyki. Na dawną formę 
czepin związaną z zakładaniem małodusze czepca będącego elementem 
stroju regionalnego mężatki decydują się obecnie nieliczni – są to najczę-
ściej te osoby, które chcą podkreślić swoje przywiązanie do regionalnych 
tradycji2. 

2 Por. L. riCHter , G. StudniCK i :  Czepiny, poprowki, przekludziny. „Zwrot” 2014, nr 4, 
s. 20–22. 
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Nadal ważnym wydarzeniem z perspektywy społecznej i kulturowej 
jest okres ciąży i moment przyjścia na świat dziecka. Współcześnie zmniej-
szył się zakres zakazów i nakazów (mających niegdyś charakter magiczno
-religijnych) obejmujących kobietę w ciąży. Przy wyborze imienia dziecka 
coraz rzadszą praktyką jest nadawanie mu tego samego, które nosi jedno 
z jego rodziców lub dziadków. Wpływ na to mają panujące mody i kul-
tura popularna – od lat dziewięćdziesiątych wśród wybieranych imion 
coraz częściej pojawiają się te, które kojarzą się z bohaterami seriali i fil-
mów produkcji zagranicznej – często są to imiona, które nie są odnotowa-
ne w kalendarzu chrześcijańskim. W rodzinach wierzących osób chrzest 
jest okazją do zorganizowania niewielkiego przyjęcia, na które zaprasza 
się obok chrzestnych dziecka (potków), najbliższych krewnych lub znajo-
mych rodziców chrzczonego – miejscem tego typu uroczystości może być 
dom lub restauracja. Nadal spotykana jest praktyka odwiedzin matki i jej 
nowonarodzonego dziecka oraz obdarowywania ich praktycznymi upomi-
naniami (np. ubrankami dla dzieci)3. Obecnie przy okazji kościelnych uro-
czystości (Pierwsza Komunia, Konfirmacja) młody człowiek bywa również 
obdarowywany – obok pamiątek o charakterze religijnym – sprzętem cy-
frowym w postaci tabletu, komputera czy konsoli do gier komputerowych. 

3 Por. L. riCHter , G. StudniCK i :  Chłopczyk czy dziewczynka? „Zwrot” 2013, nr 10, s. 20–21; 
L. riCHter , G. StudniCK i : Co rok, to prorok… . „Zwrot” 2013, nr 11, s. 21; L. riCHter , 
G. StudniCK i :  Chrzest, wywód, roczek… . „Zwrot” 2013, nr 12, s. 20–22.

„Wodzenie Judosza” w Skoczowie, 18 kwietnia 2014 roku  GS
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Od lat dziewięćdziesiątych można także zauważyć zmniejszający się 
rygoryzm obowiązujących bliskich zmarłego związany z okazywaniem 
i przestrzeganiem okresu żałoby, czego przejawem może być rezygnacja 
z noszenia odzieży koloru czarnego. Znakiem zmian kulturowych i podej-
ścia do śmierci i zwłok jest pojawiająca się od kilku dekad praktyka kremacji 
zwłok. Śledząc dawne materiały etnograficzne i ludoznawcze oraz zestawia-
jąc je ze współczesnością można stwierdzić, że bogata niegdyś obrzędowość 
pogrzebowa Śląska Cieszyńskiego zaczyna ulegać uproszczeniu, nabierając 
coraz bardziej charakteru uniwersalnego oraz upodabnia się do praktyk fu-
neralnych spotykanych poza nim w innych regionach w kraju i za granicą4. 

Zmiany, jakie zachodzą po 1989 roku, znalazły swoje odzwierciedlenie 
w zwyczajach i praktykach związanych z rokiem obrzędowym. Spowodowa-
ły one pojawienie się nowych praktyk. Początek ostatniej dekady XX wieku 
to także czas pojawiania się imprez i zjawisk kulturowych inspirowanych 
amerykańską kulturą. Wymienić tutaj można spotkania towarzyskie w for-
mie prywatek lub „na mieście” w barach, restauracjach, pubach czy dysko-
tekach, a związane z obchodzonym 31 października Helloween. Wspomnieć 
także należy o upowszechniającym się od lat dziewięćdziesiątych tzw. dniu 
zakochanych przypadającym 14 lutego określanym Walentynkami. Święto to 
zastąpiło zapominane – z każdą upływającą dekadą – coraz bardziej wianki 
związane z Nocą Świętojańską czy Jonem, które przypadały na czas przesi-
lenia letniego. Wśród charakterystycznych dla tego dnia praktyk było pusz-
czanie przez dziewczęta na wodę wianków, które mieli następnie wyłowić 
kawalerowie5. Obecnie do zwyczajów świętojańskich nawiązują niektóre im-
prezy, mające cechy festynu. Skierowane są one do społeczności lokalnej, 
jak choćby organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach 
„Wianki” czy podobnie brzmiąca impreza odbywająca się m.in. przy Domu 
Miejscowego Koła PZKO w Orłowej-Lutyni na Zaolziu6.

Przeobrażenia społeczne i kulturowe, jakie miały i mają miejsce od 
ponad kilku dziesięcioleci spowodowały, że część mieszkańców i organi-
zacji społecznych regionu podjęły działania zmierzające do ochrony lub 
przywracania pewnych specyficznych lokalnych tradycji, które decydują 
o kulturowej dystynkcji Śląska Cieszyńskiego. Działania tego typu można 
odczytywać m.in. jako przejaw świadomości regionalnej. Przykładem 

4 Por. L. riCHter , G. StudniCK i: Pochówek, przepijani skórki i żałoba. „Zwrot” 2014, nr 7, 
s. 18–19.

5 Por. J. SzymiK:  Doroczne zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim. Czeski Cieszyn 2012, 
s. 120–122.

6 Por. Wianki i mikrofon… „Wiadomości znad Piotrówki”. Biuletyn Informacyjny Gminy 
Zebrzydowice 2012, nr, s. 7; Kabaret, Wianki i piknik… „Wiadomości znad Piotrówki”. 
Biuletyn Informacyjny Gminy Zebrzydowice 2014, nr 7, s. 7; [SCH]: Wianki zostały rzucone, 
„Głos Ludu” 2012, nr 77, s. 3; [DC], Olza zabrała wianki. „Głos Ludu” 2013, nr 78.
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– obok powstających od kilku dekad zespołów regionalnych i folklorystycz-
nych – może być zaangażowanie się osób będących miłośnikami lokalnych 
tradycji regionu w Beskidzie Śląskim, które doprowadziło do przywrócenia 
wspomnianego już, dawnego majowego zwyczaju mieszania owiec, który 
towarzyszył niegdyś pierwszemu wypędzaniu tych zwierząt na pastwiska 
górskie. Pierwszy raz tego typu wydarzenie miało miejsce w 2004 roku 
„Na Stecówce” w Istebnej. Odbyło się ono z inicjatywy Henryka Kukucz-
ki (*1959). Podobne działania pojawiły się w 2005 roku w Koszarzyskach 
w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego (zainicjowane przez osoby związa-
ne ze Stowarzyszeniem „Koliba” z Koszarzysk, Ogniskiem Górali Śląskich 
i Sekcją Ludoznawczą przy ZG PZKO), w 2008 roku w Koniakowie (Piotr 
Kohut z Koniakowa, Józef Michałek z Istebnej) oraz w 2015 roku w Wiśle 
„na Cienkowie”7. Podczas tego typu imprez pokazuje się zwyczaj trzykrot-
nego przepędzania stada owiec wokół wbitej w ziemię, po środku polany, 
żerdki z iglastą gałązką, okadzanie zwierząt ziołami, modlitwa nad stadem 
(w Koniakowie i Istebnej bierze w tych działaniach udział ksiądz), pokazy 
dojenia, strzyżenia owiec (mogą w nich czasem brać udział obserwujący to 
zdarzenie widzowie), pokazy wyrobu owczego sera (buncu). Przy tej okazji 
występują miejscowe zespoły regionalne, ale można również zakupić przy-
kłady rękodzieła ludowego, wyroby z owczego mleka, pamiątki kojarzące 
się z ze stylem góralskim – ludowym. 

Podobny charakter mają organizowane od końca pierwszej dekady XXI 
wieku w tych samych miejscach imprezy noszące nazwę Rozsod owiec. Te 
z kolei odwołują się do mających niegdyś miejsce praktyk związanych z za-
kończeniem wypasu owiec w Beskidzie Śląskim i oddanie ich właścicielom, 
co według tradycji przypadało na dzień, w którym wspomina się postać św. 
Michała (29 września). Imprezy tego typu stają się zarazem atrakcją tury-
styczną, ale także okazją do zamanifestowania swojej regionalnej tożsa-
mości i przywiązania do lokalnej tradycji8.

Innym przykładem świadomego przywiązania i odwoływania się do 
dawnych tradycji może być działanie nawiązujące do okresu związanego 
z końcem karnawału i początkiem Wielkiego Postu – idzie tutaj o organi-
zowaną w Cieszynie od 1991 roku imprezę nawiązującą do dawnego ostat-
kowego zwyczaju pogrzebu basetli względnie basu. Podjęły się tego osoby 

7 Por. N. gorzaŁka:  Pónbóczek pokropił, owce wymieszane, [w:] http://wiadomosci.ox.pl/
wiadomosc,30117,ponboczek-pokropil-owce.html; Ł. KlimanieC , Górale w Koniakowie 
„wymiszali” owce [w:] http://wisla.naszemiasto.pl/artykul/gorale-w-koniakowie-wymisza-
li-owce-zdjecia,1837782,artgal,t,id,tm.html [ostatni dostęp 14.11.2015]; (indi), Wymieszali 
owce w Koszarzyskach, [w:] http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,30183,wymieszali-ow-
ce....html [ostatni dostęp 14.11.2015]; Por. Atrakcyjna niedziela w Cienkowie, [w:] http://
www.cienkownarty.pl/lato/atrakcyjna-niedziela-na-cienkowie,32,akt.html [ostatni dostęp 
14.11.2015]

8 Por. J. michaŁek:  Bliżej tradycji, bliżej siebie – Bliže tradic, bliže sebe. „Nasza Trójwieś” 
2009, s. 15–17.
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związane m.in. zespołem „Torka” (Kazimierz Urbaś) oraz restauracją „Tar-
gowa” (Alina Bańczyk)9. 

Przeobrażenia dotyczące stosunku do lokalnych tradycji można zaob-
serwować m.in. na przykładzie tzw. cieszyńskich ciasteczek ręcznie wy-
konywanych i wypiekanych zwyczajowo w okresie bożonarodzeniowym. 
Obecnie wspomniane „cieszyńskie” wypieki można nabyć także w nie-
których cukierniach lub zamówić u osób prywatnie zajmujących się ich 
wypiekiem. Do rzadkości należy dziś wypiek bożonarodzeniowych szu-
lek (ciasto opłatkowe przyprawione miodem i przyprawami korzennymi 
zwijane – szulane – w cienką rureczkę). Obecnie można je nabyć m.in. 
w parafii ewangelickiej w Cieszynie. Podobna sytuacja – jak w przypadku 
cieszyńskich ciasteczek – ma miejsce w przypadku wielkanocnego murzi-
na (względnie szołdry) – tj. drożdżowego ciasta z zapieczonym w środku 
mięsem lub wędlinami. Miejscem ich przygotowania jest nie tylko domo-
wa kuchnia, ale coraz częściej wypiekane są w piekarniach i oferowane są 
w sprzedaży niektórych sklepów spożywczych lub cukierniach na Śląsku 
Cieszyńskim. Mniej więcej w połowie pierwszej dekady XXI wieku zaczę-
to także promować – m.in. za sprawą niektórych osób związanych z Towa-
rzystwem Miłośników Skoczowa – tatarczówkę (rodzaj nalewki bądź wódki 
z dodatkiem tataraku, której kieliszek zwyczajowo spożywano w Wielki 
Piątek) oraz rozprowadzać ją w wybranych punktach handlowych. W 2009 
roku trunek ten (jako „Skoczowska tatarczówka”) został wprowadzony na 
listę produktów regionalnych Ministerstwa Rolnictwa10. 

O przeobrażeniach, jakie następują w związku z oddziaływaniem kul-
tury popularnej i środków masowej komunikacji może świadczyć to, że od 
lat dziewięćdziesiątych coraz popularniejsze staje się powiedzenie, że pre-
zenty pod choinkę przynosi Mikołaj, który według lokalnej tradycji miał to 
czynić 6 grudnia lub wieczorową porą w przeddzień wspomnianej daty (po-
staci biskupa towarzyszyła przy tej okazji nieraz postać diabła lub anioła). 
Współcześnie znakiem zachodzących zmian dotyczących świętowania okre-
su bożonarodzeniowego jest także spotykana praktyka – szczególnie wśród 
niektórych zamożniejszych mieszkańców regionu – o spędzanie czasu bożo-
narodzeniowego poza miejscem zamieszkania. Nie chodzi tutaj o spędzanie 
świątecznego okresu u krewnych (rodziców, rodzeństwa) zamieszkujących 
inną część regionu lub żyjących poza nim, ile o wyjazdy do hoteli, pensjona-
tów znajdujących się m.in. w kurortach górskich lub egzotycznych krajach.

9 Por. J. baCza : Chowali go już 21 razy. Tradycyjny Pogrzeb Basa zakończył karnawał, [w:]
http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,19128,chowali-go-juz-21-razy.html[ostatni dostęp 
14.11.2015].

10 Por. B. śliż : W Jasienicy ponownie rozleją tatarczówkę, słynną wódkę ze Śląska Cieszyńskie-
go, [w:] http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/w-jasienicy-ponownie-rozleja-tatar-
czowke-slynn-wdk-ze-slska-cieszynskiego [dostęp: 14.11.2015].
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Znakiem zachodzących przeobrażeń jest również palma wielkanocna, 
którą dawniej wykonywano w domach, a obecnie można ją nabyć m.in. 
podczas kiermaszów organizowanych w okresie poprzedzającym Wielka-
noc. Warto w tym miejscu dodać, że w latach 2007–2008 mieszkańcy gminy 
Strumień i miejscowi parafianie p.w. Św. Barbary zaczęli organizować na 
strumieńskim rynku Niedzielę Palmową oraz Drogę Krzyżową, której trasa 
przebiega ulicami wspomniango miasta11 (oprócz tego organizowane jest 
bożonarodzeniowe „Strumieńskie Betlejem”, w którym mniej więcej przez 
trzy tygodnie można zobaczyć żywe zwierzęta – m.in. lamy, kozy, muflony, 
konie, kucyki, osły, gęsi i wielbłąda – zobaczyć plenerowe jasełka i koncerty 
kolęd wykonywane m.in. przez regionalne zespoły12). W okresie Wielkiego 
Tygodnia na ulicach centrum Skoczowa ma miejsce pochód ze słomianym 
Judoszym – odbywa się on w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, a jego organi-
zacją zajmują się od początku lat 80. XX wieku osoby związane z tutejszą 
Ochotniczą Strażą Pożarną i Towarzystwem Miłośników Skoczowa. 

Podtrzymywane i kultywowane refleksyjnie przez lokalną ludność tra-
dycje, są nie tylko manifestacją społecznie zorganizowanego procesu pozy-
tywnego oceniania przeszłości lub tego co dawne i „nasze”, manifestacją 
regionalizmu, ale zostają także włączone w obszar pola ekonomii i turystyki 
(np. organizowane od 2009 roku w Koniakowie Dni Koronki Koniakowskiej; 
etnodizajn odwołujący się do dawnych regionalnych ornamentów ludowych 
czego przejawem mogą być niektóre działania Zamku Sztuki i Przedsiębior-
czości w Cieszynie – obecnie Zamek Cieszyn; łączenie pokazów dawnych 
praktyk gospodarskich, rolnych i pasterskich z działalnością agroturystycz-
ną; tworzenie szlaków turystycznych odwołujących się do lokalnej tradycji: 
Szlak Stroju Cieszyńskiego w Gminie Goleszów). Stają się one w tym momen-
cie rodzajem produktu i atrakcji turystycznej. W procesie tym biorą udział 
zarówno indywidualni aktorzy społeczni, organizacje pozarządowe, samo-
rządy lokalne i ich instytucje – przy tej okazji sięgają również po fundusze 
pochodzące ze środków instytucji czy bytów politycznych o charakterze po-
nadnarodowym – które mogą jawić się jako źródło unifikacji i globaliza-
cji kultury, zagrażającej temu co specyficznie regionalne – takich jak Unia 
Europejska. Można w tym momencie mówić także o ujmowaniu lokalnego 
dziedzictwa, elementów regionalnej kultury typu ludowego w kategoriach 
zjawiska, jakim jest globalizacja i reakcji na nią. Spoglądając na współczesny 
krajobraz kulturowy Śląska Cieszyńskiego i występujące w nim przejawy 

11 Por. Parafia Św. Barbary w Strumieniu: Misteria [w:] http://parafia.strumien.com/modules.
php?name=News&file=article&sid=3100 [dostęp: 15.11.2015]; Por. [BŚ], Jak misterium, to 
tylko w Strumieniu (zdjęcia) [w:] http://gazetacodzienna.pl/article/kultura/jak-misterium
-to-tylko-w-strumieniu-zdjecia [ostatni dostęp 14.11.2015].

12 Por. Program „Strumieńskie Betlejem” [w:]. http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/ 
zywa-szopka-w-strumienskim-betlejem-przyjechal-wielbad-czesio [ostatni dostęp 14.11.2015].
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kultury ludowej można odnieść wrażenie, że najwięcej elementów tej ostat-
niej zachowało się na obszarach Beskidu Śląskiego kojarzonego z Góralami 
Śląskimi. To tam można spotkać jeszcze osoby opowiadające gwarą aneg-
doty, wspomnienia sięgające pamięcią ich lat młodości. To również tam po-
wstały najliczniejsze zespoły folklorystyczne, których członkowie starają 
się kultywować i przekazywać kolejnym pokoleniom tradycję swoich przod-
ków13.

Twórcy ludowi

Powstająca w wyniku trwających kilkanaście dziesięcioleci przemian spo-
łecznych, politycznych, ekonomicznych rzeczywistość kulturowa stwarza 
nowy kontekst dla twórców tworzących w swoim otoczeniu lokalnym – 
umożliwia im to sięganie do nowych tematów, narzędzi, materiałów przy 
jednoczesnej możliwości zachowywania konwencji i stylu ludowego lub ich 
twórczego wykorzystania. Powoduje to także trudności w definiowaniu tego, 
co jest sztuką ludową, samorodną czy naiwną. Stwarza ona kontekst dla 
pytania „czym jest współcześnie tradycyjna sztuka/kultura ludowa?” oraz 

13 A. widera : Anegdoty humoreski i żarty ludu śląskiego. Katowice 1983, s. 5.

Pokazy dawnego rzemiosła, Brenna, 
7 kwietnia 2014 roku  GS
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„czy można o niej jeszcze mówić?”. Nie mniej twórczość definiowana jako 
„ludowa” zmienia swoje funkcje. Na pierwszy plan przebija się nie tyle funk-
cja kultowa, magiczna, religijna, integrująca, wychowawcza czy ludyczna, 
ile dekoracyjna i estetyczna. Coraz częściej dostarcza ona poczucia kontaktu 
i uczestnictwa w świecie „naszych” przodków, „naszej” przeszłości – inaczej 
mówiąc są reprezentacją wyobrażeń tego co minione, tradycyjne i specyficz-
nie regionalne czy ludowe. Obecnie wartość doświadczania przeszłości wyda-
ją się dostarczać koniakowskie koronki, hafty w rekonstruowanych strojach 
czy rzeźba w drewnie przejawiająca elementy stylu ludowego14.

Współczesne przejawy kultury ludowej to nie tylko zespoły śpiewacze czy 
regionalne, kultywujące zwyczaje, obrzędy czy pieśni. To także liczna ple-
jada twórców, poetów ludowych i nieprofesjonalnych działających w takich 
dziedzinach, jak: bibułkarstwo15, biżuteria artystyczna16, budowa instrumen-
tów17, ceramika18, fotografia i film19, gawędziarstwo20, grafika21, haft22, koron-
czarstwo23, kostium i tkanina24, kowalstwo artystyczne i metaloplastyka25, 

14 Tamże, s. 162.
15 Zgodnie z wykazem zawartym na stronach 29–30 w Vademecum współczesnych twórców 

kultury ludowej i zespołów artystycznych powiatu cieszyńskiego opracowanym przez Łukasza 
Konarzewskiego (Cieszyn 2012) można wymienić: Barbarę Dobiję, Klaudię Grosiek, Beatę 
Klimczok, Monikę Kwiatkowska, Renatę Stanieczek, Wiolettę Szarzec, Annę Śliwkę; [http://
www.powiat.cieszyn.pl/files/file/WT/Vademecum_2012.pdf] [ostatni dostęp 4.12.2015].

16 Grzesik Katarzyna, Pilch Joanna. Tamże s. 29–30.
17 Szczotka Andrzej, Wałach Zbigniew. Tamże, s. 30.
18 Czech Marta, Mucha Michalina, Słonina Sebastian. Tamże, s. 30. 
19 Dominik Rudolf, Dzida Franciszek, Faruga Jacek, Gil Jarosław, Kawa Agnieszka czy Kępski 

Marcin. Tamże, s. 30–31. 
20 Tamże, s. 31–32. Balcar Józef, Bujok Zuzanna, Ciszewska Reanta, Kawulok Zuzanna, 

Wojtyła Bernadeta.
21 Tamże, s. 32–33. Gluza Jan, Niemiec Zbigniew.
22 Tamże, s. 33–35. Borusiak Krystyna, Branc Irena, Bujok Bronisława, Czepczor Helena, Gazurek 

Janina, Gazurek Maria, Jancz Zuzanna, Juroszek Jadwiga, Kawulok Maria, Kąkol Anna, Kopryan 
Barbara, Małysz Krystyna, Motyka Maria, Motyka Teresa, Paździora Aleksandra, Poloczek Teresa, 
Polok Bronisława, Rucka Anna, Sikora Helena, Sobol Emilia, Szpunar Teresa, Szturc Maria.

23 Tamże, s. 35–38. Bielesz Urszula, Bieńczak Zofia, Bury Dorota, Bury Halina, Czyż Marta, 
Dragon Zofia, Gajownik Małgorzata, Gała Zofia, Giecek Alina, Grosiek Ewa, Gwarek Zuzanna, 
Haratyk Teresa, Janoszek Agnieszka, Juroszek Danuta, Juroszek Teresa, Kajzar Brygida, Kliś 
Bogumiła, Kobielusz Anna, Kohut Helena, Krężelok Małgorzata, Kukuczka Ewa, Kukuczka 
Halina, Kukuczka Zofia, Kulik Anna, Legierska Beata, Legierska Janina, Legierska Maria, 
Legierska Mariola, Legierska Marta, Legierska Teresa, Ligocka Janina, Łupieżowiec Maria, 
Małysz Krystyna, Marekwica Jolanta, Matuszny Ewa, Michalska Wioletta, Michałek Maria, 
Muszkiet Beata, Probosz Agnieszka, Procner Mariola, Ptak Zuzanna, Rybka Urszula, Skurzok 
Halina, Špila Irena, Stawowska Genowefa, Stuchlik Anna, Suszka Maria, Tesmer Małgorzata, 
Tyc Irena, Urbaczka Stefania, Wałach Renata, Zeman Janina.

24 Tamże, s. 38. Gosieniecka-Giertuga Regina, Lankocz Lidia, Pieczonka Edyta, Prus Michalina.
25 Tamże, s. 38–39. Ćwięk Antoni, Gluza Jan, Juroszek Jan, Michałek Jan, Michałek Zbigniew, 

Piwko Rudolf.
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ludwisarstwo26, malarstwo27, muzyka28, pisanki29, pisarstwo30, poezja31, rusz-
nikarstwo artystyczne32, rzeźba33, stolarstwo artystyczne34, taniec35, ukła-
danie kompozycji kwiatowych36, zabawkarstwo37 oraz zdobnictwo. Warto 
dodać, że na przełomie XX i XXI wieku koronczarki zaczęły używać techniki 

26 Tamże, s. 39. Kanafek Czesław.
27 Tamże, s. 39–46. Białas Eugeniusz, Bolek Bożena, Buczek Wiktor, Bulowski Marian, 

Chmiel Jerzy, Cieślar Anna, Damiec Zbigniew, Dobija Barbara, Dragon Andrzej, Dyszkie-
wicz Gertruda, Foltyn-Skutek Grażyna, Gabryś Paulina, Gabzdyl Karol, Gatnar-Guzy Maria, 
Gawlińska Danuta, Gazurek Jakub, Gluza Jan, Heczko Bogusław, Jurgała-Jureczka Joanna, 
Klimczak Albin, Korus Eryk, Korus Iwona, Kubok Renata, Kuczyńska Joanna, Kula Jan, 
Legierska Anna, Lennert Joanna, Lisowska Mieczysława, Madej Fryderyka, Malik Jan, Malirz 
Wanda, Mazur Imelda, Michalczyk Maria, Michalik Aniela, Michalik Wanda, Michałek 
Bolesław, Niemiec Zbigniew, Nowak Hanna, Oczkowska Jolanta, Oszuścik Urszula, Pająk 
Gabriela, Pasterny Sylwia, Pasterny Wiktor, Piech Maria, Piotrowska Eugenia, Podżorski 
Jan, Prochaska Leszek, Pryczek Teresa, Rucki Tadeusz, Rybica Lena, Sikora Jan, Sikora 
Stanisław, Słowik Urszula, Szczypka Bronisława, Szewczyk Hieronim, Szymonek Marcin, 
Zachurzok Anna, Zbrożek Monika, Ziembla Danuta, Zych Anna, Żyrek Jan.

28 Andrzejewska Karolina, Broda Joszko, Chmiel Jan, Gruchel Jan, Kasper Anna, Stanoszek 
Janusz, Ścibik Leszek, Tront Bernard, Wałach Monika, Wyrembak Szymon, Żydek Andrzej; 
Tamże, s. 46–49. 

29 Tamże, s. 49–50. Cieślar Urszula, Dorighi Janina, Wantulok Elzbieta.
30 Tamże, s. 50–51. Bujok Zuzanna, Dominik Rudolf, Fujcikowa Helena, Gołkowski Wło-

dzimierz, Kisza-Bruel Janina, Korzonek Urszula Stefania, Kukuczka Franciszek, Majętny 
Władysław, Maryniok-Cieślarowa Władysława, Niemiec Zbigniew, Stoszek Helena. Szka-
radnik Lidia, Wątroba Juliusz, Więzik Anna, Winkler Anna Bożena.

31 Tamże, s. 51–56. Barski Dariusz, Białkowska-Pisarek Lucyna, Branc Irena, Broda Maria, 
Broda Szymon, Bujok Zuzanna, Bury Anna, Chmiel Jan, Chodkiewicz Wanda, Cieślar Wła-
dysława, Ciszewska Renata, Dobija Barbara, Fujcikowa Helena, Holeksa Elżbieta, Jabłońska 
Lucyna, Janota Bernadeta, Kalarus Maciej, Kalińska Beata, Kasztura Wojciech, Kawulok 
Anna, Kocan Eugeniusz, Korzonek Urszula Stefania, Kotów Grażyna, Lissowska Ruta 
Kornelia, Maryniok-Cieślarowa Władysława, Mazur Anna, Michalik Wanda, Mider Wanda, 
Nowosielska Anna Sonia, Orawska Małgorzata, Palowski Józef, Pilch Janina, Pisarek 
Gertruda, Piwko Rudolf, Sikora Jan, Skóra Jolanta, Stoszek Helena, Szalbot Paweł, Szarzec 
Małgorzata, Szefer Helena, Szkaradnik Lidia, Szturc Maria, Szyła Joanna, Waszut Teresa, 
Wątroba Juliusz, Wieja Grażyna, Winkler Anna Bożena, Wróbel Helena, Złotek-Złotkiewicz 
Anna, Żur Agnieszka.

32 Tamże, s. 56. Wałga Jerzy.
33 Byli to: Bielesz Antoni, Bielesz Władysław, Gluza Jarosłwa, Habarta Ludwik, Herda Jan, 

Jałowiczor Paweł, Kamieniarz Mieczysław, Kastelik Kazimierz, Klimowski Andrzej, Kohut 
Piotr, Krężelok Zbigniew, Kukuczka Józef, Kukuczka Krzysztof, Lazar Paweł, Legierski 
Czesław, Łupieżowiec Robert, Mach Józef, Małyjurek Leszek, Michalczyk Maria, Michałek 
Bolesław, Misiorz Jan, Niemiec Zbigniew, Pasterny Wiktor, Pawełek Edward, Piechocki 
Andrzej, Piwko Rudolf, Probosz Stanisław, Rucki Tadeusz, Sikora Józef, Śleziak Jan, Wojtas 
Władysław, Zowada Józef, Żyrek Jan; tamże, s. 56–59.

34 Gluza Jarosław, Kocyan Jan, Szarzec Paweł, Szlauer Mirosław; Tamże, s. 59–60.
35 Ciszewska Renata, Gruszka Urszula, Herok Dorota, Szostok-Sadlok Joanna, Zabawska 

Jadwiga. Tamże, s. 60. 
36 Tamże, s. 60–61. Gazurek Ewa, Karpeta Anna, Korzec Zofia, Lazar Ewa.
37 Tamże, s. 61. Pilch Andrzej.
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szydełkowej także przy wykonywaniu ozdób świątecznych (kurki i zającz-
ki wielkanocne oraz bożonarodzeniowe ozdoby choinkowe) czy budzącej 
kontrowersje bielizny (stringi damskie i męskie). Poza tym należy odno-
tować, że w ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiły się w obrębie Trójwsi 
beskidzkiej, ale także poza nią firmy zajmujące się budową drewnianych 
budynków o spotykanej dawnej konstrukcji zrębowej. Odbiorcami tych 
usług są – jak się wydaje – bogatsze osoby pragnące mieć dom w stylu 
góralskim lub firmy oferujące usługi gastronomiczno-hotelarskie zarówno 
w regionie, jak i daleko poza jego granicami. Z kolei profesje czy usługi 
rzemieślnicze, takie jak krawiectwo czy szewstwo (to ostatnie, obecnie, 
ogranicza się głównie do naprawy obuwia a nie jego wykonywania), które 
przetrwały w poszczególnych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego (np. 
zakład rymarski w Skoczowie) stanowią nie tylko źródło utrzymania osób 
zajmujących się nim, ale stają się również elementem atrakcji na powstają-
cych szlakach „tradycyjnego rzemiosła”, będących zarazem produktem tu-
rystycznym38

Rzeczywistość, jaka nastała na skutek przemian po 1989 roku stworzyła 
nowe ramy dla funkcjonującej twórczości typu ludowego wyznaczając jej 
nowe zadania i funkcje. Jak zauważa Kinga Czerwińska, współcześni ludo-
wi amatorzy to najczęściej miłośnicy własnego regionu, tradycyjnej kultury 
oraz zwykle osoby, które poświęcają także sporo czasu i energii na utrwa-
lanie lokalnych zwyczajów, specyfiki i odrębności swojej małej ojczyzny, 
pełniąc przy tym niejednokrotnie „rolę animatora miejscowej kultury” pro-
wadzącego zespół folklorystyczny czy zakładającego Izby Regionalne, Izby 
Twórcze itp. Swoją tożsamość społeczną i kulturową manifestuje on wła-
sną twórczością39. Jak dodaje wspomniana badaczka, możliwość realizo-
wania siebie poprzez sztukę i poczucie spełnienia, staje się impulsem do 
dalszego rozwoju, większej aktywności, co wiąże się jednocześnie z po-
szukiwaniem odmiennych rozwiązań, eksperymentowania z nieznanymi 
materiałami i tematyką, w celu pokazania własnej twórczości szerokie-
mu gronu potencjalnych odbiorców. Zmienia się też miejsce eksponowa-
nia prac. Obok odbywającego się Tygodnia Kultury Beskidzkiej czy galerii 
muzealnych takim miejscem stają się także pasaże handlowe. W stosunku 

38 Przykładem może być „Szlak Tradycji” obejmujący od 2010 roku obszar Polski, Republiki 
Czeskiej i Słowacji – jego inicjatorem jest Sekcja Ludoznawcza przy Zarządzie Góownym 
Polskiego-Zwiazku Kulturalno-Oświatowego oraz Zamek Cieszyn. Inną, podobną inicjaty-
wą jest powołany w 2014 roku „Szlak tradycji rzemieślniczych” obejmujący miejscowości 
Skoczów i Gródek (Hrádek); Por. Wycieczka Szlakiem Tradycji, [w:] http://www.zamekcie-
szyn.pl/pl/artykul/wycieczka-szlakiem-tradycji-381[dostęp 14.11.2015)]; Skoczów-Hrádek. 
Szlakiem tradycji rzemieślniczych, [w:] http://www.skoczow.pl/skoczow--hr-dek-szla-
kiem-tradycji-rzemieslniczych [ostatni dostęp 14.11.2015].

39 K. czerwińska:  Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyński. Między tradycją a innowacją. Katowice 
2009, s. 167.
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do tradycyjnych form twórczości, przede wszystkim dąży się do „zazna-
czania własnej oryginalnej wypowiedzi artystycznej, czego wyrazem jest 
sygnowanie własnych prac, konieczność reklamowania się (nawet w In-
ternecie) czy posiadania własnych wizytówek”40. Dodatkowo pasja twór-
cza każe dzielić się własnymi doświadczeniami, szukać ludzi, dla których 
sztuka stanowi sens życia, co niejednokrotnie pcha osoby zajmujące się tą 
formą twórczości do wspólnego organizowania się czego wyrazem może 
być Stowarzyszenie „Grupa Twórców Wiślanie” (siedzibą i miejscem pre-
zentowania prac jej członków jest galeria „U niedźwiedzia”). Wraz z tym 
obserwuje się odchodzenie od „Cepeli”, która jawi się jako nakazująca po-
wielać utarte wzory, ale także jako instytucja nie wywiązująca się z umów 
czy nie zapewniająca odpowiedniej dystrybucji rynku zbytu41. 

Imprezy, zespoły ludowe, instytucje 

Lata po 1989 roku to także okres zakładania kolejnych zespołów regional-
nych oraz śpiewaczych, spośród który większość działa do dnia dzisiej-
szego42. Na uwagę zasługują również konkursowe prezentacje folkloru, na 
przykład Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” 
odbywający się od 1994 roku w Zebrzydowicach. Organizowane są także 

40 Tamże, s. 169.
41 Tamże, s. 170.
42 Ich wykaz zestawił Łukasz Konarzewski. Są to następujące zespoły: Dziecięca Estrada Re-

gionalna „Równica”, Dziecięcy Zespół „Czadeczka”, Dziecięcy Zespół „Groniczki” z Istebnej 
Zaolzia, Dziecięcy Zespół „Leśnica” z Brennej, Dziecięcy Zespół „Mali Istebniocy”, Dziecięcy 
Zespół „Mały Koniaków” z Koniakowa, Dziecięcy Zespół Regionalny „Dębowiec”, Dziecięcy 
Zespół Regionalny „Mali Dębowczanie”, Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Tkocze”, 
Estrada Ludowa „Czantoria” z Ustronia, Grupa Śpiewacza „Czernianie” z Wisły Czarne, 
Grupa Śpiewacza „Grónie”, Grupa Śpiewacza „Kończaneczki”, Grupa Śpiewacza „Tkocze” 
z Wisły, Grupa Śpiewacza „Wańcy” z Wisły, Grupa Śpiewacza Żeńska „Stejizbianki” 
z Wisły, Kapela „Brynioki” z Brennej, Kapela Góralska „Torka” z Cieszyna, Kapela Ludowa 
„Jetelinka” z Jaworzynki, Kapela „Maliniorze” z Brennej, Kapela „Ochodzita” z Istebnej, 
Kapela „Wałasi” z Istebnej, Kapela „Zwyrtni” z Koniakowa, Ludowy Zespół Śpiewaczy 
„Tryton”, Regionalny Zespół „Brenna” im. Józefa Macha, Regionalny Zespół Dziecięco
-Młodzieżowy „Czantoria”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”, Rodzinna Grupa 
Pieśni i Tańca „Kotarzanie” z Brennej, Szkolny Zespół Regionalny „Junior” z Pierśćca, 
Zespół Folklorystyczny „Jedność” ze Skoczowa, Zespół Pieśni Folklorystycznej „Mało-
kończanie”, Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”, Zespół Pieśni i Tańca „Koniaków”, Zespół 
Pieśni i Tańca „Ogrodzanie” z Dębowca-Ogrodzonej, Zespół Pieśni i Tańca „Senior” ze 
Skoczowa, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, Zespół re-
gionalny „Istebna”, Zespół Regionalny „Nadolzianie”, Zespół Regionalny „Wrzos”, Zespół 
regionalny „Strumień”, Zespół Śpiewaczy „Beskuryje”, Zespół Śpiewaczy „Lutnia”, Zespół 
Śpiewaczy „Przocielki” z Cisownicy koło Goleszowa, Zespół Śpiewaczy prz Ochotniczej 
Straży Pożarnej Zamarski, Zespół „Zgrabianie” z Jaworzynki; Por. Vademecum współcze-
snych twórców kultury i zespołów artystycznych powiatu cieszyńskiego, red. Ł Konarzew-
ski, Cieszyn 2015, s. 94–115 [opracowanie dostępne http://www.powiat.cieszyn.pl/files/
file/WT/Vademecum.pdf [ostatni dostęp 4.12.2015].
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pokazy praktyk związanych z niektórymi dawnymi sposobami gospodaro-
wania i życia, konkursy tradycyjnej kuchni regionalnej (szczególnie widocz-
ne i organizowane w okresie związanym m.in. z takimi świętami jak Boże 
Narodzenie czy Wielkanoc). 

Po roku 1989 w polskiej części regionu powstało dalszych kilkanaście 
muzeów prywatnych i izb regionalnych, w których zgromadzono artefak-
ty dokumentujące kulturę ludową regionu, wśród których można wymienić 
m.in. Muzeum „Na Grapie” w Jaworzynce, Izbę Regionalną „Wsi Cieszyń-
skiej” w Kończycach Małych, Izbę Regionalną „U Brzezinów” w Cisownicy, 
Skansen Staroci w Kisielowie, Izbę Regionalną w Międzyrzeczu Górnym, 
Muzeum Regionalne „Stara Zagroda” w Ustroniu, Izbę Regionalną im. Emi-
lii Michalskiej w Strumieniu, Izbę Regionalną rodziny Bieńków w Ocha-
bach, Izbę Regionalną w Szkole Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu, 
Izbę Regionalną w Dzięgielowie umiejscowioną w tamtejszej szkole czy 
Chlebową chatę w Górkach Wielkich i Pracownię Instrumentów Zbigniewa 
Wałacha w Istebnej. W 1990 roku materialne przejawy życia mieszkańców 
Czechowic-Dziedzic oraz okolicznych miejscowości (m.in. stroje ludowe, 

W ramach projektu „Redyk Karpacki ‒ Transhumance 2013” Piotr Kohut 
wraz z przyjaciółmi wędrował z owcami łukiem Karpat z Rumunii do Polski   JM
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sprzęt rolniczy, urządzenia i wyposażenia domów) przeniesiono do po-
mieszczeń Miejskiego Domu Kultury, gdzie znajdują się do chwili obecnej 
i są wykorzystywane podczas zajęć mających charakter edukacji regional-
nej43. Niektóre z wymienionych miejsc służą nie tylko jako przestrzeń wy-
stawiennicza, ale także miejsce spotkań społeczności lokalnych w związku 
z obchodzonymi uroczystościami, jubileuszami czy organizowanymi kon-
kursami gwarowymi. Prowadzi się w nich także warsztaty tematyczne 
adresowane do dzieci i młodzieży uwzględniające lokalne dziedzictwo44. 
Także organizacje miłośników miast czy regionu oraz takie instytucje, jak 
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej za cel stawiają sobie ochronę 
tradycji i dziedzictwa kulturowego. 

Konkluzje 

Zmiany ustrojowe, jakie zachodziły po 1989 roku, przyniosły także prze-
obrażenia w sferze określanej mianem kultury ludowej. Można powiedzieć, 
że znacznemu rozkładowi uległ dawny światopogląd ludowy, powiązana 
z nim sfera obrzędowo-zwyczajowa, sposób postrzegania i odczuwania 
czasu oraz przestrzeni. Z drugiej strony, obserwowany wzrost zaintereso-
wania kulturą ludową można odebrać jako przejaw ogólniejszego zjawiska 
nostalgii za minionymi czasami oraz wyraz manifestowania własnej tożsa-
mości kulturowej budowanej wokół regionu, jakim jest Śląsk Cieszyński. 

Przyglądając się twórczości ludowej, warto zauważyć, że rozwijająca 
się w kolejnych dekadach turystyka oraz możliwość traktowania jej jako 
jednego ze źródeł zarobkowania spowodowały, że rękodzieła i przejawy 
tzw. sztuki ludowej przyjmują określone formy. W przypadku twórczości 
malarskiej, rzeźbiarskiej traktowanej jako souveniry jej cechami stają się 
niewielkie rozmiary, ale także skonwencjonalizowana tematyka w posta-
ci pejzaży z góralską chatą, postacie góralskie itp. Powstające prace na-
wiązują do ludowej stylistyki a ich poziom artystyczny jest różny. Można 
je nabyć przy okazji imprez o charakterze folklorystycznym (np. podczas 
organizowanego w Wiśle Tygodnia Kultury Beskidzkiej) czy w punk-
tach z pamiątkami. W przypadku koronki koniakowskiej są to zestawy 
w postaci kompletów serwetek (jedna duża, sześć małych), koronkowych 

43 Por. B. Pająk , E. woźniak  i inni: 50-lecie zorganizowanego ruchu regionalnego 
w Czechowicach-Dziedzicach, Czechowice-Dziedzice 2008, s. 27–36.

44 Por. G. StudniCK i : Między tym co „nasze” a atarakcją turystyczną. Prywatne kolekcje i izby 
reguionalne na Śląsku Cieszyńskim w perspektywie antropologicznej, „Rocznik Muzeum 
Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 2014, t. 2. s. 23–69.  Por. G. StudniCK i : 
Prywatne izby regionalne, W poszukiwaniu tradycji i atrakcji, „Cieszyńskie Studia Muzealne 
– Těšínský muzejní sborník”, t. 3, red. J. SPyra , Cieszyn 2008, s. 244–262. 
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kołnierzyków, mankiecików, obrusów (w tym także wykonywanych na 
ołtarze kościelne czy stoły liturgiczne). Nie bez znaczenia na kształto-
wanie się form twórczości kojarzącej się z kulturą typu ludowego miały 
funkcjonujące w PRL instytucje takie jak „Cepelia” czy Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych. Rozdawane za ich pośrednictwem nagrody, wyróż-
nienia, organizowane konkursy, wystawy (nieraz uwzględniające narzu-
coną ideologicznie tematykę) były z jednej strony dla twórców ludowych 
źródłem prestiżu, dowartościowania, z drugiej sankcjonowały oraz 
utrwalały określone formy twórczości rękodzielników. 

Podsumowując można stwierdzić, że transmisja regionalnych tradycji 
odbywa się równolegle na poziomie komunikacji interakcyjnej interper-
sonalnej (pierwotny układ kultury), w obrębie wtórnych układów kultury 
w postaci różnego rodzaju organizacji społecznych – takich jak instytucje 
szkolne, ośrodki kultury, zespoły folklorystyczne, muzea bądź stowarzy-
szenia skupiające miłośników regionu – czy w końcu za pośrednictwem 
współczesnych środków medialnych (prasy, radia, telewizji, Internetu). 
Towarzyszą temu przeobrażania tego, co określa się mianem kultury typu 
ludowego. Należy jednak zaznaczyć, że w procesie przekazywania wie-
dzy na temat miejscowych tradycji – lub ogólnie rozumianej przeszło-
ści regionu – coraz większą rolę odgrywają te, które zostały wymienione 
jako dwa ostanie układy kultury. Można powiedzieć, że – szczególnie dla 
najmłodszych pokoleń mieszkańców Śląska Cieszyńskiego – stają się one 
bardziej „pierwotne”, bądź niejednokrotnie wyprzedzają sposób przeka-
zu specyficznie lokalnych dawnych praktyk kulturowych regionu (przeja-
wiających się na poziomie zwyczajów, wierzeń, języka lub materialnych 
artefaktów), który kilka pokoleń wstecz odbywał się głównie przy okazji 
komunikacji interpersonalnej w obrębie grup rodzinnych i sąsiedzkich.
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Zmiany ustrojowe dokonane po 1989 roku wywarły zna-
czący wpływ na kształt szkolnictwa. Jego organizacja 
została poważnie zreformowana przez ustawy oświato-
we z 19911 i 1999 roku2. Niezwykle istotną zmianą stało 
się przejęcie finansowego prowadzenia szkół przez gmi-
ny. Ich zasobność materialna oraz zrozumienie włodarzy 
gmin dla znaczenia oświaty ma wpływ na poziom rozwoju 
lokalnego szkolnictwa. Zmiany realiów funkcjonowania 
gospodarki spowodowały utratę mecenatu zakładów pra-
cy, co szczególnie dotknęło szkolnictwo zawodowe. Pla-
cówki musiały dostosować profil kształcenia do realiów 
rynku pracy. Możliwość tworzenia szkół niepublicznych 
i spadek urodzin wymusiły konkurencję między szkołami 
i zabieganie o pozyskanie uczniów. 

Zmiany te doprowadziły do likwidacji części szkół, co 
szczególnie dla małych ośrodków jest frustrujące. Szko-
ły stały się także bliższe lokalnym społecznościom. Prze-
jawia się to między innymi wyborem nowych patronów 
często związanych w lokalną historią a także zaangażo-
waniem rodziców w życie szkoły (nie tylko w placówkach 
prywatnych). Niezwykle szybki postęp cywilizacyj-
ny wymusza ciągłą zmianę w sposobach kształcenia. 
Muszą jej sprostać nauczyciele, musi zmieniać się ciągle 
wyposażenie szkół (pomoce naukowe, komputeryzacja). 
Przekształcenie wielu szkół w placówki integracyjne, 
otwierające się na uczniów chorych i niepełnosprawnych 
a zarazem uczące pozostałych wrażliwości i otwartości 
wskazują, że zmiany te nie mają tylko charakteru tech-
nokratycznego, o kształcie szkoły bowiem, tak jak od 
stuleci, przesądzają związani z nią ludzie.

1 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Dz.U. 1991, 
nr 95, poz. 425.

2 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku – Przepisy wprowadzające 
reformę ustroju szkolnego. Dz. U. 1998, nr 12, poz. 96.
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Przedszkola

Po zmianach ustrojowych w latach 1989–1990 zmieniły się znacząco wa-
runki sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Przed-
szkola utrzymywane przez państwo najszybciej zostały przekazane 
na utrzymanie gminom. Podobnie przedszkola utrzymywane dotychczas 
przez duże przedsiębiorstwa państwowe w nowych warunkach ekono-
micznych trafiły najczęściej w ręce samorządów (na ich korzyść przema-
wiało to, że w większości miały nowe budynki i prezentowały wyższy 
standard niż pozostałe). 

Pojawiły się przedszkola niepubliczne (prowadzone przez stowarzy-
szenia, organizacje religijne oraz osoby prywatne). Oferują one wysoki 
poziom usług, jednak za wyższą odpłatność ponoszoną przez rodziców. 
W 2013 roku działało ich już kilkadziesiąt, najwięcej w Bielsku-Białej – 
19 (oraz dodatkowo 8 mniejszych punktów przedszkolnych)3 i Cieszynie 
– 6, a w Skoczowie – 3. W Chybiu, Czechowicach-Dziedzicach, Istebnej, 
Ustroniu i Wiśle działają pojedyncze przedszkola niepubliczne4. 

Władze samorządowe po jakimś czasie zredukowały nieco ilość przed-
szkoli, korzystając z mniejszego niż w poprzednim okresie na nie zapo-
trzebowania5. Wynikało to z sytuacji na rynku pracy i dramatycznego 
zmniejszenia się liczby urodzin dzieci, zwłaszcza u schyłku XX i na po-
czątku XXI wieku a także emigracji. Reforma oświaty, obniżająca wiek 
rozpoczęcia edukacji szkolnej do dzieci sześcioletnich, wprowadziła jedno-
cześnie obowiązek zapewnienia opieki przedszkolnej wszystkim dzieciom 
pięcio- i czteroletnim. Realizacja tego zapisu jest wyzwaniem dla władz sa-
morządowych, gdyż dla większości rodziców opłaty, nawet za przedszkola 
publiczne, są wysokie.

3 Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2012/2013. 
[Bielsko-Biała] 2013, s. 140.

4 Dane według strony internetowej: Przedszkolowo.pl  http://przedszkolowo.pl [ostatni 
dostęp 3.07.2014].

5 Największy spadek w Cieszynie. Przedszkoli państwowych w 1989 r. było 20, w 2013 przed-
szkoli prowadzonych przez samorząd jest 11. 
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Przedszkola w polskiej części Śląska Cieszyńskiego wg gmin  
w 2009 roku6

Miejscowość Liczba przedszkoli Ilość dzieci

Bielsko-Biała 54 4437

Brenna 2 148

Chybie 4 306

Cieszyn 16 1097

Czechowice-Dziedzice 15 (12)1 1223 (1022)1

Dębowiec 4 176

Goleszów 1 199

Hażlach 3 232

Istebna 2 95

Jasienica 7 455

Jaworze 2 174

Skoczów 11(4)1 828 (533)1

Strumień 6 (1)1 359 (138)1

Ustroń 7 527

Wisła 5 183

Zebrzydowice 1 351
1 Pierwsza liczba podaje ilość placówek w całej gminie miejsko-wiejskiej, liczba w nawiasie 
podaje ilość przedszkoli i wychowanków w samym mieście.

Szkoły podstawowe

Przemiany ustrojowe dokonane w Polsce po 1989 roku przyniosły także 
ważne reformy w funkcjonowaniu szkolnictwa. W pierwszym rzędzie do-
konano zmian w programach szkolnych. Nowa ustawa o systemie oświaty 
z 1991 roku7 pozwalała na tworzenie szkół niepublicznych (prywatnych, 
społecznych). Prowadzenie szkół podstawowych przekazane zostało w poło-
wie lat dziewięćdziesiątych samorządowi lokalnemu, który otrzymuje na ich 
utrzymanie subwencję oświatową (nie pokrywającą jednak wszystkich po-
trzeb). Znaczącą zmianą strukturalną była reforma szkolnictwa z 1999 roku 
wprowadzona przez rząd Jerzego Buzka, która dotychczasowy dwustop-
niowy system szkolny (szkoła podstawowa + szkoła ponadpodstawowa 
średnia lub zawodowa) zastąpiła modelem trójstopniowym, składającym 
się z sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum i trzy (lub 
czteroletniej) szkoły średniej lub zawodowej8. Obowiązek szkolny obejmu-

6 Źródło: Województwo Śląskie 2010. Podregiony, powiaty, gminy. Katowice 2010, s. 260–261.
7 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty wraz późniejszymi nowelizacjami, 

zwłaszcza dotyczącymi utworzenia trójstopniowego podziału szkolnictwa.
8 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.
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je ukończenie dwóch pierwszych etapów edukacji szkolnej. Szkoły podsta-
wowe a także gimnazja są utrzymywane przez gminy, natomiast organem 
prowadzącym szkół ponadgimnazjalnych są władze powiatowe. Wprowa-
dzenie gimnazjów miało przyczynić się do wyrównania szans edukacyj-
nych, zwłaszcza wobec młodzieży wiejskiej. Dla organizacji szkół pod-
stawowych skrócenie czasu edukacji do sześciu lat i trwający od drugiej 
połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku głęboki kryzys demograficzny 
spowodowały bardzo duży ubytek uczniów. Skutkiem tego jest likwida-
cja niektórych szkół. Zagrożenie zamknięcia szkół w mniejszych wioskach 
budzi ostry protest społeczności lokalnych. Zmniejszenie liczby dzieci 
w szkołach i w poszczególnych klasach wpływa na podniesienie kosztów 
utrzymania szkół, ale pozwala też na poprawę jakości nauczania. Niestety, 
koszty utrzymania są często zbyt duże jak na możliwości finansowe gmin.

Od kilku lat realizowany jest proces obniżenia wieku szkolnego na dzie-
ci sześcioletnie. Budzi on duże sprzeciwy rodziców i do 2013 roku odby-
wał się na zasadzie dobrowolności. W latach szkolnych 2014/2015 oraz 
2015/2016 dzieci sześcioletnie obowiązkowo będą rozpoczynały naukę 
w klasie pierwszej. Wtedy też przyjęte zostaną do klas pierwszych ostatnie 
dzieci siedmioletnie.

Niepubliczne szkoły podstawowe zaczęły powstawać od 1990 roku. Naj-
więcej funkcjonuje ich w Bielsku-Białej, w 2013 roku było ich w tym mie-
ście 9, ponadto Towarzystwo Oświatowe im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej, 
związane z Kościołem ewangelicko-augsburskim, prowadziło tamże dwie 
publiczne szkoły podstawowe (SP-2 i SP-10)9. Szkoły niepubliczne powstały 
także w Cieszynie. Jako pierwsze powstały szkoły prowadzone przez sto-
warzyszenia obywatelskie (Społeczna Szkoła Podstawowa i Alternatywna 
Szkoła Podstawowa, obie powstały już w 1990 roku). Od 2001 roku Spo-
łeczna Szkoła Podstawowa została włączona do Zespołu Katolickich Placó-
wek Oświatowych prowadzonych przez Dziedzictwo św. Jana Sarkandra10. 
W 2005 roku szkołę podstawową uruchomiło także Towarzystwo Ewange-
lickie w Cieszynie11. Tak więc w chwili obecnej w Cieszynie funkcjonują 
3 niepubliczne szkoły podstawowe.

9 Informacja o realizacji zadań oświatowych…. s. 140, 143. Tam informacja, iż w roku tym do 
niepublicznych szkół podstawowych uczęszczało 765 uczniów, a do szkół prowadzonych 
przez Towarzystwo im. M. Reja – 649; Spis adresowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP. „Kalendarz Ewangelicki 2014”. Bielsko-Biała 2013, s. 92.

10 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie (1990–2001) oraz Społeczne Gimnazjum 
nr 1 (1999–2001) w Cieszynie. Oprac. J. SPyra . Cieszyn, 2002; Księga pamiątkowa wydana 
z okazji dziesięciolecia szkolnictwa katolickiego w Cieszynie. Praca zbiorowa pod red. J. Mię-
kiny-Pindur . Cieszyn, 2007.

11 Szkoły Towarzystwa Ewangelickiego kontynuatorami tradycji oświatowych protestantyzmu 
na Śląsku Cieszyńskim. Kol. red. J. PuCzeK  i inni. [Cieszyn 2009].
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Szkoły podstawowe w polskiej części Śląska Cieszyńskiego wg gmin 
w roku szkolnym 2008/200912

Miejscowość
Ilość
szkół

Ilość
oddziałów

Ilość
uczniów

Ilość 
absolwentów

Bielsko-Biała 37 435 9 118 1 626

Brenna 3 39 739 132

Chybie 4 34 599 105

Cieszyn 10 105 2127 383

Czechowice-Dziedzice 12 (7)1 129 2 641 459

Dębowiec 4 26 380 57

Goleszów 7 41 615 106

Hażlach 5 32 594 110

Istebna 7 56 919 154

Jasienica 9 77 1 414 251

Jaworze 2 19 379 93

Skoczów 8 (4)1 83 (56) 1 508 (982) 256 (171)

Strumień 5 (1)1 43 (19) 871 (381) 159 (61)

Ustroń 5 50 925 187

Wisła 5 30 635 109

Zebrzydowice 4 45 880 114
1 Pierwsza liczba podaje ilość placówek w całej gminie miejsko-wiejskiej, liczba w nawiasie 
podaje ilość szkół, oddziałów, uczniów i absolwentów w samym mieście.

Gimnazja

Szkoły gimnazjalne wprowadziła reforma szkolnictwa z 1999 roku realizo-
wana przez rząd Jerzego Buzka13. Stały się one niejako ogniwem pośrednim 
pomiędzy sześcioletnią szkołą podstawową a szkołami średnimi bądź za-
wodowymi. Nauka w nich trwa trzy lata. Pierwsi absolwenci opuścili gim-
nazja w 2002 roku. Szkoły publiczne prowadzą gminne władze samorządo-
we. Szkoły te najczęściej korzystają ze wspólnych budynków ze szkołami 
podstawowymi i wspólnie użytkują niektóre pomieszczenia (np. kuchnie, 
stołówki, sale gimnastyczne), lecz dysponują osobnymi wejściami, sale 
dydaktyczne i korytarze są rozdzielone. Wprowadzenie gimnazjów miało 
przyczynić się do wyrównania szans edukacyjnych, zwłaszcza wobec mło-
dzieży wiejskiej. Placówek tych jednak jest mniej niż szkół podstawowych, 
a na obszarach wiejskich spowodowało to konieczność dowozu uczniów 
i faktycznie oddaliło ich od szkół.

12 Źródło: Województwo Śląskie 2010..., s. 222–223.
13 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku... .
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Gimnazjów niepublicznych w polskiej części Śląska Cieszyńskiego jest 
prowadzonych 13, z tego 8 w Bielsku-Białej14, 2 w Cieszynie (początkowo 
były 3) i 1 w Czechowicach-Dziedzicach15. Ponadto zgromadzenie zakon-
ne Córek Bożej Miłości prowadzi w Bielsku-Białej gimnazjum publiczne16.

Gimnazja w polskiej części Śląska Cieszyńskiego wg gmin w roku 
szkolnym 2008/200917

Miejscowość Ilość szkół Ilość oddziałów Ilość uczniów Ilość absolwentów

Bielsko-Biała 32 243 5253 1795

Brenna 2 17 385 134

Chybie 2 15 362 117

Cieszyn 6 55 1304 449

Czechowice-
Dziedzice

7 (5)1 56 (41) 1 432 (1062) 476 (344)

Dębowiec 1 9 211 99

Goleszów 1 17 360 126

Hażlach 2 15 324 122

Istebna 2 21 530 181

Jasienica 3 35 796 284

Jaworze 2 13 244 104

Skoczów 7 (4)1 41 (28) 846 (568) 310 (210)

Strumień 5 (1)1 43 (19) 871 (381) 159 (61)

Ustroń 2 24 578 225

Wisła 1 13 297 118

Zebrzydowice 2 22 517 167
1 Pierwsza liczba podaje ilość placówek w całej gminie miejsko-wiejskiej, liczba w nawiasie 
podaje ilość szkół, oddziałów, uczniów i absolwentów w samym mieście

Szkoły średnie

Lata dziewięćdziesiąte przyniosły duże zmiany w szkolnictwie średnim. 
Powiększyła się ilość liceów ogólnokształcących i uczącej się w nich mło-

14 Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2012/2013. 
Bielsko-Biała, 2013, s. 141. Tam informacja, iż w roku tym do niepublicznych gimnazjów 
uczęszczało 465 uczniów.

15 Były to Gimnazjum Ewangelickie, Gimnazjum Katolickie i Społeczne Gimnazjum nr 1, 
które w 2001 r. zostało połączone z Gimnazjum Katolickim. Zob.: Szkoły Towarzystwa 
Ewangelickiego…;  Księga pamiątkowa wydana z okazji dziesięciolecia szkolnictwa katolickiego…; 
Katolickie Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach prowadzi Stowarzyszenie Św. Jana 
Sarkandra, prowadzące także szkoły katolickie w Cieszynie.

16 Informacja o realizacji zadań…, s. 143. Tam informacja, iż do gimnazjum uczęszczało 
wówczas 273 uczniów.

17 Źródło: Województwo Śląskie 2010..., s. 222–223.
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dzieży, szkoły typu zawodowego przeżywały trudności. Część szkół o pro-
filu zawodowym zostało zlikwidowanych lub przekształconych z powodu 
prywatyzacji lub upadku prowadzących je dotychczas zakładów przemysło-
wych. W zmieniającej się sytuacji gospodarczej, przy likwidowanych miej-
scach pracy, trudno było zdobyć ją młodym ludziom prosto po szkole bez 
doświadczenia zawodowego. Dużo więcej osób chciało studiować i z dyplo-
mem wyższej uczelni szukać możliwości zrobienia życiowej kariery. Trend 
ten odwrócił się dopiero po 2000 roku.

Reforma szkolnictwa z 1999 roku wprowadzała duże zmiany do tego 
etapu kształcenia. Absolwenci gimnazjów mogli wybrać naukę w następu-
jących typach szkół ponadgimnazjalych:

1. trzyletnie liceum ogólnokształcące;
2. trzyletnie liceum profilowane;
3. czteroletnie technikum;
4. dwu lub trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe (istnieje możliwość 

dalszej nauki w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcą-
cych lub trzyletnich technikach uzupełniających); 

5. szkoły policealne dające kwalifikacje zawodowe.
Po czasie część tych typów szkół się nie sprawdziła (np. licea profilo-

wane), renesans przeżywają zaś technika, które początkowo zamierzano 
całkowicie zlikwidować. Nie wiadomo jednak czy kolejne zmiany nie prze-
szkodzą w ustabilizowaniu się systemu szkolnego w Polsce.

Licea ogólnokształcące

Od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych liczba liceów ogól-
nokształcących zaczęła rosnąć. Przypomnijmy, że w latach osiemdziesią-
tych w Bielsku-Białej działały 4 licea ogólnokształcące, w Cieszynie 2 oraz 
po jednym w Wiśle i Czechowicach-Dziedzicach. W 1988 roku uruchomiona 
została w Ustroniu Filia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
w Cieszynie (do 2002 roku, kiedy to została zlikwidowana, ukończyło ją 
323 absolwentów)18. 

W 1989 roku w Skoczowie rozpoczęła działalność Filia Liceum Ogól-
nokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Stosunkowo szybko 
usamodzielniła się i już od 1992 roku tworzyła Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Skoczowie (wraz ze Szkołą Podstawową nr 3). Od 1996 roku 
w skład tego Zespołu weszło jeszcze Liceum Ogólnokształcące dla Pracu-
jących19.

18 Zob.: I. dzierżewicz-wikarek : Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego w Ustroniu. 
„Kalendarz Ustroński 2003”. Ustroń 2002, s. 170–175.

19 Zob.: 10 lat Liceum Ogólnokształcącego w Skoczowie (1989–1999). Red. M. orawSKa , 
H. SzoteK . Skoczów, 1999.
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W 1990 roku powstały w Bielsku-Białej dwa nowe licea: V Liceum Ogól-
nokształcące (które z czasem okazało się jednym z najlepszych liceów 
w Polsce)20 oraz VI Liceum Ogólnokształcące (obecnie wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej wraz ze Szkołą Pod-
stawową nr 36 i Gimnazjum nr 9)21.

VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliana Tuwima powstało 
w Bielsku-Białej w 1991 roku. Rozwijane było w budynku wygaszanego 
Studium Nauczycielskiego (zlikwidowanego w 1994 roku). Na jego miejscu 
powstały szkoły o profilu hotelarskim: Technikum Hotelarstwa i Turystyki 
oraz Szkoła Policealna Obsługi Turystycznej22. VII Liceum zostało zlikwi-
dowane w 2010 roku23.

VIII Liceum Ogólnokształcące powstało w 1991 roku i tworzyło Zespół 
Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej (wraz 
z Medycznym Studium Zawodowym – obecnie noszącym nazwę Szkoła Po-
licealna nr 6)24.

Licea ogólnokształcące w Bielsku-Białej oraz powiatach bielskim i cie-
szyńskim w roku szkolnym 1995/199625

Miejscowość Licea ogólnokształcące Uczniów Absolwentów1

D
zi

en
n
e

Z
ao

cz
n
e

R
az

em

D
zi

en
n
e

Z
ao

cz
n
e

R
az

em

D
zi

en
n
e

Z
ao

cz
n
e

R
az

em
Bielsko-Biała 8 2 10 4 816 872 5688 957 163 1120

Cieszyn 3 2 5 1 419 364 1783 290 66 356

Czechowice-
Dziedzice

1 0 1
br. 

danych
br. 

danych
br. 

danych
179 0 179

Ustroń 1 0 1 126 0 126 31 0 31

Wisła 1 0 1 287 0 287 66 0 66

Skoczów 1 1 2 330 97 427 32 0 32

1 Absolwenci z roku szkolnego 1994/1995.

20 V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej. 20 lat V Liceum. http://lo5.bielsko.pl/20-years 
[ostatni dostęp 18.07.2014].

21 Według strony internetowej http://www.lo6bb.zsoak.pl/lo6bb/index.php/o-szkole-main-
menu-40.html [ostatni dostęp 18.07.2014].

22 Zob.: X-lecie „Tuwima”:1991–2001. Zespół red. Z. Martyniak i inni. Bielsko-Biała, 2001.
23 Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej. Historia. http://www.tuwim.edu.pl/historia-

szkoly [ostatni dostęp 18.07.2014].
24 VIII Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej. Historia. http://www.lo8.bielsko.pl/historia.

html [ostatni dostęp 18.07.2014].
25 Źródło: „Rocznik Statystyczny Województwa Bielskiego” 1996, s. 107.



477szkolnictwo

Kilka nowych liceów ogólnokształcących powstało po wprowadzeniu 
w życie reformy z 1999 roku. Wszystkie one powstały w zespołach szkół.

Należało do nich IX Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej działają-
ce w ramach Bielskiej Szkoły Przemysłowej, lecz istniało ono krótko, gdyż 
już od 2010 roku nie kontynuowano do niego naboru26.

W Czechowicach-Dziedzicach powstały trzy nowe licea. II Liceum 
Ogólnokształcące powstało w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 
(powstałych z przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych; w roku 
2012/2013 miało tylko 22 uczniów)27, utworzono też III Liceum Ogólno-
kształcące (w roku szkolnym 2012/2013 liczyło 72 uczniów) i Liceum Ogól-
nokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół „Silesia” 
(w roku szkolnym 2012/2013 kształciło 36 uczniów28). W Cieszynie III Li-
ceum Ogólnokształcące powstało w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 im. Władysława Szybińskiego29. Liceum Ogólnokształcące powstało 
także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu30. Wszystkie wyżej 
wymienione szkoły były szkołami publicznymi, prowadzonymi przez wła-
dze samorządowe stopnia powiatowego.

Po 1990 roku bardzo dużo liceów powstało jako szkoły niepubliczne. 
W roku szkolnym 2012/201331 w Bielsku-Białej działało aż 18 niepublicznych 
liceów ogólnokształcących, z tego 9 w trybie stacjonarnym. Było wśród nich 
pierwsze prywatne liceum założone w 1990 roku – Liceum Ogólnokształcące 
Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja. Większość pozostałych powstała 
na przełomie wieków lub na początku nowego stulecia. Cechą charaktery-
styczną tych szkół jest adresowanie ich do określonej grupy o specyficz-
nych potrzebach lub zainteresowaniach. Aż trzy z nich to licea o profilu 
sportowym (LO Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord, LO Mistrzostwa Spor-
towego BBTS i LO Mistrzostwa Sportowego EDU-SPORT, wszystkie w ze-
społach szkół). Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki realizuje 
profil służb mundurowych. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kopaliń-
skiego jest szkołą dwujęzyczną. Liceum Ogólnokształcące Bielskiej Szkoły 
Menedżerów kształci ze specjalizacją biznesową. Liceum Ogólnokształcące 

26 Bielska Szkoła Przemysłowa. Historia. http://www.bsp.bielsko.pl/?page_id=6 [ostatni 
dostęp 18.07.2014].

27 Z dziejów oświaty Czechowic-Dziedzic. Czechowice-Dziedzice, 2007, s. 240–248; Liczba 
uczniów za pismem z danymi przesłanym przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 
(w posiadaniu autora).

28 Tamże, s. 258–261; Liczba uczniów za pismem z danymi przesłanym przez Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Białej (w posiadaniu autora).

29 Zob.: Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie: następne 10 lat... 
Kol. red. J. Pawlak i inni. Cieszyn, 2010.

30 S. KubiC iuS : Szkolnictwo ponadgimnazjalne w powiecie cieszyńskim w roku szkolnym 
2006/2007. Cieszyn, 2008, s. 11.

31 Dane wg: Informacja o realizacji zadań oświatowych…, s. 141.
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Sokrates prowadzi specjalizacje związane ze zdrowiem (ratownictwo me-
dyczne, pielęgniarstwo, masaż, kosmetologia). Liceum Ogólnokształcące 
Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego kształci zgodnie z katolickimi za-
sadami wychowania. Pozostałe dziewięć liceów prywatnych to licea dla 
dorosłych lub uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych (LO dla 
Dorosłych i Uzupełniające LO dla Dorosłych Copernicus, LO dla Dorosłych 
Edukacja, LO dla Dorosłych i Uzupełniające LO dla Dorosłych Omega, LO 
dla Dorosłych i Uzupełniające LO dla Dorosłych Profesja oraz LO dla Doro-
słych i Uzupełniające LO dla Dorosłych Żak). Łącznie do prywatnych liceów 
w Bielsku-Białej uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013 – 1 452 uczniów.

Należy jeszcze nadmienić, iż w mieście tym działają dwa licea ogól-
nokształcące nie prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego 
a mające status szkół publicznych. Są to: Liceum Ogólnokształcące Zgro-
madzenia Sióstr Córek Bożej Miłości32 i Publiczne Liceum Ogólnokształcą-
ce. Łącznie uczęszczało do nich w roku 2012/2013 151 uczniów33.

W Cieszynie działają trzy licea prywatne. W 1993 roku powstało Li-
ceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego34. Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące im. Św. Melchiora Grodzieckiego przyjęło pierwszych 
uczniów w 1997 roku35, Liceum Ogólnokształcące działa w ramach powsta-
łej w 1992 roku Szkoły Organizacji i Zarządzania36. 

Szkoły średnie stacjonarne (dzienne) w Bielsku-Białej oraz powiatach 
cieszyńskim i bielskim w roku szkolnym 2009/201037
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Bielsko-Biała 20 4 383 1 588 6 322 208 14 4 572 891 33 3723 1082

Powiat bielski 7 1 181 466 - - - 3 784 218 - - -

Powiat cieszyński 10 2 392 866 2 117 88 9 2 760 618 9 503 207

32 Zob.: J. KiedoS : Katolickie szkolnictwo kościelne w Diecezji Bielsko-Żywieckiej (1992–2007). 
„Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 2007, t. 8, s. 107–123.

33 Informacja o realizacji zadań oświatowych…, s. 143.
34 Zob.: Szkoły Towarzystwa Ewangelickiego … .
35 Zob.: Księga pamiątkowa wydana z okazji dziesięciolecia szkolnictwa katolickiego … .
36 Zob.: Wydanie jubileuszowe z okazji 10-lecia Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie. 

Red. B. Glet  i inni. Cieszyn 2002.
37 Źródło: Województwo Śląskie. 2010..., s. 244–250.



479szkolnictwo

Szkoły średnie niestacjonarne (zaoczne) w Bielsku-Białej  
oraz powiatach cieszyńskim i bielskim w roku szkolnym 2009/201038

Licea ogólnokształcące Technika
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Bielsko-Biała 10 1 222 298 6 475 111

Powiat bielski 2 64 41 1 45 12

Powiat cieszyński 9 365 108 6 381 74

Szkolnictwo zawodowe

Jak to już wcześniej wskazywano, przemiany ustrojowe i ekonomiczne naj-
bardziej zaważyły na szkolnictwie zawodowym. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych szkoły prowadzone przez zakłady pracy musiały zostać prze-
jęte przez władze samorządowe lub ulec likwidacji. Problemy tych szkół 
pogłębiał fakt, iż były to szkoły drogie w utrzymaniu (większość potrze-
bowała specjalistycznych warsztatów i prowadzącej zajęcia praktyczne do-
datkowej kadry fachowej) i że młodzież gwałtownie rezygnowała z nauki 
w nich na korzyść liceów ogólnokształcących. Problem pogłębiał się także 
z powodu narastającego stopniowo niżu demograficznego. Zapotrzebowa-
nie na fachowców w niektórych dziedzinach gwałtownie zmalało (upadały 
tradycyjne gałęzie przemysłu, np. włókiennictwo). Wszystko to spowodo-
wało, iż w latach dziewięćdziesiątych wiele szkół lub kierunków zostało 
zamkniętych lub połączonych. Nabory do szkół technicznych były znacznie 
mniejsze. Problemy te były najjaskrawsze w największych ośrodkach prze-
mysłowych, takich jak Bielsko-Biała czy Czechowice-Dziedzice. Reforma 
szkolnictwa z 1999 roku nadała kierunek rozwoju szkolnictwa zawodowe-
go. Odwrócił się także częściowo trend wyboru szkół przez młodzież. Część 
młodych ludzi dostrzegła potrzebę posiadania konkretnego zawodu i zauwa-
żyła, że fachowcy są dobrze wynagradzani, a znalezienie pracy jest obecnie 
łatwiejsze niż dla niektórych osób z wykształceniem wyższym.

Ze względów wynikających z reformy oświatowej z 1999 roku szko-
ły zawodowe tworzą zawsze zespoły szkół (najczęściej dla liceów profilo-
wanych, techników, szkół uzupełniających i policealnych). Niestety, przy 
okazji wiele szkół o bogatej tradycji i wysokiej renomie utraciło swe do-
tychczasowe, dobrze znane nazwy.

38 Źródło: Województwo Śląskie 2010..., s. 256–258.
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Szkoły zawodowe dzienne w Bielsku-Białej oraz powiatach cieszyńskim 
i bielskim roku szkolnym 1995/199639

Miejscowość
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Bielsko-Biała 16 45 61 8 302 5 259 13 561 1 638 1639 3277

Cieszyn 18 7 25 402 1017 1 419 82 293 375

Czechowice
-Dziedzice1 Br. d. Br. d. Br. d. Br. d. Br. d. Br. d. Br. d. Br. d. Br. d.

Istebna 0 1 1 0 187 187 0 54 54

Skoczów 3 3 6 379 1 106 1 485 73 316 389

Strumień 1 0 1 95 0 95 26 0 26

Ustroń 4 2 6 322 470 792 47 178 225

Wisła 3 1 4 505 260 765 85 81 166

1 Roczniki statystyczne województwa katowickiego nie podawały danych w rozbiciu na po-
szczególne gminy.

Średnie szkoły zawodowe i policealne zaoczne w Bielsku-Białej oraz 
powiatach cieszyńskim i bielskim w roku szkolnym 1995/199640

Miejscowość
Szkoły zawodowe

średnie i policealne
Uczniów Absolwentów

Bielsko-Biała 23 2872 451

Cieszyn 10 4 181 1 013

Czechowice-Dziedzice1 br. danych br. danych br. danych

Skoczów 2 28 28

Ustroń 2 140 0

1 Roczniki statystyczne województwa katowickiego nie podawały danych w rozbiciu na po-
szczególne gminy.

Aktualnie w Bielsku-Białej działają:
• Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących. Tworzą go VIII LO 

oraz Szkoła Policealna nr 641.

39 Źródło: „Rocznik Statystyczny Województwa Bielskiego” 1996, s. 108–109.
40 Źródło: „Rocznik Statystyczny Województwa Bielskiego” 1996, s. 108–109.
41 VIII Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej. Historia. http://www.lo8.bielsko.pl/historia.

html/ [ostatni dostęp 18.07.2014].
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• Bielska Szkoła Przemysłowa (dawniej Zespół Szkół Zawodowych 
nr 1, wywodzi się z Państwowej Szkoły Przemysłowej). Tworzą ją 
Technikum nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 142.

• Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka. Tworzą go 
Technikum nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 243.

• Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. 
Jana Śniadeckiego (dawniej Zespół Szkół Zawodowych nr 3, wy-
wodzi się z Państwowej Szkoły Przemysłowej). Tworzą go obecnie 
Technikum nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 344. Do 2012 roku 
w ramach zespołu działało także Technikum nr 10 (zlikwidowane 
z powodu braku naboru). Szkoła przejęła także uczniów z likwi-
dowanego Technikum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi. Tech-
nika nr 9 i 10 zostały zlikwidowane z końcem roku szkolnego 
2011/2012 (podobnie jak wiele innych szkół w Bielsku-Białej, głów-
nie liceów profilowanych).

• Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego45 Tworzą go 
Technikum nr 4 i IV Liceum Profilowane.

• Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących (dawny Zespół 
Szkół Zawodowych FSM). Tworzą go Technikum nr 5, Zasadnicza Szko-
ła Zawodowa nr 5 a także Szkoła Podstawowa nr 38 i Gimnazjum nr 1246.

• Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca. Tworzą go 
Technikum nr 6 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 647.

• Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki 
(dawniej Zespół Szkół Zawodowych Bielskiej Fabryki Maszyn Włó-
kienniczych „Befama”). Obejmuje Technikum nr 7, Zasadniczą 
Szkołę Zawodową nr 7, Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych 
nr 2 oraz Gimnazjum dla Dorosłych 48.

• Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych (dawniej Zespół 
Szkół Zawodowych nr 2). Obecnie tworzą go Technikum nr 8, 

42 Bielska Szkoła Przemysłowa. http://www.bsp.bielsko.pl/ [ostatni dostęp 18.07.2014].
43 Zespół Szkół Budowlanych im. gen. St. Maczka w Bielsku-Białej. http://www.zsbud.com.

pl/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=125 [ostatni dostęp 
18.07.2014].

44 Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych im. J. Śniadeckiego 
w Bielsku-Białej. http://zseeim.edu.pl/Szkola-6.html [ostatni dostęp 18.07.2014].

45 Zob.: Zespół Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej im. Michała Kaleckiego: tradycja, renoma, 
nowoczesność: jubileusz 100-lecia. Oprac. red. M. Grzegorczyk i inni. Bielsko-Biała, 2013.

46 Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Historia Szkoły. http://
zssio.pl/historia-szkoly/ [ostatni dostęp 18.07.2014].

47 Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca w Bielsku-Białej. http://ogrodnik-bielsko.edu.pl/
index.php?p=m&idg=mg,23 [ostatni dostęp 18.07.2014].

48 Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Fr. Kępki w Bielsku-Białej. http://www.zstih.
edu.pl/strona_fbea0/dla_kandydatow.html [ostatni dostęp 18.07.2014].
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 i Technikum Uzupełniające dla 
dorosłych nr 349.

• Bielska Szkoła Rzemiosł (wywodzi się z Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. S. Staszica). Tworzą ją Technikum Uzupełniające dla Do-
rosłych nr 4 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 450.

• Zespół Szkół im. Juliana Tuwima (Technikum nr 11, Szkoła Police-
alna nr 5). Do niedawna w skład zespołu wchodziło także zlikwi-
dowane już VII LO. Szkoła ma profil hotelarstwa i obsługi ruchu 
turystycznego51.

• Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego funkcjo-
nuje w obecnej formie od 2006 roku. Zajmuje się przede wszystkim 
kształceniem osób dorosłych a także prowadzi warsztaty szkolne 
wyłączone z następujących zespołów szkół: Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Handlowych, Zespołu Szkół Samochodowych i Ogól-
nokształcących, Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych 
i Mechanicznych oraz Bielskiej Szkoły Przemysłowej.

W ofercie edukacyjnej występują: Liceum Ogólnokształcące Uzupełniają-
ce dla Dorosłych, Technikum dla Dorosłych, Uzupełniające Technikum dla 
Dorosłych, Szkoła Policealna nr 7 oraz Liceum Profilowane dla Dorosłych52.

W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało także w Bielsku-Białej 
aż 29 różnego typu niepublicznych szkół zawodowych, głównie policeal-
nych i dla dorosłych, kształciło się w nich w tym roku 2 103 słuchaczy53.

 W Czechowicach-Dziedzicach w wyniku reformy szkolnictwa ukształ-
towały się: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica (w roku 
2012/2013 tworzyły go: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1, Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 
nr 1, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – łącznie 
505 uczniów) oraz Zespół Szkół „Silesia” (w roku 2012/2013 tworzyły 
go: III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Li-
ceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2, Szkoła Policealna nr 2 – łącznie 
404 uczniów)54.

49 Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej. http://www.zsgih.edu.pl/
statut.html [ostatni dostęp 18.07.2014].

50 Bielska Szkoła Rzemiosł. Historia. http://www.bsr.bielsko.pl/historia [ostatni dostęp 
18.07.2014].

51 Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej. http://www.tuwim.edu.pl/zespol-szkol [ostatni 
dostęp 18.07.2014].

52 Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. http://www.bckuipbielsko.pl/
wp/informacje/o-zaepole-placowek/ [ostatni dostęp 18.07.2014].

53 Informacja o realizacji zadań oświatowych…, s. 142.
54 Skład i liczbę uczniów podaję za pismem z danymi przesłanym przez Starostwo Powiatowe 

w Bielsku-Białej (w posiadaniu autora).
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Szkoły zawodowe na terenie powiatu cieszyńskiego nie były aż tak zależ-
ne od zakładów pracy, lecz także i tu kryzys tego typu placówek był widoczny. 

Najpoważniejszą zmianą było włączenie Technikum Mechaniczno-Elek
-trycznego do Zespołu Szkół Technicznych. Najpierw w 2005 roku szkoła 
opuściła swój dotychczasowy budynek, a od roku 2007 doszło do ich pełnej 
unifikacji w ramach jednego zespołu szkół55.

W roku szkolnym 2011/2012 w powiecie cieszyńskim funkcjonowały nastę-
pujące szkoły zawodowe56:

Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego tworzony jest przez: III Li-
ceum Ogólnokształcące, I Liceum Profilowane, Technikum nr 1, Szkołę Po-
licealną nr 1, Liceum Profilowane dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące. Razem uczyło się w nim 640 uczniów57.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cie-
szyńskiej, który tworzyły: III Liceum Profilowane, Technikum nr 2, Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, Szkoła Policealna nr 2, Technikum 
Uzupełniające nr 2. Łącznie kształciły one 947 uczniów58.

Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwido Langera59 złożony z: Techni-
kum nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, Szkoły Policealnej nr 3 oraz 
Technikum Uzupełniającego nr 1. Razem 540 uczniów60.

Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego61 skła-
dający się z Technikum nr 4, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, Szkoły 
Policealnej nr 4 i Technikum Uzupełniającego nr 4. Razem uczęszczało do 
niego 510 uczniów 62.

Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie kształcił w następujących pla-
cówkach: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna 
i Technikum Uzupełniające. Razem uczęszczało do niego 460 uczniów63.

Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu tworzyły: Technikum, Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna oraz Technikum Uzupełnia-
jące. Uczyło się w nim 293 uczniów64.

55 I. PaniC : Kultura, oświata, sport. W: Dzieje Cieszyna: od pradziejów do czasów współcze-
snych  (red. I. Panic), t. 3: Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej. Red. M. boGuS 
i inni. Cieszyn 2010, s. 618–619.

56 Do części szkół wchodzących w skład zespołów nie udało się dokonać odpowiedniego 
naboru i nie utworzyły one klas.

57 Szkolnictwo ponadgimnazjalne w powiecie cieszyńskim w roku szkolnym 2011/12. Zespół 
red. M. Pindur  i inni. Cieszyn, 2013, s. 9, 13.

58 Tamże, s. 9, 13.
59 Imię patrona nadano szkole w 2013 r. 
60 Szkolnictwo ponadgimnazjalne… 2011/12, s. 10, 13.
61 Imię patrona nadano szkole w 2003 r. 
62 Szkolnictwo ponadgimnazjalne… 2011/12, s. 9, 13.
63 Tamże.
64 Tamże.
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Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta 
w Wiśle składał się z: Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły 
Policealnej. Uczęszczało do niego 411 uczniów65.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu tworzyły: Liceum Ogól-
nokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Uzu-
pełniające. Razem uczyło się w nim 243 uczniów.

Wreszcie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej, tworzonym 
przez Liceum Profilowane, Zasadniczą Szkołę Zawodową i Liceum Ogólno-
kształcące dla dorosłych uczyło się 172 uczniów66.

W Cieszynie działała także społeczna Szkoła Organizacji i Zarządzania, 
będąca w istocie zespołem szkół tworzonym przez Liceum Ogólnokształcą-
ce i Technikum (natomiast do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum 
dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Szkoły Policeal-
nej, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego nie dokonano naboru) prowadzona przez Cieszyńskie Sto-
warzyszenie Oświatowe. W roku szkolnym 2011/2012 miała ona 49 uczniów67. 

Zaś do placówek Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, 
które działały w Cieszynie i Ustroniu i zajmowały się oświatą dorosłych, 
uczęszczało 24 słuchaczy68.

Szkolnictwo artystyczne

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej w wyniku reformy 
szkolnictwa z 1999 roku zostało zreorganizowane. Powstała sześcioletnia Ogól-
nokształcąca Szkoła Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata (przyjmująca kandy-
datów po szkole podstawowej) oraz czteroletnie Liceum Plastyczne (przyjmuje 
kandydatów po gimnazjum). W 2002 roku utworzony został Zespół Szkół Pla-
stycznych. Szkoła podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego69. 

Szkolnictwo muzyczne w Bielsku-Białej to przede wszystkim Zespół 
Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki, składający się z: Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia (sześcioletniej), Szkoły Muzycznej I stopnia 
(sześcio- lub czteroletniej) i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia 
(sześcioletniej – 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum). Szkoła od 1990 roku mie-
ści się w nowym budynku dobrze spełniającym jej potrzeby.

65 Tamże, s. 11, 13.
66 Tamże.
67 Tamże, s. 37, 40.
68 Tamże.
69 Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Historia. http://www.bielskiplastyk.pl/d/

historia [ostatni dostęp 20.07.2014].
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W Cieszynie w dalszym ciągu działa Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
Stopnia im. I.J. Paderewskiego. Od 1993 roku jej Filia działa w Wiśle70. 

Szkoły muzyczne w Bielsku-Białej i Cieszynie także podlegają Minister-
stwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do niepublicznych placówek tego typu zaliczają się: Szkoła Muzyczna 
Yamaha w Bielsku-Białej, założona w 2007 roku71 oraz Diecezjalna Szkoła 
Organistowska Szkoła Muzyczna II Stopnia założona przez Diecezję Biel-
sko-Żywiecką Kościoła Rzymskokatolickiego72.

Szkoły specjalne

W ostatnim dwudziestopięcioleciu zrobiono wiele, by wspomóc włączenie 
dzieci niepełnosprawnych w rozwój z rówieśnikami. W tym celu powstają 
szkoły z oddziałami integracyjnymi (głównie w miastach).

W Bielsku-Białej prowadzonych jest kilka specjalnych szkół podstawo-
wych i gimnazjów (w tym dla dzieci głuchych). Zespoły Szkół Specjalnych, 
obejmujące specjalną szkołę podstawową, gimnazjum specjalne i specjalną 
zasadniczą szkołę zawodową oraz szkołę przysposabiającą do pracy, dzia-
łały w Bielsku-Białej, Cieszynie, Czechowicach-Dziedzicach i Skoczowie73.

Placówki wsparcia dla szkół

Wsparciem pracy szkół są poradnie psychologiczno-wychowawcze. Trzy 
tego typu placówki funkcjonują w Bielsku-Białej (połączone obecnie w jeden 
zespół), po jednej zaś w Cieszynie, Czechowicach-Dziedzicach i Skoczo-
wie (podlegają starostwom) a także Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Bielsku-Białej z filiami (w polskiej części Śląska Cieszyńskiego) w Cieszy-
nie i Skoczowie74 (organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski w Ka-
towicach).

70 Zob.: 75-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Cieszynie. 
Kom. red. D. dudziaK  i inni. (Bmw), 2009.

71 Wg strony internetowej yamahabielsko.pl [ostatni dostęp 20.07.2014].
72 Informator Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 2012, s. 42.
73 Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wykaz szkół i placówek. http://app.kuratorium.

katowice.pl/default.aspx [ostatni dostęp 20.07.2014].
74 Tamże.
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Szkolnictwo wyższe

Uczelnie państwowe

Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie (od 2005 Wydziały Zamiejscowe 
w Cieszynie)
Cieszyńska Filia Uniwersytetu Śląskiego wkrótce po dokonanych zmianach 
ustrojowych w Polsce rozpoczęła proces dostosowywania swojego profilu 
kształcenia do aktualnych potrzeb. W Cieszynie w dalszym ciągu funkcjo-
nował Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, lecz począwszy od 1992 roku 
rozpoczęto przekształcanie jego kierunków i specjalizacji.

W 1995 roku powołano nowy kierunek studiów – etnologię, w 1997 utwo-
rzono kolejny pod nazwą pedagogika pracy socjalno-opiekuńczej, a w 1998 – 
edukacja religijna (specjalizacje katolicka i ewangelicka).

W 2002 roku Wydział Pedagogiczno-Artystyczny został zlikwidowany, 
w jego miejsce powstał Wydział Artystyczny oraz Międzynarodowa Szko-
ła Nauk o Edukacji prowadzona wspólnie z Uniwersytetem Ostrawskim. 
Względy prawne i finansowe przesądziły jednak o zakończeniu tego pro-
jektu. W cieszyńskiej Filii powołano Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. 

Rok 2005 przyniósł likwidację Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 
W jej miejsce działają dwa zamiejscowe Wydziały Uniwersytetu: Wydział 
Artystyczny oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Uczelnia umożli-
wia na wszystkich kierunkach ukończenie studiów wyższych II stopnia 
(magisterskich). W roku akademickim 2006/2007 w Cieszynie pracowało 
380 pracowników Uniwersytetu Śląskiego, z tego 222 osoby to nauczycie-
le akademiccy75. Prorektorami Uniwersytetu Śląskiego ds. Filii w Cieszynie 
byli: w latach: 1990–1996 prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka, w latach 1996-
2002 prof. dr hab. Alojzy Kopoczek, a w latach 2003-2005 prof. dr hab. Ha-
lina Rusek.

Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej (od 2001 roku Akademia 
Techniczno-Humanistyczna)
W 1990 roku Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w nowych realiach 
ustrojowych od pozyskania nowej siedziby w byłych obiektach wojsko-
wych. Wcześniej korzystała z budynku jednego z bielskich liceów.

W 1992 roku otwarty został oddział Wydziału Organizacji i Zarządza-
nia macierzystej uczelni. Środowiska naukowe Bielska-Białej już w poło-
wie lat dziewięćdziesiątych rozpoczęły zabiegi wokół utworzenia w tym 
mieście samodzielnej państwowej uczelni wyższej. Spełnienie wszyst-
kich kryteriów naukowych, formalnych i organizacyjnych zajęło kilka lat. 

75 I. PaniC , Kultura, oświata …, s. 623–624.
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Powołanie uczelni odbyło się na drodze ustawowej76. Otrzymała ona nazwę 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Inauguracja nowe-
go roku akademickiego nastąpiła 23 października 2001 roku. Uczelnia po-
siada pięć Wydziałów: Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Wydział 
Nauk o Materiałach i Środowisku, Wydział Zarządzania i Informatyki, Wy-
dział Humanistyczno-Społeczny, Wydział Nauk o Zdrowiu.

Uczelnia umożliwia na części kierunków ukończenie studiów I stopnia 
(licencjackich, inżynierskich), na części także II stopnia (magisterskich) 
w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Syste-
matycznie rozbudowywano kampus akademicki w dzielnicy Bielska-Białej 
Mikuszowicach, który zapewnia studiującym bardzo dobre warunki nauki 
i zakwaterowania.Funkcję prorektorów Filii Politechniki Łódzkiej peł-
nił w latach 1987–1993 i 1999–2001 prof. dr hab. Marek Trombski, a w la-
tach 1993–1999 prof. dr hab. inż. Andrzej Włochowicz. Godność Rektora 
ATH piastowali: w latach 2001–2008 prof. dr hab. Marek Trombski, a od 
2008 roku prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik77.

Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Akademii Ekonomiczej (Uni-
wersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
Ośrodek Zamiejscowy Akademii Ekonomicznej w Katowicach działał 
w Bielsku-Białej od 1966 roku. Studia były prowadzone w trybie zaocznym. 
Od 2010 roku Akademia Ekonomiczna przekształciła się w Uniwersytet Eko-
nomiczny. Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny został decyzją jego Sena-
tu zlikwidowany w 2014 roku78.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie zostało utworzo-
ne decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej w 1990 roku 
i jemu do 1998 roku podlegało. Pod względem formalno-prawnym była to 
(tak jak wszystkie inne kolegia) wyższa szkoła zawodowa. W założeniu 
szkoła kształciła nauczycieli języków obcych pracujących w placówkach 
oświatowych. Nauka trwała trzy lata i pozwalała na otrzymanie tytułu licen-
cjata. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w 1993 roku. W Cieszynie kształ-
cono nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego (także 
w trybie zaocznym). Od 1999 roku organem prowadzącym został Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego. Zmiany w zasadach kształcenia 
nauczycieli języków obcych postawiły pod znakiem zapytania dalsze ist-

76 Ustawa z dnia 10 lipca 2001 roku o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej. Dz. U. 2001, nr 101, poz. 1088.

77 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. http://info.ath.bielsko.pl [ostatni 
dostęp 20.07. 2014].

78 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Jednostki. www.ue.katowice.pl/jednostki/BOND 
[ostatni dostęp 20.07. 2014].
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nienie kolegiów językowych. Z powodów lokalowych i prób reorganizacji 
szkoły Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie zostało prze-
niesione od października 2012 roku do Bielska-Białej i podporządkowane 
tamtejszemu Kolegium Nauczycielskiemu. 

Szkołą kierowali: w latach 1990–1994 Mirosława Jurczyńska, w latach 
1994–2005 Krystyna Tomala-Profic, w roku szkolnym 2005/2006 Lucyna 
Krzanowska, a od 2006 roku Piotr Cuber79. W okresie od 1999 do 2013 roku 
Kolegium ukończyło 662 absolwentów80.

Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej. Działalność rozpoczęło 1 paź-
dziernika 1991 roku. Pierwszym kierunkiem, na jakim kształcono, była mate-
matyka (później poszerzona w bloku z informatyką). Kolejnym kierunkiem 
kształcenia stała się od 1994 roku resocjalizacja (pedagogika resocjalizacyj-
na z elementami profilaktyki i pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna). 
Nastąpiło to w wyniku przejęcia od roku akademickiego 1994/1995 Kole-
gium Pedagogiki Specjalnej (założonego w 1993 roku przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Osobowości „Consensus”). W latach 1998–2009 funk-
cjonowała specjalność pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika. Od 
1999 roku funkcjonował kierunek język polski z informacją naukową i bi-
bliotekoznawstwem. W 2007 roku otwarto kolejny kierunek kształcenia: 
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna. Realiza-
cję programu naukowego wspierała współpraca z Uniwersytetem Jagielloń-
skim, Akademią Pedagogiczną w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim oraz 
częstochowską Akademią Jana Długosza. Bielskie Kolegium należało do 
największych w kraju. W czasie jego funkcjonowania wzniesiono dla niego 
nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony budynek. W momencie podjęcia 
decyzji o likwidacji kształcenia w kolegiach, przyjęto do swoich budynków 
Kolegium Pracowników Służb Socjalnych (2011) i Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych z Cieszyna (2012). Podjęto też starania o przekształcenie 
w inną formę szkoły wyższej bądź połączenie z inną uczelnią, co jednak 
się nie powiodło. Bielskim kolegium kierowali: w latach 1991–1996 Zofia 
Kasza, a od 1996 roku Józef Mamorski81. Od 1999 do 2013 roku Kolegium 
Nauczycielskie w Bielsku-Białej ukończyło 4509 absolwentów82. 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej. Kontynu-
owało działalność Bielskiej Szkoły Polityki Socjalnej założonej w 1992 roku 
(szkoły typu policealnego), której od 1999 roku organem prowadzącym był 

79 Podsumowanie działalności kolegiów województwie śląskim. Bielsko-Biała 2015, s. 71-84.
80 Tamże, s. 233.
81 Tamże, s. 15–44.
82 Tamże, s. 233.
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Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Szkoła w okresie od 2005 do 
2008 roku funkcjonowała pod nazwą Szkoła Policealna Województwa Ślą-
skiego. Kolegium jest trzyletnią wyższą szkołą zawodową, która pozwalała 
na zdobycie tytułu licencjata. Kolegium ściśle współpracowało z Wydziałem 
Socjologii UŚ w Katowicach i takim samym Wydziałem Akademii Technicz-
no-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W związku ze zmianami w zasadach 
kształcenia Kolegium, podobnie jak inne tego typu placówki, podlega likwi-
dacji. Dyrektorem placówki była dr Maria Bartecka-Straszny83. Kolegium 
Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej na przestrzeni lat 2009–
2013 ukończyło 99 absolwentów84.

Uczelnie prywatne

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej powstała 
w 1997 roku. Wcześniej funkcjonowała pod nazwą Wyższa Szkoła Marke-
tingu i Zarządzania. Uczelnię założyła spółka Centrum Promocji Biznesu. 
Szkoła specjalizuje się w nauczaniu języków obcych (filologia angielska 
i germańska – studia na poziomie licencjackim i magisterskim) oraz zarzą-
dzania (także studia magisterskie) a także politologii (studia licencjackie). 
Od 2014 roku prowadzony jest także kierunek praca socjalna. Uczelnia pro-
wadzi także studia podyplomowe. Współpracuje z prywatnym Nauczyciel-
skim Kolegium Języków Obcych College the Top. Od 2006 roku rektorem 
jest dr Czesław Bugdalski85.

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej funkcjo-
nuje pod tą nazwą od 1996 roku. Powstała w wyniku połączenia powsta-
łej w 1992 roku Prywatnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. 
J. Tyszkiewicza i działającej od 1993 roku Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu. 
Prowadzi studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie) na kierunkach: archi-
tektura krajobrazu, zarządzanie, kosmetologia, informatyka i architektura 
wnętrz. Rektorami uczelni byli: mgr inż. Ewa Midoń (założycielka szkoły od 
1996 roku) oraz dr Jerzy Chrystowski86.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (pierwotnie dzia-
łała pod nazwą Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów) powstała 

83 Tamże, s. 201–213.
84 Tamże, s. 233.
85 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Historia i Misja. http://wseh.pl/historia.html 

[ostatni dostęp 14.07.2014].
86 Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza. http://www.tyszkiewicz.edu.pl/index.

php/2013-02–21–10-35–16/historia [ostatni dostęp 14.07.2014].



490  stefan król

w 1995 roku. Została założona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Oświato-
wych w Bielsku-Białej. Uczelnia posiada prawo prowadzenia studiów I i II 
stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, prawo i bezpieczeństwo we-
wnętrzne oraz I stopnia na kierunku informatyka (inżynierskie). Uczelnia 
prowadzi swój Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Cieszynie. Rektorem 
uczelni jest prof. dr hab. Jan Ostoj87.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej została za-
łożona w 1992 roku. Jest uczelnią jednowydziałową. Prowadzi studia in-
żynierskie (dzienne i zaoczne) na kierunku informatyka ze specjalnością 
systemy informatyczne. Rektorem jest prof. dr hab. inż. Elżbieta Marecka88.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego 
w Katowicach Wydział Zamiejscowy w Bielsku-Białej. Szkoła prowadzi 
w Bielsku-Białej Wydział Zamiejscowy, na którym można studiować w try-
bie zaocznym na kierunku turystyka międzynarodowa oraz hotelarstwo i ga-
stronomia (oba kierunki licencjackie)89.

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej została założona 
w 1997 roku przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja (związane ze 
środowiskami ewangelickimi). Szkoła posiada uprawnienia do prowadzenia 
studiów II stopnia na kierunkach: fizjoterapia, stosunki międzynarodowe 
i pedagogika, a I stopnia także na kierunkach: administracja i kulturoznaw-
stwo. Uczelnia posiada aktualnie cztery Wydziały: Administracji, Fizjotera-
pii, Stosunków Międzynarodowych oraz Nauk Humanistycznych. Funkcje 
Rektora pełnili: w latach 1997–2003 prof. dr hab. Józef Filipek, w latach 
2003–2006 prof. dr hab. Irena Pietrzyk, w latach 2006-2007 dr Tadeusz Woj-
tuszek, w latach 2007–2009 dr Aleksander Mańka, od 2009 prof. dr hab. 
Wiesława Korzeniowska90.

Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej jest pla-
cówką o charakterze zawodowej szkoły wyższej o kierunku teologicz-
nym z prawem nadawania stopnia licencjata. Został powołany do życia 
w 1994 roku przez Diecezję Bielsko-Żywiecką. Jego pierwszym dyrekto-

87 Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. http://wsfip.edu.pl/pl/uczelni/u-roz-
woj-uczelni [ostatni dostęp 14.07.2014].

88 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej. http://www.wsi.edu.pl/ [ostatni 
dostęp 14.07.2014].

89 Wg strony internetowej Uczelni http://www.gwsh.pl/bielsko-biala/ [ostatni dostęp 14.07.2014].
90 Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. http://www.wsa.bielsko.pl/index.php?option=com_

content&view=article&id=68:o-uczelni&catid=83:o-uczelni&Itemid=2 [ostatni dostęp 14.07.2014].
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rem został ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka. W 2006 roku w jego skład 
wchodziły: Studium Teologii dla Osób Świeckich i Zakonnych, Studium 
Wikariuszowsko-Proboszczowskie, Studium Teologii Rodziny, Studium 
Katolickiej Nauki Społecznej, Studium Muzyki Kościelnej91.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zamiejscowy 
w Cieszynie powstał w 1995 roku. W 2008 roku utworzono Zamiejscowy 
Ośrodek Dydaktyczny w Cieszynie (obecnie Wydział Zamiejscowy). W Cie-
szynie są dostępne studia dzienne i zaoczne II stopnia na kierunku zarzą-
dzanie i inżynieria produkcji oraz licencjackie (inżynierskie) na kierunku 
informatyka oraz studia podyplomowe. Dziekanem Wydziału w Cieszynie 
jest dr inż. Łukasz Wróblewski92.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Ka-
towicach Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Cieszynie. Szkoła założo-
na została w 1994 roku. Uczelnia prowadzi w Cieszynie tylko studia zaoczne 
licencjackie na kierunku administracja i zarządzanie (organizowane przez 
Wydział Zarządzania)93.

Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. Prof. Meissnera w Ustroniu 
została założona w 1999 roku. Umożliwia zdobycie wykształcenia w zakre-
sie inżynierii dentystycznej (studia I i II stopnia) oraz higieny stomatologicz-
nej, ochrony przyrody i krajobrazu, hotelarstwa i gastronomii (licencjackie). 
Obowiązki Rektora pełnili: prof. dr hab. Bronisław Kłaptocz oraz prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Tubielewicz. Z uczelnią powiązane jest Medyczne Stu-
dium Techniki Dentystycznej działające od 1993 roku (kształci techników). 
Kieruje nim mgr inż. Cezary Cieńciała94.

Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie. Uczelnia, założona w 2002 roku, działa 
w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Siemianowicach Śląskich, a w naszym 
regionie w Bielsku-Białej i Wiśle. Uczelnia kształci na poziomie licencjackim 

91 J. KiedoS : Katolickie szkolnictwo kościelne w Diecezji Bielsko-Żywieckiej (1992–2007). 
„Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 2007, t. 8, s. 107–123.

92 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ośrodek Zamiejscowy w Cieszynie. http://
www.wsb.edu.pl/kierunki-studia-wsb-cieszyn,m,wc,392 [ostatni dostęp 14.07.2014].

93 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach. Zamiejscowy 
Ośrodek Dydaktyczny w Cieszynie. http://maturzysta.dlastudenta.pl/szkola_wyzsza/Gor-
noslaska_Wyzsza_Szkola_Handlowa_im_Wojciecha_Korfantego_w_Katowicach_Zamiej-
scowy_Osrodek_Dydaktyczny_w_Cieszynie,97675.html [ostatni dostęp 14.07.2014].

94 S. Król : Z dziejów szkolnictwa w Ustroniu po 1945 r. W: Ustroń 1305–2005, t. 2: 1945–
2005. Red. L. SzKaradniK , K. SzKaradniK . Ustroń 2007, s. 324–326 oraz Wyższa Szkoła 
Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu. http://
www.wsid.edu.pl/index.php?menuid=1&artid=100 [ostatni dostęp 14.07.2014].
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na kierunku wychowanie fizyczne (w bardzo wielu specjalizacjach). Rekto-
rem uczelni jest dr Jacek Dembiński, a dyrektorem Instytutu Sportu i Rekre-
acji w Wiśle i Bielsku-Białej jest dr Iwona Dzieńdziora-Frelich95.

Ośrodek Satelitarny Wyższych Szkół Systemu Eksternistycznego 
w Czechowicach-Dziedzicach nie jest uczelnią, lecz pośredniczy i umożli-
wia (Ośrodek Kształcenia na Odległość) zaoczne studia różnych stopni na: 
Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w War-
szawie, Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Między-
narodowych w Warszawie, w Instytucie Studiów Politologii i Stosunków 
Międzynarodowych w Warszawie, Instytucie Studiów Podyplomowych 
w Warszawie96.

Konkluzje

Szkolnictwo po zmianie ustrojowej 1989 roku uwolniło się od zależności 
ideologicznej. System kształcenia został poważnie zreformowany zmia-
nami ustawowymi z 1991 i 1999 roku. Na szerszą skalę zaczęto tworzyć 
szkoły niepubliczne. Wprowadzono także dodatkowe ogniwo w etapach 
kształcenia pomiędzy szkołą podstawową i szkołą średnią lub zawodową 
w postaci trzyletniego gimnazjum. Szkoły publiczne są zarządzane przez 
władze samorządowe. Poziom ich finansowania zależy od zasobności 
gminy lub powiatu, które jednak najczęściej dokładają starań o odpowied-
ni poziom zabezpieczenia finansowego funkcjonowania szkół. Najwięk-
szym zagrożeniem obecnie dotykającym szkolnictwo jest malejąca ilość 
uczniów, co jest jedną z głównych przyczyn łączenia lub likwidacji placó-
wek, w tym małych szkół wiejskich. Zjawisko to jest odbierane społecznie 
jako regres, dla małych ośrodków wiejskich jest to prawdziwa katastro-
fa edukacyjna i kulturalna. Paradoksalnie choć liczba szkół w ostatnim 
ćwierćwieczu w polskiej części Śląska Cieszyńskiego maleje, to ilość szkół 
wyższych, głównie prywatnych wzrosła. Największym ośrodkiem akade-
mickim w regionie stało się Bielsko-Biała, po nim Cieszyn, ale szkołami 
wyższymi mogą pochwalić się także Ustroń i Wisła.

95 Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie w Warszawie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%B-
Csza_Szko%C5%82a_%E2%80%93_Edukacja_w_Sporcie_w_Warszawie [ostatni dostęp 
14.07.2014].

96 Ośrodek Satelitarny Wyższych Szkół Systemu Eksternistycznego w Czechowicach-Dziedzicach. 
http://www.czechowice-dziedzice.pl/www_3.0/aktualnosc-11–126-osrodek_satelitarny_
wyzszych_szkol.html [ostatni dostęp 14.07.2014].
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Król

Przełom polityczny dokonany w 1989 roku przyniósł Ko-
ściołom swobodę działania i pozwolił zaistnieć w życiu 
społecznym, spowodował jednak pojawienie się zagro-
żeń osłabiających ich autorytet i zdolność oddziaływania 
na poziom moralny społeczeństwa. System komunistycz-
ny został obalony, lecz skutki atakowania wierzących nie 
zanikły. Wytworzyły one niechęć do Kościołów, która po-
łączyła się z laicyzacją życia dotykającą całą Europę. Dla-
tego też wartości moralne, wzory zachowań uniwersalne 
dla wszystkich wspólnot chrześcijańskich wcale nie są 
po 1989 roku powszechnie akceptowane i przestrzegane. 

Liczba wiernych Kościoła katolickiego na Śląsku 
Cieszyńskim znacznie wzrosła, zaś wspólnota Kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego powoli maleje. Wywołu-
je to poczucie dominacji i zagrożenia, które przeradza 
się w skrywaną, ale istniejącą obopólną niechęć, rodzą-
cą się zarówno z zaszłości historycznych, jak i współcze-
snych animozji. Próbą przełamania tego złego zjawiska 
jest wspólna działalność o charakterze ekumenicznym. 
Wymiar tej współpracy jest bardzo szeroki począwszy 
od wspólnych spotkań modlitewnych (tygodnie jedności 
chrześcijan) po działalność charytatywną (hospicja) czy 
kulturalną (tygodnie kultury chrześcijańskiej). 

Kościół rzymskokatolicki

Kluczowym wydarzeniem dla obecnej sytuacji Kościoła 
rzymskokatolickiego w polskiej części Śląska Cieszyńskie-
go była bulla papieża Jan Pawła II Totus Tuus Poloniae 
populus, wydana dnia 25 marca 1992 roku, reorganizu-
jąca strukturę Kościoła w Polsce i powołująca do życia 
m.in. Diecezję Bielsko-Żywiecką. Utworzyło ją 6 deka-
natów wydzielonych z Archidiecezji Krakowskiej i 8 de-
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kanatów z Diecezji Katowickiej (84 parafie, 128 księży, około 350 tysię-
cy wiernych1) Nowa diecezja wchodzi w skład Archidiecezji Krakowskiej. 
Pierwszym biskupem ordynariuszem został ks. Tadeusz Rakoczy (*1938). 
Jego następcą na urzędzie od 6 stycznia 2014 roku został ks. prof. dr hab. 
Roman Pindel (*1958). Funkcje biskupów pomocniczych pełnili: w latach 
1992–2010 (wcześniej biskup pomocniczy Diecezji Katowickiej) ks. dr Ja-
nusz Zimniak (*1933) i od 2011 roku ks. dr Piotr Greger (*1964). Kościołem 
katedralnym nowej diecezji został kościół pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej, 
konkatedrą jest kościół pw. Narodzenia NMP w Żywcu. Patronami diecezji 
obrani zostali: św. Maksymilian Kolbe, św. Jan Kanty i bł. (obecnie święty) 
Jan Sarkander2.

Liczba wiernych należących do Kościoła rzymskokatolickiego w okresie 
powojennym znacznie wzrosła. W 1947 roku było to około 125 000 wier-
nych, w momencie tworzenia nowej diecezji w 1992 roku liczbę katolików 
w „śląskiej” części diecezji szacowano na około 350 000 a w 2006 roku 
na ponad 331 000 wiernych (w tej ostatniej liczbie uwzględniono katolików 
także z wszystkich 4 dekanatów obejmujących Bielsko-Białą, a więc histo-
rycznie Śląska i z pogranicza Małopolski, nie można jednak nie uwzględ-
niać faktu połączenia miast Bielska i Białej administracyjnie od 1951 roku, 
a pod względem kościelnym od 1992 roku).

Organizacyjnie Kościół rzymskokatolicki w polskiej części Śląska Cie-
szyńskiego kontynuował rozbudowę swych struktur zapoczątkowaną jesz-
cze w latach osiemdziesiątych. W 1990 roku powstały parafie w Bierach, 
Bąkowie i Marklowicach Górnych. W 1991 roku powstały kolejne parafie 
w Bielsku-Białej (św. Brata Alberta) i Komorowicach ( Matki Boskiej Fatim-
skiej) oraz w Górkach Wielkich (bł. Jana Sarkandra). W 1993 roku powsta-
ły dwie parafie: w Bielsku-Białej na osiedlu Złote Łany (św. Józefa) oraz 
Matki Boskiej Różańcowej w Skoczowie na osiedlu Górny Bór. W 1996 roku 
erygowano parafię w Bielsku-Białej (św. Andrzeja Boboli). W 1999 roku 
powstała parafia w Bielsku-Białej (św. Pawła Apostoła), w Jaworzynce
-Trzycatku (Matki Boskiej Frydeckiej), Zabłociu i Wiśle Nowej Osadzie. 
W 2000 roku powstała parafia w Ustroniu Zawodziu (św. Brata Alberta). 
Łącznie na Śląsku Cieszyńskim powstało 14 nowych parafii. Powiększyła 
się także liczba dekanatów3. W sierpniu 1992 roku przeorganizowano de-
kanaty w Bielsku-Białej tworząc cztery jednostki: Dekanat Centralny (I), 
Starobielski (II), Wschodni (III) i Zachodni (IV). Najmłodszym dekanatem 
jest utworzony w 1995 roku dekanat goleszowski.

1 „Schematyzm Archidiecezji Katowickiej” 1993, s. 21, 95.
2 T. borutKa : Diecezja Bielsko-Żywiecka: 1992–1997. Bielsko-Biała 1997, s. 17–21.
3 Zob.: Nowe dekanaty i parafie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. „Bielsko-Bialskie Studia Teolo-

giczne” 2002, t. 3, s. 33–40.
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W dekanacie centralnym znalazły się parafie wywodzące się z Diecezji 
Katowickiej i Archidiecezji Krakowskiej. Obejmował on w 2006 roku 8 pa-
rafii, a na jego obszarze mieszkało 51066 katolików. Funkcję dziekana peł-
nili: Jan Sopicki (*1936) oraz Krzysztof Ryszka (*1949). Wchodzące w skład 
dekanatu parafie to: Parafia św. Brata Alberta; Parafia NMP Królowej Polski 
(parafię prowadzą księża salwatorianie); Parafia św. Mikołaja (kościół ka-
tedralny diecezji); Parafia Opatrzności Bożej; Parafia Najświętszego Serca 
Pana Jezusa; Parafia Przenajświętszej Trójcy; Parafia św. Jana Chrzciciela; 
Parafia Matki Boskiej Fatimskiej – dwie ostatnie w dzielnicy Komorowice4. 

Dekanat starobielski tworzyło również 8 parafii. W 2006 roku zamiesz-
kiwało go 53797 mieszkańców wyznania katolickiego. Kierowali nim: ks. 
Antoni Kulawik (*1940), po nim Stanisław Wawrzyńczyk (*1949). Tworzy-
ły go parafie: Parafia św. Andrzeja Boboli (prowadzą ją ks. pallotyni); Pa-
rafia św. Pawła Apostoła; Parafia św. Maksymiliana Kolbego (w dzielnicy 
Aleksandrowice); Parafia św. Marii Magdaleny (w dzielnicy Kamienica); 
Parafia NMP Królowej Polski (w dzielnicy Mikuszowice Śląskie, prowadzą 
ją ks. salwatorianie); Parafia św. Stanisława (w dzielnicy Stare Bielsko); Pa-
rafia Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka (w dzielnicy Troclik – Osie-
dle Karpackie); Parafia Wniebowzięcia NMP w Bystrej Śląskiej (prowadzą 
ją ks. salwatorianie)5.

Dekanat Bielsko-Biała Wschód (obejmujący wyłącznie parafie położo-
ne w małopolskiej części diecezji) obejmował 10 parafii. W 2006 roku za-
mieszkiwało go 45 119 katolików. Dziekanami od 1992 roku byli: Władysław 
Sieczka (1924–2000), Józef Szczypta (*1938) a następnie Stanisław Morawa 
(*1960). Tworzyły go: Parafia Nawiedzenia NMP (w dzielnicy Hałcnów); 
Parafia Chrystusa Króla (w dzielnicy Leszczyny); Parafia Narodzenia NMP 
(w dzielnicy Lipnik); Parafia św. Barbary (w dzielnicy Komorowice Kra-
kowskie); Parafia Matki Bożej Pocieszenia (w dzielnicy Straconka); Parafia 
św. Józefa (na osiedlu Złote Łany); Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Bujakowie; Parafia ss. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach; 
Parafia Zesłania Ducha Świętego w Kozach; Parafia Najświętszej Rodziny 

w Małych Kozach6.
Dekanat Zachodni obejmował 9 parafii w miejscowościach Śląska Cie-

szyńskiego sąsiadujących z Bielskiem. W 2006 roku mieszkało w nich 
łącznie 27 683 mieszkańców będących katolikami. Pierwszym dziekanem 
po 1992 roku był ks. Józef Śliż (*1930), po nim ks. Jan Gustyn (*1949). 
W skład dekanatu wchodziły: Parafia św. Wawrzyńca w Bielowicku; Para-
fia św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy; Parafia Najświętszego Serca 

4 „Informator Diecezji Bielsko-Żywieckiej” 2006, s. 58–77.
5 Tamże, s. 80–96.
6 Tamże, s. 98–116.
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Pana Jezusa w Bierach; Parafia św. Bartłomieja w Grodźcu Śląskim; Para-
fia św. Jerzego w Jasienicy; Parafia Opatrzności Bożej w Jaworzu; Parafia 
św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach; Parafia św. Marcina w Między-
rzeczu; Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rudzicy7.

Dekanat cieszyński na początku lat dziewięćdziesiątych liczył 15 pa-
rafii. W 1995 roku dokonano jego podziału. Dekanat cieszyński tworzyły 
odtąd parafie leżące w granicach miasta, pozostałe wydzielone zostały do 
nowo powołanego dekanatu goleszowskiego. Nowe kościoły wybudowane 
w ostatnim ćwierćwieczu to: pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Cie-
szynie Mnisztwie, pw. Opatrzności Bożej w Cieszynie Pastwiskach i Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Cieszynie Krasnej. W 2006 roku dekanat 
tworzyło 7 parafii z 22 428 wiernymi. Dziekanami byli: ks. Andrzej Rdest 
(*1937), od 2012 roku Stefan Sputek (*1947). Po reorganizacji dekanat two-
rzyły parafie: Parafia św. Marii Magdaleny; Parafia św. Elżbiety; Parafia 
św. Jerzego; Parafia Najświętszego Imienia Maryi (w dzielnicy Bobrek); Pa-
rafia Najświętszego Serca Pana Jezusa (w dzielnicy Krasna); Parafia Naro-
dzenia św. Jana Chrzciciela (w dzielnicy Mnisztwo); Parafia Opatrzności 
Bożej (w dzielnicy Pastwiska)8.

Dekanat czechowicki. Czechowice-Dziedzice podlegały szybkiemu roz-
wojowi przemysłowemu i ludnościowemu. Spowodowało to potrzebę powo-
łania nowych parafii i budowy kościołów. Stało się to możliwe dopiero od lat 
osiemdziesiątych (kościoły pw. św. Barbary, św. Andrzeja Boboli, św. Mak-
symiliana Kolbego, Jezusa Chrystusa Odkupiciela – nagradzany za projekt 
architektoniczny, w Czechowicach-Dziedzicach Podraju – św. Stanisława 
i w Miliardowicach – Miłosierdzia Bożego). Liczba parafii wzrosła do 12, 
w 2006 roku liczba katolików wynosiła 39 128. Dziekanami od lat dzie-
więćdziesiątych byli: ks. Emil Dyrda (*1933) i Andrzej Raszka (*1950). 
Dekanat tworzyły parafie: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bro-
nowie; Parafia św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach; Parafia Jezusa 
Chrystusa Odkupiciela; Parafia św. Andrzeja Boboli (pierwotnie św. Józefa, 
prowadzona przez ks. jezuitów); Parafia św. Katarzyny; Parafia św. Maksy-
miliana Kolbego; Parafia NMP Królowej Polski; Parafia NMP Wspomożenia 
Wiernych; Parafia św. Stanisława w Czechowicach-Dziedzicach Podraju; 
Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie; Parafia Miłosierdzia Bożego w Miliar-
dowicach; Parafia św. Józefa w Zabrzegu9.

Dekanat goleszowski został utworzony w 1995 roku poprzez podział de-
kanatu cieszyńskiego. W 2006 roku obejmował 8 parafii, w których miesz-
kało łącznie 13 306 katolików. Dziekanem od chwili jego powstania jest ks. 

7 Tamże, s. 118–132.
8 Tamże, s. 154–167.
9 Tamże, s. 170–187.
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Adam Dróżdż (*1949). Tworzyły go parafie: Parafia św. Michała Archanio-
ła w Goleszowie; Parafia św. Bartłomieja w Hażlachu; Parafia św. Marci-
na w Lesznej Górnej; Parafia św. Mateusza w Ogrodzonej; Parafia św. Jana 
Nepomucena w Pogwizdowie; Parafia św. Jerzego w Puńcowie; Parafia 
św. Rocha w Zamarskach10.

Dekanat istebniański to obecnie najmniejszy dekanat w polskiej części 
Śląska Cieszyńskiego tak pod względem ilości parafii, jak i liczby wiernych. 
W 2006 roku tworzyło go 6 parafii, w których zamieszkiwało 9 698 kato-
lików. Dziekanem w chwili jego powstania był ks. Jerzy Patalong (*1933), 
po nim funkcję tę pełnili: Jerzy Palarczyk (*1939) i Jerzy Kiera (*1947). 
Tworzyły go parafie: Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej; Parafia ss. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Jaworzynce; Parafia św. Bartłomieja w Koniako-
wie; Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Istebnej-Kubalonce; Parafia 
Matki Boskiej Fatimskiej w Istebnej-Stecówce; Parafia Matki Boskiej Fry-
deckiej w Jaworzynce-Trzycatku11.

Dekanat skoczowski powiększył liczbę parafii do 11, co było wynikiem 
podziału parafii w Skoczowie, Brennej i Górkach Wielkich. Wzniesiono 
nowe kościoły w Pogórzu, Górkach Wielkich i na Górnym Borze w Skoczo-
wie. W 2006 roku w dekanacie tym mieszkało 26 987 katolików. Skoczów 
jest miejscem kultu św. Jana Sarkandra (Kaplicówka i Muzeum Sarkan-
drowskie). Tu, na wzgórzu Kaplicówka, odbyła się Msza św. celebrowana 
przez Jana Pawła II 22 maja 1995 roku. Dziekanem skoczowskim był Aloj-
zy Zuber (*1939), a od 2014 roku funkcję tę pełni ks. Ignacy Czader (*1962). 
Dekanat tworzyły: Parafia św. Jana Chrzciciela w Brennej; Parafia św. Jana 
Nepomucena w Brennej Leśnicy; Parafia św. Małgorzaty w Dębowcu; Pa-
rafia Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich; Parafia św. Jana Sarkan-
dra w Górkach Wielkich (prowadzona przez oo. franciszkanów); Parafia 
św. Mikołaja w Pierśćcu; Parafia NMP Królowej Polski w Pogórzu; Parafia 
św. Jakuba w Simoradzu; Parafia ss. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczo-
wie; Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Skoczowie; Parafia Matki 
Bożej Różańcowej w Skoczowie (w dzielnicy Górny Bór)12.

Dekanat strumieński także powiększał się o kolejne parafie. Wybudo-
wano też kilka nowych kościołów w niewielkich miejscowościach (Bąków, 
Marklowice Górne, Zabłocie, Zaborze). W 2006 roku dekanat tworzyło 
12 parafii z 29 973 wiernymi. Dziekanem był ks. Oskar Kuśka (*1945). De-
kanat tworzyły: Parafia Miłosierdzia Bożego w Bąkowie; Parafia Chrystu-
sa Króla w Chybiu; Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu; 

10 Tamże, s. 190–200.
11 Tamże, s. 202–210.
12 Tamże, s. 344–359.
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Parafia Narodzenia NMP w Kończycach Małych; Parafia św. Michała Ar-
chanioła w Kończycach Wielkich; Parafia św. Jozafata Koncewicza w Mar-
klowicach Górnych; Parafia św. Marcina w Ochabach; Parafia św. Anny 
w Pruchnej; Parafia św. Barbary w Strumieniu; Parafia św. NMP Matki 
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Zaborzu; Parafia Matki Bożej Ró-
żańcowej w Zabłociu; Parafia Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach13.

Dekanat wiślański tworzy 9 parafii, w których w 2006 roku mieszka-
ło 12 337 katolików. Funkcję dziekana pełnili: ks. Rudolf Wojnar (*1940) 
a obecnie Tadeusz Serwotka (*1960). Tworzyły go parafie: Parafia św. Kle-
mensa w Ustroniu; Parafia NMP Królowej Polski w Ustroniu-Hermanicach 
(prowadzona przez oo. dominikanów); Parafia Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Ustroniu-Lipowcu; Parafia św. Anny w Ustroniu-Nierodzimiu; 
Parafia Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie; Parafia św. Brata Alberta 
w Ustroniu-Zawodziu; Parafia Wniebowzięcia NMP w Wiśle; Parafia Zna-
lezienia Krzyża Świętego w Wiśle-Głębcach; Parafia św. Pawła od Krzyża 
w Wiśle-Nowej Osadzie (prowadzona przez ks. pasjonistów)14.

Zakony i zgromadzenia zakonne

Upadek systemu komunistycznego umożliwiał zakonom nieskrępowany po-
wrót do swojej działalności. Te z nich, które zostały pozbawione majątku 
w sposób naruszający prawo, mogły wystąpić o jego zwrot. Pełne przywró-
cenie działalności na polu oświaty wydaje się niemożliwe z powodu zbyt 
dużych kosztów utworzenia i utrzymania szkół i z powodu braku wystar-
czających zasobów kadrowych.

Zakony męskie

Spośród działających w polskiej części Śląska Cieszyńskiego zakonów mę-
skich (bonifratrzy, jezuici, salwatorianie, sercanie, pasjoniści, salezjanie, 
dominikanie i redemptoryści) o odzyskanie prawnej kontroli nad przejętym 
majątkiem wystąpili ojcowie bonifratrzy w Cieszynie. Zakonnicy odzyskali 
szpital i aptekę w 1990 roku. W Domu Pomocy Społecznej oo. Bonifratrów 
w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych przebywało około 120 pacjen-
tów, w większości chorych psychicznie. Opiekę nad nimi sprawowali za-
konnicy (przeważnie ojciec i około 10 braci) oraz personel świecki – łącznie 

13 Tamże, s. 362–378.
14 Tamże, s. 394–408.
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personel Domu Pomocy Społecznej liczył w I połowie lat dziewięćdziesią-
tych około 80 osób15.

Omawiając pracę zakonników na polu lecznictwa i opieki społecznej 
warto wspomnieć także o zaangażowaniu księży salwatorianów z para-
fii NMP Królowej Polski Bielsku-Białej w działalność Hospicjum św. Kami-
la opiekującego się nieuleczalnie chorymi, które powstało w tym mieście 
w 1992 roku.

Po 1989 roku rozpoczęły działalność w interesującym nas obszarze ko-
lejne zgromadzenia. W 1990 roku do Górek Wielkich przybyli ojcowie fran-
ciszkanie (Zakon Braci Mniejszych) i podjęli się zorganizowania parafii 
oraz budowy kościoła i klasztoru. Nową parafię erygowano w 1991 roku, 
a jej patronem został błogosławiony (święty od 1995 roku) Jan Sarkander16.

Kolejną placówką franciszkanów został ustanowiony w Cieszynie 
w 1996 roku niewielki konwent z bursą dla młodzieży męskiej (prowadzo-
ną do 2009 roku). W jej miejsce zorganizowany został dom rekolekcyjny. 
Od roku 2005 dodatkowo ojcowie prowadzą duszpasterstwo w przylega-
jącym do ich klasztoru kościele pw. Świętego Krzyża. Są także kapelana-
mi w Szpitalu Śląskim, Zakładzie Karnym, Konwencie i Domu Pomocy 
Społecznej sióstr boromeuszek17. Filią cieszyńskiego domu jest Pustelnia 
franciszkańska w Jaworzynce (powstała w 2003 roku), służąca rozwojo-
wi duchowemu zakonników. Powyższe trzy placówki należą do prowincji 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z siedzibą w Katowicach-Pa-
newnikach18. Do franciszkanów z prowincji św. Jadwigi z siedzibą we 
Wrocławiu należy natomiast Pustelnia powstała w 2004 roku w Wiśle-Ja-
worniku19.

Od 1994 roku działają także księża pallotyni (Stowarzyszenie Apostol-
stwa Katolickiego). Podjęli się oni organizacji parafii i budowy kościoła 
pw. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej. Parafia ta została erygowana 
w 1996 roku. Pallotyni zajmują się obok duszpasterstwa parafialnego 
działalnością wydawniczą służącą m.in. Kurii Diecezji Bielsko-Żywiec-
kiej20.

15 Zob.: M. M. ŁoBozek : Działalność Bonifratrów cieszyńskich w latach 1946–1996. Cieszyn, 
1996.

16 I. PaniC : Dzieje Górek Wielkich i Małych.[Cieszyn 2005], s. 326.
17 I. PaniC : Sytuacja religijna. W: Dzieje Cieszyna od pradziejów..., s. 643.
18 Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce http://www.panewniki.

franciszkanie.pl/?q=node/65 [ostatni dostęp 25.06.2014].
19 R. czyż , Z. PaSeK:  Kościoły i wspólnoty religijne Wisły. Wisła 2008, s. 149.
20 T. borutKa:  Diecezja Bielsko-Żywiecka..., s. 191.
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Zakony żeńskie

Do 1989 roku w polskiej części Śląska Cieszyńskiego pracowały siostry ze 
zgromadzeń boromeuszek, elżbietanek (cieszyńskich), felicjanek, służebni-
czek śląskich i dębickich, szarytek, sióstr szkolnych de Notre Dame, sióstr 
Maryi Niepokalanej, elżbietanek, salezjanek i salwatorianek.

W 1989 roku siostry szarytki przekazały swój dom w Wiśle ss. elżbie-
tankom. Same przez jakiś czas mieszkały jeszcze w Ustroniu Polanie, ale 
po kilku latach definitywnie opuściły Śląsk Cieszyński21. 

W 1989 roku siostry elżbietanki (cieszyńskie) odzyskały budynek szpi-
tala i możliwość pielęgnacji chorych (funkcjonuje pod nazwą Szpital Sióstr 
Elżbietanek). Siostry prowadzą także od 1991 roku Dom Pomocy Społecz-
nej „Betania”22.

Siostry boromeuszki w Cieszynie działalność na polu wychowawczym 
wznowiły w 1996 roku, kiedy to otwarta została bursa dla dziewcząt. 
Korzystają z niej uczennice szkół średnich oraz studentki23. Szybciej, 
bo już w 1990 roku, siostry odzyskały zakład opiekuńczy, który przyjął 
nazwę: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza. Budynki zostały wyremontowane. W 1991 roku 
opiekowano się 260 podopiecznymi a w 2000 roku 195 osobami24. Poza 
placówkami tego zgromadzenia w Cieszynie i Ustroniu powstał jeszcze 
dom w Brennej, który powstał w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku25

Siostry szkolne de Notre Dame kontynuowały swą pracę w placówkach 
w Bielsku-Białej i Strumieniu. W Bielsku-Białej po 1990 roku siostry prowa-
dzą internat i bursę. Trzecia placówka sióstr tego zgromadzenia mieści się 
przy parafii w Bielsku-Białej Lipniku26.

Siostry felicjanki w dalszym ciągu pracują w Czechowicach-Dziedzi-
cach27. Druga placówka tego zgromadzenia znajduje się w Bielsku-Białej 
(na terenie Parafii Opatrzności Bożej)28.

21 Po 2010 r. brak informacji o ich działalności na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
22 Zob.: M. maKowSKi , M. nowoSielSKa : 250 lat klasztoru Sióstr Elżbietanek w Cieszynie: 

1753: 1903: 2003. Wrocław, 2003.
23 F. izydorCzyK , J. SPyra:  Dzieje miłosierdzia: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola 

Boromeusza w Cieszynie (1876-2001). Kraków 2001, s. 49–50, 94-98.
24 Tamże, s. 103–113.
25 Jego istnienie potwierdza Informator Diecezji Bielsko-Żywieckiej z 2000 r. 
26 „Informator Diecezji Bielsko-Żywieckiej” 1994, s. 226.
27 Zob.: J. KiedoS:  Stulecie istnienia Domu zakonnego sióstr Felicjanek w Czechowicach-

Dziedzicach: (1907–2007). „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 2006, t. 7, s. 145–157.
28 „Informator Diecezji Bielsko-Żywieckiej” 1994, s. 223.
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Służebniczki śląskie pracują obecnie w Bielsku-Białej, w Istebnej i Ja-
worzu Dolnym29. Siostry z Istebnej pracują jako przedszkolanki w dwóch 
niepublicznych przedszkolach w Istebnej im. św. Jana Pawła II oraz św. Jó-
zefa30.

Służebniczki dębickie prowadziły placówkę w Skoczowie31.
Bez zmian działały domy zakonne sióstr Maryi Niepokalanej (Zgro-

madzenie Sióstr Maryi Niepokalanej) w Brennej-Leśnicy, sióstr salezja-
nek i sióstr elżbietanek w Wiśle (te ostatnie mają także dom zakonny 
w Bielsku-Białej Komorowicach) i siostry salwatorianki także w Bielsku
-Białej32.

Jednym z najmłodszych domów zakonnych powstałych w ostatnim cza-
sie jest placówka sióstr jadwiżanek (Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi 
od Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy Maryi) w Bystrej33.

Przy tworzeniu Diecezji Bielsko-Żywieckiej na terenie parafii pocho-
dzących z Archidiecezji Krakowskiej na terenie miasta Bielska-Białej znaj-
dowały się 2 domy zakonne sióstr serafitek (Zgromadzenie Córek Matki 
Bożej Bolesnej) oraz sióstr Córek Bożej Miłości (Zgromadzenie Córek 
Bożej Miłości). To ostatnie zgromadzenie posiada obecnie 3 domy zakonne 
w Bielsku-Białej. Siostry te przybyły do Białej jeszcze przed I wojną świato-
wą (była to ich pierwsza placówka na ziemiach polskich) i założyły tu szko-
łę, która działała do II wojny światowej. Po wojnie budynek zajęło państwo 
lokując w nim najpierw gimnazjum, a potem Liceum Ogólnokształcące im. 
A. Asnyka. Siostry odzyskały budynek w 2001 roku, a rok później urucho-
miły Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości34 (obec-
nie Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości).

W 1992 roku powstał w Bielsku-Białej klasztor sióstr redemptorystek 
(Zakon Najświętszego Odkupiciela). W odróżnieniu od wszystkich pozo-
stałych, które mają charakter zgromadzeń czynnych, jest to zakon kontem-
placyjny, poświęcający się jedynie modlitwie, nie prowadzący działalności 
na zewnątrz. W roku założenia przebywało w nim 8 sióstr35.

29 Diecezja Bielsko-Żywiecka. Zakony i zgromadzenia żeskie. http://diecezja.bielsko.pl/
strona/zgromadzenia_zenskie [ostatni dostęp 20.07.2014].

30 „Informator Diecezji Bielsko-Żywieckiej” 2012, s. 46–47.
31 Diecezja Bielsko-Żywiecka. Zakony i zgromadzenia żeskie. http://diecezja.bielsko.pl/

strona/zgromadzenia_zenskie [ostatni dostęp 20.07.2014].
32 „Informator Diecezji Bielsko-Żywieckiej” 1994, s. 223, 226.
33 „Informator Diecezji Bielsko-Żywieckiej” 2012.
34 J. KiedoS:  Katolickie szkolnictwo kościelne w Diecezji Bielsko-Żywieckiej (1992–2007). 

„Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 2007, t. 8, s. 107–123.
35 Zob.: J. KiedoS:  Siostry Najświętszego Odkupiciela (redemptorystki) w Polsce 1989–2002. 

Bielsko-Biała 2003, s. 57–62.
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Wydarzeniem o wielkim znaczeniu dla katolików Śląska Cieszyńskie-
go były kanonizacje, których dokonał papież Jan Paweł II: Jana Sarkandra 
21 maja 1995 roku w Ołomuńcu, Melchiora Grodzieckiego 2 lipca 1995 roku 
w Koszycach oraz beatyfikacja siostry Marii Antoniny Kratochwil 13 czerw-
ca 1999 roku w Warszawie36. W związku z tą pierwszą uroczystością papież 
odwiedził 22 maja 1995 roku Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec. Na wzgó-
rzu Kaplicówka w Skoczowie odprawił dziękczynną Mszę św., a wcześniej 
w ewangelickim kościele Świętej Trójcy modlił się wspólnie z przedstawi-
cielami Kościoła ewangelicko-augsburskiego o wzajemne pojednanie37.

Działalność społeczna Kościoła katolickiego na Śląsku Cieszyńskim na-
brała nowego wymiaru po 1989 roku. Na poziomie poszczególnych para-
fii rozwijano działalność różnych stowarzyszeń i wspólnot o charakterze 
ściśle religijnym, co służyć miało pogłębieniu wiary w warunkach laicy-
zującego się w bardzo szybkim tempie środowiska. Kościół jednak włą-
czył się także w służący całej społeczności wymiar działalności na polu 

36 Obecnie trwają procesy beatyfikacyjne ks. Franciszka Kałuży (1877–1941) ur. w Kowalach, 
jezuity, ofiary II wojny światowej oraz ks. Rudolfa Komorka (1890–1949) ur. w Bielsku, 
salezjanina, misjonarza w Brazylii. 

37 Zob.: Bądźcie ludźmi sumienia: 22.V.1995–22.V.2005: dziesiąta rocznica pobytu Ojca 
Świętego Jana Pawła II w diecezji bielsko-żywieckiej. Pod red. K. Mozora. Częstochowa 2005.

Papież Jan Paweł II w Skoczowie, 
22 maja 1995 roku  BLC
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charytatywnym, kulturalnym czy oświatowym. Przejawem tej działalno-
ści jest zaangażowanie w organizację imprez kulturalnych, takich jak tygo-
dnie kultury chrześcijańskiej, koncerty, wystawy, udostępnianie bibliotek. 
Nie do przecenienia są tu inicjatywy Klubów Inteligencji Katolickiej, Stowa-
rzyszenia św. Jana Sarkandra, Akcji Katolickiej i podobnych, wydawanie 
przez liczne wspólnoty parafialne lokalnej prasy (czasopismem o ambi-
cjach oddziaływania w szerszym wymiarze regionalnym było „Dziedzic-
two” wydawane w Cieszynie od 1994 roku, jednak po kilku latach jego 
oddziaływanie zredukowane zostało do parafii cieszyńskich). 

Ważną i docenianą rolą organizacji kościelnych (nie tylko katolickich, 
a często podejmowanych w wymiarze ekumenicznym) jest działalność 
charytatywna. Poza tą prowadzoną przez zgromadzenia zakonne i podej-
mowane przez zespoły charytatywne w parafiach, wymienić tu wypada 
przede wszystkim działalność hospicjów domowych, w których działają 
świeccy wolontariusze. Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej założone 
zostało w 1992 roku. Tylko w okresie do 1998 roku opiekowało się ponad 
500 chorymi, a w 1998 roku liczyło około 40 wolontariuszy38. Hospicjum 
w Cieszynie nosi oficjalnie nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Ho-
spicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie i zostało zarejestrowane 
prawnie w 1998 roku39

Instytucje kościelne wspierają ubogich i bezdomnych poprzez wydawa-
nie posiłków i pomoc żywnościową. Ważnym obszarem zaangażowania 
wierzących jest pomoc dzieciom m.in. poprzez organizowanie wakacyjne-
go wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, prowadzenie zajęć świetlico-
wych czy sportowych.

Po 1989 roku powstały także katolickie instytucje oświatowe40. Placówką 
o charakterze zawodowej szkoły wyższej o kierunku teologicznym z prawem 
nadawania stopnia licencjata jest powołany do życia 24 czerwca 1994 roku 
w Bielsku-Białej Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego. Początkowo mie-
ścił się on w pomieszczeniach przy parafii w Bielsku-Białej Aleksandrowicach, 
od roku akademickiego 1999/2000 we własnym budynku. Jego pierwszym dy-
rektorem został ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (*1953), obecnie funkcję 
tę pełni ks. dr Robert Samsel (*1976). W 2006 roku w jego skład wchodzi-
ły: Studium Teologii dla Osób Świeckich i Zakonnych, Studium Wikariuszow-
sko-Proboszczowskie, Studium Teologii Rodziny, Studium Katolickiej Nauki 

38 Ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia katolickie w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Red. zespół 
F. PŁonka  i inni. Bielsko-Biała 1998, s. 73–74. 

39 Zob.: Jak śmierć potężna jest miłość. Pod red. D. Kani. Cieszyn 2008.
40 Zob.: J. KiedoS : Katolickie szkolnictwo kościelne w Diecezji Bielsko-Żywieckiej (1992–

2007). „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 2007, t. 8, s. 107–123; U. Klajmon-leCH , 
Działalność wychowawcza Kościoła katolickiego na Śląsku Cieszyńskim w latach 1945–2008. 
Cieszyn – Warszawa – Toruń 2010.
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Społecznej, Studium Muzyki Kościelnej. Od 2003 roku działa także zorgani-
zowana przez diecezję Diecezjalna Szkoła Organistowska – Szkoła Muzyczna 
II Stopnia41.

Stowarzyszenie Dziedzictwo św. Jana Sarkandra prowadzi Zespół Szkół 
Katolickich w Cieszynie, obejmujący Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. 
św. Melchiora Grodzieckiego, Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Gro-
dzieckiego, Katolicką Szkołę Podstawową Świętej Rodziny i Katolickie Przed-
szkole Dzieciątka Jezus oraz Zespół Katolickich Placówek Oświatowych 
w Czechowicach-Dziedzicach, obejmujący Katolickie Gimnazjum i Katolic-
kie Przedszkole42. Działający w Bielsku-Białej Zespół Szkół Katolickiego To-
warzystwa Kulturalnego obejmuje Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum 
i Społeczną Szkołę Podstawową43.

W tym samym mieście działa Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner44 a także Przed-
szkole Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Bielsku-Białej45.

Placówkami katolickimi są także Przedszkole Niepubliczne im. św. Jana 
Pawła II i Niepubliczne Przedszkole im. św. Józefa, oba działające w Isteb-
nej, pracują w nich siostry służebniczki śląskie46.

Kościół ewangelicko-augsburski w RP

W okresie od 1989 roku funkcję Biskupa Kościoła pełnili w latach 1975–
1991 ks. Janusz Narzyński (*1928), w latach 1992–2001 ks. Jan Szarek 
(*1936)47, w latach 2001–2010 ks. Janusz Jagucki (*1947). Od 2010 roku 
urząd Biskupa Kościoła sprawuje ks. Jerzy Samiec (*1963). Z Diecezji Cie-
szyńskiej wywodzili się dwaj z nich – ks. Jan Szarek i ks. Jerzy Samiec. 

Po upadku systemu komunistycznego możliwe było prawne uregulo-
wanie relacji między Państwem i Kościołem. Normuje je Ustawa z dnia 
13 maja 1994 roku o stosunku Państwa do Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego w Rzeczpospolitej Polskiej48. 

41 „Informator Diecezji Bielsko-Żywieckiej” 2012, s. 42.
42 Tamże, s. 43.
43 Tamże, s. 44.
44 Tamże, s. 45.
45 Tamże, s. 46.
46 Tamże, s. 46–47.
47 Dane biograficzne księży żyjących podaje się za: Spis adresowy Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP. „Kalendarz Ewangelicki 2014”. Bielsko-Biała 2013; biogramy większości 
księży zmarłych można znaleźć w Elektronicznym Słowniku Biograficznym Śląska 
Cieszyńskiego pod adresem http://www.slownik.kc-cieszyn.pl/index.php/online,591/

48 Dz. U. 1994, nr 73, poz. 323.



505Życie reliGijne

W ostatnim ćwierćwieczu znacząco rozbudowana została sieć para-
fialna. W 1992 roku powstały parafie w Brennej-Górkach i Wieszczętach
-Kowalach. W 1994 roku podzielono parafię w Wiśle na pięć mniejszych 
jednostek, dostosowując się do geograficznego podziału miejscowości 
na doliny. W 2000 roku powstała parafia w Bładnicach, a najmłodszą obec-
nie parafią jest wspólnota w Dzięgielowie, utworzona w 2005 roku. Liczba 
parafii w Diecezji Cieszyńskiej wzrosła więc obecnie do 22. W 2009 roku 
diecezja liczyła nieco ponad 36 000 wiernych49.

Przed 1989 rokiem ograniczenia działalności społecznej Kościoła przez 
władze były podobne, jak te dotykające Kościoła rzymskokatolickiego. Od-
rodziła się ona w szerokim wymiarze dopiero po 1989 roku. Powołano 
wówczas m.in. Diakonię Kościoła i Bratnią Pomoc Gustawa Adolfa. W Cie-
szynie i Bielsku-Białej powstały kompleksy szkół ewangelickich. W Die-
cezji Cieszyńskiej znalazły także siedzibę inne ważne instytucje Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego. Od 1992 roku działa w Bielsku-Białej Ośro-
dek Wydawniczy „Augustana”, a w Dzięgielowie powstało Centrum Misji 
i Ewangelizacji. Na terenie Diecezji Cieszyńskiej działają dwa ewangelic-
kie zakłady opieki dla osób starszych. W Dzięgielowie funkcjonuje (od 
1981 roku) Ewangelicki Dom Opieki „Emaus”, a podobny dom o nazwie 
„Soar” otwarto w Bielsku-Białej w 1995 roku.50 Od lat osiemdziesiątych dzia-
łały już oddziały Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Bielsku-Białej, 
Cieszynie, Jaworzu, Ustroniu i Wiśle (obecnie prezesem Towarzystwa jest 
inż. Józef Król z Jaworza51). Kościoły ewangelickie są miejscami licznych 
koncertów, parafie organizują liczne imprezy kulturalne, często o charakte-
rze ekumenicznym. Ważnym wydarzeniem są organizowane od 1958 roku 
tygodnie ewangelizacyjne w Dzięgielowie. Największym problemem lu-
teran jest troska o zachowanie religijnej tożsamości i to zarówno wobec 
dominującego wyznania, jakim jest katolicyzm, jak i wobec nowych ru-
chów religijnych w większości wyrastających z protestantyzmu. Zjawisko 
powstawania tychże szczególnie widoczne jest w parafiach wiślańskiej 
i ustrońskiej już od okresu międzywojennego. Po wojnie na Śląsku Cie-
szyńskim zanikł problem rozbicia narodowościowego Kościoła, lecz parafie 
przeżywały wewnętrzne trudności wynikające ze ścierania się pobożności 
ortodoksyjnej oraz pietystycznej.

Liczba wiernych Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce dość 
gwałtownie maleje. O ile w 1990 roku wspólnotę szacowano na około 

49 Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009–2011. 
Warszawa 2013, s. 57.

50 Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.). Red. nauk. J. kŁaczkow , t. 3: 
W ramach Rzeczpospolitej, państw ościennych i na emigracji. Toruń 2012, s. 347.

51 Spis adresowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. „Kalendarz Ewangelicki 2014”. 
Bielsko-Biała 2014, s. 25.
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100 00052, w 1995 roku na 85 00053, w 2009 roku liczyła ona około 77 000 wier-
nych54.

Funkcję seniora (biskupa) Diecezji Cieszyńskiej pełnił w latach 1980–
1991 ks. Jan Szarek, a od 1992 roku ks. Paweł Anweiler (*1950). 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku-Białej (historycznie w Bia-
łej) obecnie posiada Filiał w Szczyrku, gdzie w 1995 roku poświęcono nową 
kaplicę. Parafia w połowie lat dziewięćdziesiątych liczyła około 650 wier-
nych55. Proboszczem od 1987 roku był ks. Henryk Mach (*1956). Kolejna pa-
rafia działa w historycznym Bielsku. W 1992 roku otwarty został Ośrodek 
Wydawniczy „Augustana”, którego dyrektorem jest ks. Jerzy Below. Jest to 
wydawnictwo zapewniające obsługę edytorską całego Kościoła w Polsce56.

W kompleksie budynków wokół parafii uruchomiono 1 września 
1990 roku ewangelickie Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświato-
wego im. M. Reja57. Obecnie szkół prowadzonych przez to Towarzystwo 
przybyło. W 2013 roku w Bielsku-Białej funkcjonowały: dwie szkoły pod-
stawowe (SP nr 2 i SP nr 10), Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące oraz 
Wyższa Szkoła Administracji (otwarta w 1997 roku)58.

Już od 1957 roku proboszczowie parafii bielskiej łączyli tę funkcję ze spra-
wowaniem posługi seniora (biskupa) diecezjalnego. W okresie od 1989 roku 
byli to: ks. bp Jan Szarek – w latach 1980–1991 (potem Biskup Kościoła) 
i ks. bp Paweł Anweiler. Trzecia parafia funkcjonuje w Starym Bielsku. W la-
tach dziewięćdziesiątych parafia liczyła około 1 200 wiernych59. Podlegała 
jej także kaplica w obecnej dzielnicy miasta Kamienica. Proboszczami byli: 
w latach 1968–1992 ks. prof. dr Manfred Uglorz (*1940), jego następcą był od 
1993 roku ks. dr Piotr Szarek (*1962). W latach dziewięćdziesiątych parafia 
liczyła około 1 250 wiernych60.

Parafia w Bładnicach wydzielona została z parafii ustrońskiej, w któ-
rej funkcjonowała jako filiał. Nowy kościół apostoła Pawła poświęcony zo-
stał w 1999 roku. Samodzielna parafia ustanowiona została w 2000 roku61. 

52 Wyznania religijne..., s. 58.
53 „Rocznik Statystyczny” 1996, s. 72.
54 E. PaŁka:  Luteranie we współczesnej Polsce i Republice Czeskiej. W: Trzysta lat tolerancji 

na Śląsku Cieszyńskim: w trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie. 
Pod red. R. czyż , W. GojniCzKa  i D. SPratKa . Cieszyn, 2010, s. 263.

55 P. KeniG:  Z dziejów Luteranizmu w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała 1996, s. 62.
56 Kościoły luterańskie na ziemiach polskich..., s. 341.
57 Tamże, s. 339.
58 Spis adresowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego..., s. 92.
59 P. KeniG:  Z dziejów Luteranizmu w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała 1996, s. 62.
60 Tamże, s. 62.
61 H. Czembor:  Kościół ewangelicko-augsburski. W: Ustroń 1305–2005, t. 2: 1945–2005. 

Red. L. SzKaradniK , K. SzKaradniK . Ustroń 2007, s. 411, 413.
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Funkcję proboszcza pełnił w latach 2000–2006 ks. dr Adrian Korczago 
(*1964) a po nim ks. Marian Markuzel (*1973). W 2005 roku parafia liczyła 
około 600 wiernych62.

Parafia w Brennej i Górkach pierwotnie w okresie powojennym była fi-
liałem parafii ustrońskiej. W latach osiemdziesiątych wzniesiono kościół 
apostoła Jana w Górkach (poświęcony w 1984 roku) i rozbudowano kościół 
apostoła Bartłomieja w Brennej (poświęcony w 1988 roku). Parafia została 
erygowana w 1992 roku63. Pierwszym proboszczem został ks. Erwin Mikler 
(1957–1995) zaangażowany wspólnie z katolickim proboszczem w Brennej 
ks. Józefem Budniakiem w działalność ekumeniczną. Po śmierci ks. Mi-
klera jego następcami byli: od 1996 roku ks. dr Marek Uglorz (*1964), od 
2004 roku Roman Kluz (*1965). W 2005 roku parafia liczyła około 950 wier-
nych64.

Parafia w Cieszynie to największa pod względem liczby wiernych 
parafia ewangelicka w Polsce. W 2013 roku liczyła 6 932 wiernych65. 
Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza jej proboszczami byli w latach 
1981–2000 ks. Jan Melcer (*1935), od 2001 roku ks. Janusz Sikora (*1954). 
Podlegają jej Filiały w Bażanowicach, Gumnach, Hażlachu, Krasnej, Mar-
klowicach, Ogrodzonej, Puńcowie i Zamarskach. W 2005 roku z obszaru 
tej wspólnoty wydzielona została nowa parafia w Dzięgielowie. Rozbudo-
wano kościoły w Zamarskach (1991) i Hażlachu (2002), wybudowano ka-
plicę w Ogrodzonej (poświęcona w 2006 roku). Po 1989 roku rozpoczął się 
też mozolny proces odzyskiwania kościelnego majątku. Było to potrzebne 
do rozszerzenia form działalności cieszyńskich ewangelików. Począwszy 
od 1993 roku, kiedy to rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące 
Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, powstał cały kompleks ewange-
lickich placówek oświatowych, prowadzonych przez założone w 1991 roku 
Towarzystwo Ewangelickie (Gimnazjum otwarte w 1999, Szkoła Podstawo-
wa w 2005, Przedszkole w 2006 roku)66.

Niezwykłym wydarzeniem było odwiedzenie Kościoła Jezusowe-
go przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w dniu 12 października 
2008 roku (była to pierwsza tego typu wizyta w historii).

W pierwszej dekadzie XX wieku podjęto się uporządkowania, opraco-
wania i udostępnienia niezwykle cennej Biblioteki i Archiwum im. Got-
tlieba Rudolfa Tschammera oraz otwarto 29 marca 2009 roku Muzeum 

62 Panorama Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. GZC 2005, nr 46 z 18 listopada.
63 H. Czembor:  Kościół ewangelicko-augsburski..., s. 411, 413
64 Panorama Parafii Kościoła …, s. 13.
65 Zgromadzenie Parafialne: sprawozdanie z życia religijnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

w Cieszynie za rok 2013. „Wieści Wyższobramskie” 2014, nr 3, marzec, s. 27.
66 Zob.: Szkoły Towarzystwa Ewangelickiego kontynuatorem tradycji oświatowych 

protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim. Kol. red. J. PuCzeK  i inni. Cieszyn 2009.
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Protestantyzmu67. Wydarzenie to było jednym z wielu, jakim parafia cieszyń-
ska uświetniła jubileusz trzechsetlecia poświęcenia Kościoła Jezusowego. 
Parafia cieszyńska jest także niezwykle aktywna na polu pracy charytatyw-
nej (pomoc dla Szpitala Śląskiego, powstanie hospicjum Łukasza Ewangeli-
sty) i w dziedzinie promocji kultury, angażuje się w organizację koncertów 
i innego rodzaju imprez, służących mieszkańcom miasta i regionu.

Parafia w Cisownicy jako filiał parafii ustrońskiej usamodzielniła się 
w roku 1986 roku68. Pierwszym proboszczem został wybrany ks. Jan Kozieł 
(*1946), jego następcą w 2011 roku został ks. Marek Twardzik (*1972). Pa-
rafia w Cisownicy liczyła w 2005 roku około 1 100 wiernych69.

Parafia w Czechowicach-Dziedzicach erygowana została w 1967 roku70. 
Obecnie funkcję proboszcza administratora pełni ks. Janusz Holesz (*1961). 
W 2013 roku parafia liczyła 242 wiernych i była najmniejszą parafią Diece-
zji Cieszyńskiej71.

Parafii w Drogomyślu podlegał filiał w Pruchnej. Współcześnie wy-
budowano też nową kaplicę w Bąkowie. Parafią kierowali: po śmierci ks. 
Karola Tyrny (1929–1989) administrował parafią w latach 1989–1990 ks. 
Andrzej Czyż (*1936), następnie w latach 1990–1992 administratorem był 
ks. Karol Macura (*1961), który został wybrany proboszczem w 1992 roku. 
W 2005 roku parafia liczyła około 2 500 wiernych72.

Parafia w Dzięgielowie powstała poprzez usamodzielnienie filiału na-
leżącego do parafii cieszyńskiej. Erygowano ją w 2005 roku. Na jej terenie 
znajdują się Zakłady Opiekuńcze i Diakonat Żeński „Eben-Ezer”. Pierw-
szym proboszczem był ks. Emil Gajdacz (*1940). Od 2006 roku jest nim 
ks. Marek Londzin (*1966), będący jednocześnie duszpasterzem we wspo-
mnianych placówkach. Nabożeństwa odprawiane są w kaplicy zakładu 
„Eben-Ezer”. W 2007 roku parafia liczyła około 660 wiernych73.

Parafii w Goleszowie podlegają filiały w Godziszowie, Kisielowie, Koza-
kowcach Dolnych i Lesznej Górnej (z nowym, poświęconym w 2005 roku 
kościołem). Proboszczami tej parafii byli: w latach 1960–1992 ks. Tadeusz 
Terlik (1929–1992), od 1993 roku Roman Dorda (*1948). Obecnie obowiązki 

67 Realizacja była możliwa dzięki środkom w ramach projektu: „Ochrona i konserwacja 
cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” finansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zob.: Biblioteka i Archiwum im. 
Tschammera Muzeum Protestantyzmu: informator. Cieszyn 2010, s. 14.

68 H. Czembor:  Kościół ewangelicko-augsburski..., s. 411, 413.
69 Panorama Parafii Kościoła..., s. 14.
70 Zob.: S. Gajdz iCa , A. londzin:  Szkice z dziejów Parafii Ewangelickiej w Czechowicach-

Dziedzicach. Czechowice-Dziedzice 1996.
71 Dane uzyskane w sekretariacie biskupa Diecezji Cieszyńskiej.
72 Panorama Parafii Kościoła..., s. 14.
73 „W Naszym Zborze” 2008, nr 1, s. 4.
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administratora parafii pełni ks. dr Adrian Korczago. W 2005 roku parafia 
liczyła około 3 400 wiernych74.

Parafię w Istebnej erygowano w 1967 roku, lecz na administratorów 
w dalszym ciągu powoływano księży z parafii w Wiśle (na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był to ks. Karol Samiec). Pierwszym, 
który na stałe zamieszkał w Istebnej, był ks. Marek Londzin w 1994 roku. 
Jego wybór na proboszcza dokonany został w 1999 roku75. W 2005 roku prze-
szedł on do nowo powołanej parafii w Dzięgielowie, a jego następcą został 
ks. Alfred Staniek (*1966). W 2005 roku parafia liczyła około 300 wiernych76.

Parafia w Jaworzu. Obecnie do parafii należą też Jasienica, Świę-
toszówka, Biery, Grodziec, a wcześniej także Wapienica, Wieszczęta, Roz-
tropice, Łazy i Bielowicko. Te ostatnie miejscowości zostały włączone do 
utworzonej w 1992 roku parafii w Wieszczętach-Kowalach, która powsta-
ła z wydzielenia części parafii jaworzańskiej i skoczowskiej. Obecnie filia-
ły istnieją w Jasienicy i w Świętoszówce. W latach 1961–1995 proboszczem 
w Jaworzu był ks. Ryszard Janik (*1930), obecnie jest to Władysław Wantu-
lok (*1962). W roku 2013 roku parafia liczyła 3 632 wiernych77.

Parafia w Międzyrzeczu swoim terytorium obejmuje także Mazań-
cowice (tutaj funkcjonuje Filiał), Ligotę i Bronów. Proboszczem był od 
1982 roku ks. Jan Lech Klima (*1937), a od 2003 r. ks. Andrzej Dyczek 
(*1963). W 2013 roku parafia liczyła około 530 wiernych78.

Parafia w Skoczowie przyczyniła się w 1992 roku (wraz z Parafią w Ja-
worzu) do powstania nowej parafii w Wieszczętach-Kowalach, wydziela-
jąc część swego terytorium i wiernych. Obecnie parafia obejmuje oprócz 
Skoczowa także: Dębowiec, Pierściec, Simoradz, Kiczyce, Pogórze, Harbu-
towice, Międzyświeć, Iskrzyczyn Wilamowice i Ochaby. Filiały działają 
w Pierśćcu (tu nowy kościół poświęcony w 1989 roku), Dębowcu i Simora-
dzu. W dniu 22 maja 1995 roku skoczowski kościół Świętej Trójcy nawie-
dził papież Jan Paweł II, który uczestniczył tu w modlitwie ekumenicznej79. 
W ostatnim okresie proboszczami byli: w latach 1986-2002 ks. Andrzej 
Czyż (*1936) i od 2002 roku Adam Podżorski (*1953). W 2012 roku parafia 
liczyła 3 582 wiernych80.

74 Panorama Parafii Kościoła…, s. 15.
75 J. CiCHy:  Historia ewangelicyzmu na terenie Trójwsi Beskidzkiej. Istebna 2005, s. 45.
76 Panorama Parafii Kościoła..., s. 15.
77 „Informator Parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu” 2014, nr 73, s. 7.
78 Gmina Międzyrzecze. Rys historyczny. http://www.miedzyrzecze.org.pl/149,96,publikacja.

html [ostatni dostęp 1.07.2014].
79 140 lat poświęcenia kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy w Skoczowie. 

Skoczów 2005, s. 7–8.
80 „Informator Parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie” 2013, nr 97, s. 12.
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W Ustroniu od lat osiemdziesiątych rozpoczął się proces stopniowego 
przekształcania filiałów w niezależne parafie. Niezbędnym do tego czyn-
nikiem była budowa nowych kościołów. Pierwszym usamodzielnionym fi-
liałem była Cisownica jeszcze w 1986 roku. Następnie powstały parafie: 
Brenna-Górki w 1992 roku oraz Bładnice w 2000 roku81. Po tym proce-
sie liczba parafian w Ustroniu zmalała do około 4 40082. Filiałami parafii 
ustrońskiej pozostały jeszcze Ustroń-Polana, Ustroń-Dobka i Ustroń-Li-
powiec. W omawianym okresie urząd proboszcza w Ustroniu pełnił (do 
2007 roku) ks. dr Henryk Czembor (*1940), a po nim ks. Piotr Wowry 
(*1963). W 2005 roku parafia liczyła około 3 700 wiernych83.

Parafia w Wieszczętach-Kowalach powstała w 1992 roku w wyniku wy-
dzielenia części parafii w Skoczowie i Jaworzu. Obejmuje wioski Wieszczę-
ta, Roztropice, Biery, Bielowicko a także część Iłownicy i Rudzicy84. Jej 
administratorem, a od 1994 roku pierwszym proboszczem, został wybrany 
ks. Piotr Janik (*1960). Obecnie parafia liczy około 500 wiernych.

Parafia w Wiśle85 napotykała wiele trudności w swej działalności. Wyni-
kały one po części z jej specyficznego położenia geograficznego, ale poważ-
niejszym problemem była niezwykle ożywiona na jej terenie działalność 
nowych ruchów religijnych a także bardzo silne ścieranie się wśród jej miesz-
kańców protestanckiej religijności ortodoksyjnej i pietystycznej. Najlepszym 
rozwiązaniem okazało się podzielenie dużej parafii na pięć mniejszych, do-
konane w 1994 roku86. Ostatnim proboszczem parafii przed podziałem był 
wybrany na ten urząd w 1978 roku ks. Karol Samiec (1935–1997).

Parafia w Wiśle Centrum była bezpośrednią spadkobierczynią parafii wi-
ślańskiej sprzed podziału. Jej świątynią pozostał kościół apostołów Piotra 
i Pawła w centrum miasta. Po powstaniu liczyła 2 321 wiernych87, a jej pro-
boszczem pozostał dotychczasowy proboszcz wiślański ks. Karol Samiec (do 
swej śmierci). Jego następcą wybrany został w 1997 roku ks. Waldemar Szaj-
thauer (*1961). W 2005 roku parafia liczyła około 2 850 wiernych88.

Parafia w Wiśle Czarnem powstała w wyniku podziału parafii 
w Wiśle w 1994 roku. Jej praca koncentruje się wokół kaplicy poświęconej 
w 1972 roku (potem rozbudowanej). Jej pierwszym administratorem był 

81 Tamże, s. 413.
82 Tamże, s. 413.
83 Panorama Parafii Kościoła..., s. 116.
84 Zob.: P. janiK:  Wypisy z dziejów Kościoła w Wieszczętach-Kowalach. Wieszczęta 1999.
85 R. czyż , Z. PaSeK:  Kościoły i wspólnoty..., s. 70–119.
86 Tamże, s. 87–113.
87 Tamże, s. 114.
88 Panorama Parafii Kościoła..., s. 16.
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ks. Jan Sztwietnia (*1956). Jego obowiązki przejął w 1995 roku ks. Adam 
Glajcar (*1965), który w 1997 roku wybrany został proboszczem. Po jego 
odejściu do Częstochowy proboszczem został wybrany ks. Marek Michalik 
(*1981). W 2005 roku parafia liczyła około 400 wiernych89.

Parafia w Wiśle Głębcach powstała w 1994 roku. Jej świątynią była ka-
plica poświęcona w 1982 roku, a w 2006 roku rozpoczęto budowę nowego 
kościoła90. Od chwili powstania jej administratorem, a od 1996 roku pro-
boszczem jest ks. Tadeusz Byrt (*1958). W roku 2005 parafia liczyła około 
1 120 wiernych91.

Parafia w Wiśle Jaworniku także powstała w 1994 roku. Jej działal-
ność odbywa się w oparciu o dom katechetyczny (ukończony w 1983 roku) 
z kaplicą. Tutaj m.in. odbywają się coroczne fora inteligencji ewangelickiej. 
Obecnie ośrodek ma charakter centrum konferencyjnego, miejsca spotkań 
i wypoczynku92. Administratorem i proboszczem od momentu utworzenia 
parafii jest ks. Zdzisław Sztwiertnia (*1953). W 2005 roku parafia liczyła 
około 860 wiernych93.

Parafia w Wiśle Malince została powołana do życia w 1994 roku. Funk-
cjonuje w oparciu o kaplicę (obecnie kościół) poświęconą w 1956 roku94. Od 
1994 roku administratorem, a od 1996 roku proboszczem wybrany został 
ks. Leszek Czyż (*1961). W 2005 roku parafia liczyła około 900 wiernych95.

Diakonat Żeński „Eben-Ezer”96

Ważnym ośrodkiem wielorakiej działalności Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego jest Dzięgielów. Działa tam Diakonat Żeński „Eben-Ezer”, którego 
przełożonymi w omawianym okresie były: (od 1981) siostra Lidia Gott-
schalk (*1939), od 2009 roku siostra Ewa Cieślar (*1955). Tam także znaj-
duje się Ewangelicki Dom Opieki „Emaus” (znacznie rozbudowany w latach 
1997–2001). Działa tam także powołane w latach dziewięćdziesiątych Cen-
trum Misji i Ewangelizacji (współorganizujące m.in. znane tygodnie ewan-
gelizacyjne). W 2005 roku utworzono samodzielną parafię. Duchownymi, 

89 Tamże.
90 R. czyż , Z. PaSeK:  Kościoły i wspólnoty..., s. 117.
91 Panorama Parafii Kościoła..., s. 16.
92 R. czyż , Z. PaSeK:  Kościoły i wspólnoty..., s. 118.
93 Panorama Parafii Kościoła..., s. 16.
94 R. czyż , Z. PaSeK:  Kościoły i wspólnoty..., s. 92, 118–119.
95 Panorama Parafii Kościoła, s. 16.
96 Diakonat Żeński „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Najważniejsze daty. http://www.diakonat.

luteranie.pl/ [ostatni dostęp 1.07.2014].
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którzy opiekowali się kompleksem w Dzięgielowie, byli: w latach 1984–
2006 ks. Emil Gajdacz, a od 2006 roku ks. Marek Londzin.

Inne Kościoły i związki wyznaniowe

Śląsk Cieszyński w XX stuleciu stał się terenem bardzo zróżnicowanym 
pod względem wyznaniowym. Obok dwóch głównych wyznań formują się 
liczne małe wspólnoty, będące przeważnie odłamami protestantyzmu. 

Władze komunistyczne usiłowały odgórnie uporządkować ten proces, 
doprowadzając do powstania Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. 
Wraz z upadkiem ustroju załamał się także uformowany za jego spra-
wą kościół. W jego miejsce rozpoczęło funkcjonowanie aż dziesięć róż-
nych wspólnot religijnych, spośród których największą był zarejestrowany 
w 1988 roku Kościół zielonoświątkowy97. 

Na Śląsku Cieszyńskim nawiązuje on do działalności Związku Stanow-
czych Chrześcijan i odwołuje się do jego tradycji. Organizacyjnie zbory 
w polskiej części Śląska Cieszyńskiego należą do Dekanatu Bielskiego 
Okręgu Południowego Kościoła zielonoświątkowego w RP (prezbiter okrę-
gowy Edward Lorek), który liczy około 3 500 wiernych. Dekanat ten poza 
wymienionymi niżej zborami obejmuje też zbory w Andrychowie, Jastrzę-
biu-Zdroju, Oświęcimiu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, Żorach i Żywcu98. 
W Cieszynie działa zbór „Elim”, dysponujący wzniesionym w 1989 roku 
budynkiem z kaplicą. W 1996 roku liczył on około 360 wiernych. Tu także 
działa Wydawnictwo (z własną drukarnią) Kościoła zielonoświątkowego 
„Arka”. Przełożonymi zboru byli: Marian Suski (potem zastępca prezbitera 
naczelnego Kościoła zielonoświątkowego), a od 1996 roku Janusz Cieplik99. 
W Ustroniu działa zbór „Betel”. Dysponuje budynkiem z 1985 roku, w któ-
rym funkcjonuje m.in. Seminarium Teologiczne. Zbór liczy około 400 wier-
nych. Kierowali nim: Michał Hydzik, Andrzej Luber (rektor Seminarium) 
i ponownie Michał Hydzik100. W Bielsku-Białej działa zbór „Filadelfia”, 
który początkowo znajdował się w Wapienicy. Obecnie zbór dysponu-
je nowym budynkiem. Liczy on ponad 500 wiernych (2007). Przełożony-
mi byli: Edward Lorek, Paweł Kościukiewicz, Michał Hydzik i ponownie 

97 Historia Kościoła i doktryna zob.: A. otCzyK : Wyznania chrześcijańskie Podbeskidzia. 
Bielsko-Biała 1991, s. 37-40. 

98 Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. Baza adresowa zborów. http://kz.pl/zbory/baza-adre-
sowa-zborow/ oraz Okręg południowy Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. http://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_po%C5%82udniowy_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_Zielo-
no%C5%9Bwi%C4%85tkowego_w_RP [ostatni dostęp 25.06.2014].

99 100-lecie Związku Stanowczych Chrześcijan. Red. Pavel Bubik i inni. Cieszyn 2010, s. 61–63.
100 Tamże, s. 63–64.



513Życie reliGijne

Edward Lorek101. Zbór w Hażlachu liczy około 50 wiernych, a jego przełożo-
nym był Henryk Bijok102. Zbór w Czechowicach-Dziedzicach „Nowe Życie” 
należy do najmłodszych, powstał w grudniu 2006 roku (liczył wówczas 
19 członków). Przełożonym został Andrzej Luber103. Zbór w Skoczowie nosi 
nazwę „Wspólnota Ewangelii”. O tym zborze brak bliższych danych poza 
tym, iż jego obecnym pastorem jest Maciej Wilkosz104. Zbór w Wiśle Nowej 
Osadzie „Dobra Nowina” jest jedną z kilku wspólnot zielonoświątkowych 
w Wiśle. Posiada budynek wzniesiony w 1998 roku. Liczy około 150 wier-
nych, a jego przełożonym jest Tadeusz Chraścina105. Drugi zbór pod nazwą 
„Syloe”, należący do Kościoła zielonoświątkowego, znajduje się w Wiśle 
Głębcach. Przełożonymi tego zboru byli: Jan Samiec i Władysław Pilch. 
Wspólnota ta dysponuje własnym budynkiem i liczy około 100 wiernych106. 

Poza strukturami Kościoła zielonoświątkowego działa pokrewna mu 
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa założona w 1988 roku (za-
rejestrowana w 1990). Początkowo funkcjonowała w Bielsku-Białej, a od 
2006 roku w Czechowicach-Dziedzicach. W 2013 roku liczyła ona około 
60 osób. Pastorami byli Marian Lewandowski i Jarosław Wilczek (od 
2012 roku)107.

Ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (a dokładnie z jego czę-
ści związanej ze Związkiem Stanowczych Chrześcijan) wywodzi się Zbór 
Stanowczych Chrześcijan (braci norweskich) działający w Wiśle Malince. 
Jego początki łączą się z wizytami ewangelizatorów ze Skandynawii w la-
tach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Zbór wystąpił ze Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego w 1983 roku. Część członków Związku Stanow-
czych Chrześcijan przyjęła zasady tej wspólnoty, część odeszła do Kościoła 
zielonoświątkowego. Formalnie ta wspólnota wyznaniowa zarejestrowana 
została w 1990 roku108. Część członków Związku Stanowczych Chrześcijan 
(zwłaszcza osoby starsze) nie akceptowała ewoluowania doktryny tej wspól-
noty i po 1988 roku powróciła do tradycyjnej formy religijności stanow-

101 Tamże, s. 64–65.
102 Tamże, s. 62–63.
103 Tamże, s. 65 – podano datę powstania 1996, a na stronie internetowej zboru Kościół Zielono-

świątkowy „Nowe Życie” w Czechowicach-Dziedzicach. Historia naszego zboru. http://www.
czechowice.kz.pl/historia podano datę powstania 2006, którą przyjęto.

104 Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Skoczowie „Wspólnota Ewangelii”. http://www.
wspolnotaewangelii.pl/o-nas.html [ostatni dostęp 25.06.2014].

105 100-lecie Związku Stanowczych..., s. 65-67.
106 Tamże, s. 67.
107 A. otCzyK : Wyznania chrześcijańskie …, s. 37–40 oraz Chrześcijańska Wspólnota Zielono-

świątkowa w Czechowicach-Dziedzicach. Historia zboru. http://www.czechowice.chwz.in/
historia/3-historia-zboru-chwz-w-czechowicach.html [ostatni dostęp 25.06.2014].

108 R. czyż , Z. PaSeK : Kościoły i wspólnoty..., s. 198–199.
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czych chrześcijan. Spotykają się od 1994 roku na osobnych nabożeństwach 
w domu prywatnym w Wiśle Malince109. Z wiślańskiej wspólnoty Związku 
Stanowczych Chrześcijan powstał Ruch Williama Branhama. Idee tego nie-
mieckiego reformatora religijnego dotarły na Śląsk Cieszyński pod koniec 
lat sześćdziesiątych XX wieku. Siedzibą tej wspólnoty jest także Wisła Ma-
linka. Jest to ruch nierejestrowany, gdyż jednym z jego założeń jest odrzu-
canie wszelkich form instytucjonalizowania wspólnoty110.

Jedną z młodszych wspólnot religijnych, pokrewnych ruchowi zielono-
świątkowemu, stał się także Chrześcijański Kościół „Maranatha” z Wisły, 
którego członkowie wywodzą się w większości z Kościoła ewangelicko-
augsburskiego. Jego początki sięgają drugiej połowy lat osiemdziesiątych, 
a jego oficjalna rejestracja nastąpiła w 1997 roku.

Kościół Wolnych Chrześcijan111 został zarejestrowany w 1981 roku. 
W polskiej części Śląska Cieszyńskiego działają zbory w Bielsku-Białej, Cie-
szynie, Dzięgielowie, Skoczowie i Ustroniu Nierodzimiu (ten ostatni ma 
swoją placówkę w Wiśle112). Na jego czele stoi obecnie Jerzy Karzełek – od 
1992 roku przełożony zboru w Skoczowie113.

Zbory Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w polskiej części Śląska Cie-
szyńskiego organizacyjnie tworzą Okręg Południowy Diecezji Południowej 
z siedzibą w Krakowie. W skład Okręgu wchodzą zbory w: Bielsku-Białej 
(dwa), Cieszynie, Czechowicach-Dziedzicach, Jaworzu, Skoczowie, Ustroniu 
i Wiśle a także grupa w Zaborzu (poza wymienionymi do Okręgu Południo-
wego należą także zbory w Andrychowie, Oświęcimiu i Żywcu). Na czele 
Okręgu stoi pastor-senior Mariusz Sobkowiak114. O znaczeniu naszego regio-
nu dla tej wspólnoty może świadczyć fakt, iż zwierzchnikiem tego Kościo-
ła w Polsce był w latach 1988©003 Władysław Polok urodzony w 1939 roku 
w Cisownicy115, a jego następcą w latach 1988–2013 był Paweł Lazar urodzo-
ny w 1953 roku w Lipowcu116. Jednym z odłamów tej wspólnoty wyznanio-
wej jest Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego. W regionie jego zbory mają 

109 Tamże, s. 199.
110 Tamże, s. 200–201.
111 A. otCzyK : Wyznania chrześcijańskie..., s. 28–30.
112 R. czyż , Z. PaSeK:  Kościoły i wspólnoty..., s. 222.
113 Kościół Wolnych Chrześcijan. http://www.kwch.org/wspolnota-chrzescijanska/o-nas/ 

[ostatni dostęp 25.06.2014].
114 Struktura Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. http://pl.wikipedia.org/wiki/

Struktura_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_Adwentyst%C3%B3w_Dnia_Si%C3%B3dmego_w_
RP [ostatni dostęp 25.06.2014].

115 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej. Zbór Warszawa Centrum. 
Jubileusz Pastora Poloka. http://www.adwentysci.waw.pl/index.php?subaction=sho-
wfull&id=1252677848&archive=&start_from=&ucat=1& [ostatni dostęp 25.06.2014].

116 Paweł Lazar. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Lazar [ostatni dostęp 25.06.2014].
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siedzibę w Brennej i Skoczowie117. Innym odłamem adwentystów jest wspól-
nota zarejestrowana w 1991 roku pod nazwą Zbory Boże Chrześcijan Dnia 
Siódmego. Zbory tej wspólnoty działają w Skoczowie i Wiśle118.

Na Śląsku Cieszyńskim działa także Kościół Chrześcijan Baptystów 
w RP119. Pod względem organizacyjnym przynależy on do Okręgu Śląskiego, 
którym kieruje pastor Jerzy Rogaczewski. Obejmuje on 10 zborów i 4 pla-
cówki, spośród których w naszym regionie działają zbory w Bielsku-Białej 
i Wiśle, a także placówka w Cieszynie. Zbór Bielski prowadzi Chrześcijań-
ski Ośrodek Edukacji i Kultury120. Warto dodać, iż Gustaw Cieślar urodzo-
ny w 1957 roku Brennej, był w latach 2007–2013 przewodniczącym Rady 
Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, a w latach 
1993-2005 i od 2013 rektorem Wyższego Baptystycznego Seminarium Teo-
logicznego w Warszawie121.

Kolejną wspólnotą protestancką działającą w polskiej części Śląska 
Cieszyńskiego jest Kościół ewangelicko-metodystyczny. W Bielsku-Białej 
Wapienicy działa parafia tego kościoła przynależna do jego Okręgu Połu-
dniowego. Posługę duszpasterską zapewnia w nim Józef Bartos (*1968) – 
superintendent tego Okręgu mający swą siedzibę w Krakowie122. Placówka 
w Wiśle jest zaś filią parafii metodystycznej w Katowicach123.

Poza wyżej wymienionymi kościołami działa jeszcze kilka innych nie-
wielkich wspólnot takich jak: Misja „Centrum Służby Życia” w Skoczowie 
powstała w 1990 roku124, Zbór Ewangeliczny „Syjon” działający w Goleszo-
wie i Ustroniu Nierodzimiu czy Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna 
w Bielsku-Białej125.

Kościół Polskokatolicki posiada swą parafię w Bielsku-Białej. Obecnie 
dysponuje własnym budynkiem z kaplicą pw. św. Anny. Proboszczami tej 
wspólnoty byli: od 1971 roku ks. Henryk Baszka (1938©010), od 2010 roku 

117 R. czyż , Z. PaSeK:  Kościoły i wspólnoty..., s. 166–167.
118 Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego. http://zboryboze.pl/ [ostatni dostęp 25.06.2014].
119 Kościół Chrześcijan Baptystów. http://www.baptysci.pl/ [ostatni dostęp 25.06.2014].
120 Okręg śląski Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. http://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%-

99g_%C5%9Bl%C4%85ski_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_Chrze%C5%9Bcijan_Bapty-
st%C3%B3w_w_RP [ostatni dostęp 25.06.2014].

121 Gustaw Cieślar. http://pl.wikipedia.org/wiki/Gustaw_Cie%C5%9Blar [ostatni dostęp 
25.06.2014].

122 Spis adresowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP , „Kalendarz Ewangelicki 2014”. 
Bielsko-Biała 2013, s. 110–111.

123 R. czyż , Z. PaSeK:  Kościoły i wspólnoty..., s. 232–235.
124 Misja Centrum Służby Życia. Organizacja religijna. https://www.facebook.com/

CentrumSluzbyZycia/info [ostatni dostęp 25.06.2014].
125 T. borutKa:  Diecezja..., s. 78–79.
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ks. dr Jerzy Bajorek (*1948)126. Nieliczni wyznawcy prawosławia nie tworzą 
na Śląsku Cieszyńskim własnej wspólnoty. Osoby tego wyznania przynale-
żą do Parafii Świętych Wiery, Nadziei, Luby i Matki ich Zofii w Sosnowcu 
(dekanat krakowski Diecezji Łódzko-Poznańskiej)127.

Oficjalna rejestracja Świadków Jehowy w Polsce nastąpiła w 1989 roku 
pod nazwą „Strażnica” – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe128. Jest to 
pod względem liczby wyznawców trzeci związek wyznaniowy w Polsce 
(po Kościele rzymskokatolickim i prawosławnym a przed Kościołem ewan-
gelicko-augsburskim), liczbę jego członków określa się na około 130 000. 
Po 1989 roku nastąpił gwałtowny rozwój ich działalności. W samym po-
wiecie cieszyńskim liczbę wyznawców ocenia się na 1 500129, działa tu 
16 zborów: Cieszyn Północ, Cieszyn Południe, Skoczów Zachód, Skoczów 
Zawiśle, Skoczów Miasto, Drogomyśl Północ, Drogomyśl Południe, Kiczy-
ce, Goleszów, Ustroń Centrum, Ustroń Polana, Ustroń Nierodzim, Wisła 
Centrum, Wisła Głębce, Wisła Malinka Dolna, Wisła Malinka Górna. 
W Bielsku-Białej działa 10 zborów (w tym jeden dla osób niesłyszących, 
tzw. migowy), a w powiecie bielskim 5: Czechowice-Dziedzice Północ, 
Czechowice-Dziedzice Południe, Jasienica, Bystra Krakowska i Wilkowi-
ce130. Miejscem spotkań Świadków Jehowy są tzw. Sale Królestwa. Do tego 
samego nurtu badackiego należy także wspólnota nosząca nazwę Zrze-
szenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, której zbór działa w Bielsku
-Białej131.

Religia mojżeszowa

Współcześnie obecność wspólnoty żydowskiej w polskiej części Śląska Cie-
szyńskiego ma wymiar wyłącznie symboliczny, liczy ona bowiem tylko kil-
kadziesiąt osób. W nowych warunkach politycznych po 1989 roku możliwe 
było odrodzenie żydowskiej gminy wyznaniowej. Najpierw w 1993 roku 

126 Parafia św. Anny w Bielsku-Białej. http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._
Anny_w_Bielsku-Bia%C5%82ej [ostatni dostęp 25.06.2014].

127 Cerkiew śww. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii. http://www.sosnowiec.cerkiew.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=3 [ostatni dostęp 
25.06.2014].

128 A. otCzyK:  Wyznania chrześcijańskie..., s. 68–71.
129 Świadkowie Jehowy w powiecie cieszyńskim. http://pl.swiadkowiejehowy.wikia.com/

wiki/%C5%9Awiadkowie_Jehowy_w_powiecie_cieszy%C5%84skim[ostatnidostęp 25.06.2014].
130 Świadkowie Jehowy w województwie śląskim. http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9A-

wiadkowie_Jehowy_w_wojew%C3%B3dztwie_%C5%9Bl%C4%85skim [ostatni dostęp 
25.06.2014].

131 A. otCzyK:  Wyznania chrześcijańskie..., s. 64–66; T. borutKa : Diecezja..., s. 78.
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w Bielsku-Białej powstała filia Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowi-
cach, a w 1995 roku powołana została samodzielna Gmina Wyznaniowa 
Żydowska w Bielsku-Białej. Jej obszar działania obejmował teren byłego 
województwa bielskiego. Na jej czele stali: Maksymilian Metzendorf (1993–
1997), Aleksander Szrajber (1997–2003) i Dorota Wiewióra (od 2003 ro-
ku)132. Członkami gminy jest około 50 osób. Gmina administruje kilkoma 
cmentarzami żydowskimi (m.in. w Cieszynie, Skoczowie i Ustroniu), spo-
śród których tylko cmentarz w Bielsku-Białej jest czynny.

Gmina opiekuje się także archiwum i prowadzi aktywną działalność 
historycznego upamiętnienia losów ludności żydowskiej i promocji kultu-
ry żydowskiej. Po 1989 roku wiele osób zainteresowało się dziejami Żydów 
i podejmowało starania o ocalenie pozostałych po nich pamiątek. Jednym 
z przejawów tej troski stało się uporządkowanie i objęcie ochroną cmenta-
rzy żydowskich, od czasów wojny opuszczonych i niszczonych. Dzięki nim 
oraz władzom gmin zadbano o cmentarze w Bielsku-Białej, Cieszynie, Wi-
lamowicach k. Skoczowa i w Ustroniu133.

Duszpasterstwo wojskowe

Rola duszpasterstwa wojskowego na Śląsku Cieszyńskim po II wojnie 
światowej znacznie zmalała. Miało na to wpływ zredukowanie garnizo-
nów na tym terenie. W okresie władzy komunistycznej duszpasterstwo 
wojskowe w praktyce nie funkcjonowało, a żołnierzom wszystkich wy-
znań utrudniano spełnianie praktyk religijnych i ateistycznie indoktryno-
wano. 

Po 1990 roku doszło od odbudowy duszpasterstwa wojskowego w Woj-
sku Polskim. Powstały ordynariaty polowe największych wyznań. W pol-
skiej części Śląska Cieszyńskiego jedyną jednostką wojskową posiadającą 
w etacie stanowisko kapelana jest 18 Bielski Batalion Desantowo-Sztur-
mowy im. kpt. Ignacego Gazurka w Bielsku-Białej. Zabiegi wokół odro-
dzenia katolickiego duszpasterstwa wojskowego w tym mieście rozpoczął 
w 1991 roku ks. Józef Sanak (1917–2008), dawny kapelan Armii Krajo-
wej. Później kapelanami w Bielsku-Białej byli m.in.: od 1998 roku ks. por. 
Marek Strzelecki (1952–2006) i od 2002 roku ks. mjr Mariusz Tołwiński 
(*1966) przydzielani z Rzymskokatolickiego Ordynariatu Polowego WP. Od 
2008 roku funkcjonuje personalna parafia wojskowa pw. Miłosierdzia 

132 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej. http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_
Wyznaniowa_%C5%BBydowska_w_Bielsku-Bia%C5%82ej [ostatni dostęp 26.06.2014].

133 Zob.: „Kronika Beskidzka” 1995, nr 19 z 11 maja; GZC 1997, nr 21 z 23 maja; „Gazeta 
Ustrońska”. 1994, nr 27 z 7 lipca.
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Bożego, której ks. Tołwiński został pierwszym proboszczem. Ma ona siedzi-
bę w kościele św. Trójcy134.

Posługę duszpasterską dla żołnierzy innych wyznań zapewniają du-
chowni pracujący w Bielsku-Białej lub duchowni tych wyznań służący 
w innych garnizonach.

Konkluzje

Po upadku komunizmu Kościoły w Polsce, oprócz odzyskanej swobody dzia-
łania, musiały zmierzyć się z powszechnymi w Europie nastrojami laicyza-
cyjnymi. W warunkach Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku można dostrzec 
powiększenie się liczby katolików, a zmniejszanie się wiernych silnie osa-
dzonego w tradycji regionalnej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Poza 
tym region ten, a zwłaszcza powiat cieszyński, nadal w niektórych gminach 
stanowi prawdziwą mozaikę wyznaniową, złożoną z wiernych wywodzą-
cych się głównie z religii protestanckiej. 

134 Diecezja Bielsko-Żywiecka. Nowa personalna parafia wojskowa ma proboszcza.
 http://diecezja.bielsko.pl/wiadomosci/2016,nowa_personalna_parafia_wojskowa_ma_

proboszcza [ostatni dostęp 25.06.2014].
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Sport wojciech 
Święs

Upadek PRL wiele zmienił w organizacji sportu, nie tylko 
na Śląsku Cieszyńskim. Byt klubów zaczął już w pełni za-
leżeć od operatywności ich władz, których podstawowym 
zadaniem stało się m.in. pozyskiwanie pieniędzy od spon-
sorów i samorządów gminnych. Było to ostatnie prze-
kształcenie modelu organizacyjnego sportu po 1945 roku1. 
Pomimo trudności sport w regionie rozwijał się, tak że wy-
mienienie wszystkich wybitnych sportowców regionu nie 
jest możliwe. Dość powiedzieć, że tylko dla Bielska-Białej 
w latach 1945–2009 na najważniejszych imprezach rangi 
międzynarodowej trofea zdobywało 43 zawodników2. 

Sporty letnie

Wśród letnich dyscyplin sportowych wciąż największą 
popularnością cieszyła się piłka nożna. Chociaż więk-
szość tutejszych klubów gra w niższych klasach rozgryw-
kowych, Cieszyńskie bywało dostarczycielem talentów 
dużego formatu dla klubów z innych regionów Polski. 
Wychowankami „Cukrownika” Chybie byli Mirosław Sta-
niek (1968–2009) i Ryszard Staniek (*1971). Piękne karty 
w dziejach polskiego futbolu zapisał zwłaszcza ten dru-
gi, zdobywając w 1992 roku srebrny medal na igrzyskach 
olimpijskich w Barcelonie3. Wyraźny ślad w najnowszej 

1 A. Steuer : Sport na Górnym Śląsku w l. 1896–1996. Katowice 1997, 
s. 54.

2 Zdobyli oni 120 medali (71 złotych, 16 srebrnych i 33 brązowe). 
Zob. A. Steuer : Sport po II wojnie światowej. W: Bielsko-Biała. 
Monografia miasta (red. I. Panic)  t. 4, Bielsko-Biała w latach 1918–
2009. Red. R. KaCzmareK , Bielsko-Biała 2010, s. 703.

3 Grał między innymi w „Osasunie” Pampeluna i „Legii” Warszawa 
a w seniorskiej reprezentacji Polski zanotował 12 spotkań. Jego 
brat, solidny ligowiec, przez 11 lat grał w najwyższej polskiej klasie 
rozgrywkowej reprezentując barwy „Górnika” Zabrze i „Odry” 
Wodzisław Śląski. Zob. www.90minut.pl. 
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historii polskiej piłki nożnej odcisnęli również: urodzony w Cieszynie Ire-
neusz Jeleń (*1981)4 i pochodzący z Czechowic-Dziedzic Łukasz Piszczek 
(*1985)5. Z mniejszym lub większym powodzeniem w najwyższej polskiej 
klasy rozgrywkowej grało też wielu innych zawodników6. 

Sukcesami w popularnych sportach zespołowych może poszczycić 
się Bielsko-Biała. Jedyną drużyną piłkarską z polskiej części regionu, 
która kiedykolwiek wystąpiła w najwyższej polskiej klasie rozgrywko-
wej, jest miejscowe Towarzystwo Sportowe (TS) „Podbeskidzie”. Klub 
powstał w 1997 roku w wyniku fuzji kilku zespołów, między innymi 
istniejącego od 1907 roku Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Sportowego 
(BBTS) Bielsko-Biała7. W 2011 roku awansował do piłkarskiej ekstrakla-
sy. Bielsko-Biała ma również jedną z najlepszych w Polsce drużyn fut-
salowych (piłka nożna halowa pięcioosobowa). Założone w 1994 roku 
Bielskie Towarzystwo Sportowe „Rekord” największy sukces odniosło 
na dwudziestolecie swojej działalności, wieńcząc sezon zdobyciem tytu-
łu mistrzów Polski8. 

Jeszcze większe sukcesy mają na koncie siatkarki Bielskiego Klubu 
Sportowego „Stal”, które ośmiokrotnie zdobyły mistrzostwo Polski (1988–
1991, 1996, 2003-2004, 2010)9 a także wniosły pokaźny wkład w dwukrot-
ne zdobycie przez reprezentację Polski tytułu mistrzyń Europy w latach 
2003 i 2005. W najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2003/2004 wy-
stępowała również powstała w 1999 roku męska drużyna siatkówki TS 

4 Wychowanek „Piasta” Cieszyn, który w reprezentacji Polski zagrał 29 razy strzelając przy 
tym 5 bramek, największe sukcesy klubowe święcił zaś we francuskim AJ Auxerre, z którym 
grał w Lidze Mistrzów, będąc w sezonach 2008/2009 i 2009/2010 jego najlepszym strzelcem. 
Zob. www.90minut.pl.

5 Wychowanek LZS Goczałkowice-Zdrój, w późniejszych czasach zawodnik między innymi 
„Zagłębia” Lubin (Mistrz Polski w 2007 r.), „Herty” Berlin i „Borussi” Dortmund (Mistrz 
Niemiec w 2011 i 2012 r., finalista Ligi Mistrzów w 2013 r.), wielokrotny reprezentant 
Polski (uczestnik Euro 2008 i Euro 2012), najlepszy prawy obrońca Bundesligi w sezonach 
2010/2011 i 2011/2012 wg magazynu „Kicker”. Zob. http://www.lukasz-piszczek.pl/pl/
bio/ [ostatni dostęp 25 czerwca 2014].

6 Między innymi Jan Woś (ur. w Pacanowie wychowanek „Czantorii” Nierodzim, grał 
w: „Odrze” Wodzisław Śląski, „Ruchu” Chorzów i Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski), 
Andrzej Heller („Beskid” Skoczów, „Jagiellonia” Białystok), Marek Matuszek (Kuźnia 
Ustroń, Raków Częstochowa, „Widzew” Łódź i in.), Andrzej Krzyształowicz („Stal” Bielsko-
Biała, „Stomil” Olsztyn, „Legia” Warszawa i in.), Adrian Sikora („Czantoria” Nierodzim, 
„Dyskobolia” Grodzisk Wielkopolski i in.), Sebastian Olszar („Beskid” Skoczów, „Górnik” 
Zabrze i in.), Łukasz Hanzel (LKS „Pogórze”, „Zagłębie” Lubin, „Piast” Gliwice i in.) i inni. 
Zob. www.90minut.pl. [ostatni dostęp 14.11.2015].

7 Historia klubu. „TS Podbeskidzie Co i Gdzie?” [gazetka meczowa]. Wydanie specjalne. 
2004, s. 4–27.

8 Historia [BTS „Rekord”]. http://www.bts.rekord.com.pl/index.php/historia/ [ostatni dostęp 
3 marca 2015].

9 A. Steuer:  Sport po II wojnie..., s. 705.
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BBTS Bielsko-Biała, czująca się spadkobiercą dawnego BBTS-u istniejące-
go do 1997 roku. W 2013 roku zespół powrócił do siatkarskiej elity kraju, 
po rozszerzeniu jej do dwunastu zespołów.10

Pod koniec XX wieku sukcesy na skalę międzynarodową odnosić za-
częli cieszyńscy karatecy z KS „Shindo”. W ich gronie jest między inny-
mi mistrz świata Piotr Szymala11. Jednym z czołowych ośrodków judo 
w Polsce stały się Czechowice-Dziedzice, gdzie w 1993 roku powstał – 
początkowo jako sekcja miejscowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji – klub KS „Judo”, którego najbardziej utytułowanymi zawod-
niczkami były Barbara Bukowska-Letka (*1981)12 i Katarzyna Kłys (*1986, 
z d. Piłocik)13. Z Mazańcowic wywodzi się Agnieszka Chlipała (*1983) 
– zawodniczka Bielsko-Bialskiej „Gwardii”, mistrzyni świata w jujitsu 
z 2001 roku, multimedalistka mistrzostw Europy i Polski w judo oraz 
jujitsu14. Do najlepszych polskich zawodników dyscypliny zdobywającej 
coraz większą rzeszę fanów, jaką jest MMA (mieszane sztuki walki), na-
leży Jan Błachowicz (*1983) z Cieszyna, dodatkowo utytułowany grappler 
i zawodnik boksu tajskiego.

Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyły się sporty motorowe i samo-
chodowe. W Bielsku-Białej do przedwojennych sukcesów nawiązał An-
drzej Tomiczek, wicemistrz świata w rajdach motocyklowych Enduro 
z 1991 roku. Przy torze motocrossowym w Boguszowicach funkcjonował 
KS „Wiraż” Cieszyn, którego reprezentant Mateusz Ognisty (*1983) został 
w 2004 roku mistrzem Polski w klasie 125 ccm. Od 2010 roku 4 tytuły mi-
strza Polski w Rajdowych Samochodowych mistrzostwach Polski zdobył 
Kajetan Kajetanowicz (*1979) z Ustronia15. Sukcesy notował na swoim kon-
cie również Tomasz Porębski (*1980) z Bielska-Białej, który dwukrotnie 

10 Historia [BBTS-u Bielsko-Biała]. http://www.bbtsbielsko.pl/historia/[ostatni dostęp 3 marca 
2015]. 

11 I. PaniC:  Kultura, oświata i sport. W: Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych  
(red. I. Panic)  t. 3, Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej. Cieszyn 2010, s. 636; 
Piotr Szymala. http://www.shindo.pl/piotr-szymala [ostatni dostęp 25 czerwca 2014].

12 Czterokrotna mistrzyni Polski (2001, 2003-2005), brązowa medalistka mistrzostw Europy 
(2003). Zob. www.judoinside.com.

13 Ur. w Bielsku-Białej. Pięciokrotna mistrzyni Polski (2009–2012, 2014), dwukrotna 
indywidualna wicemistrzyni Europy (2007, 2012), brązowa medalistka mistrzostw świata 
z 2014 r., olimpijka z Pekinu z 2008 r. oraz Londynu z 2012 r. Zob. H. marzeC:  Ze Śląska 
na olimpijskie areny. Leksykon olimpijczyków śląskich. Katowice 2011, s. 80–81; www.
judoinside.com. [ostatni dostęp 25. 06.2104]

14 J. KubaCzKa:  700 lat Jasienicy. Kronika dziejów Kościoła Katolickiego w Jasienicy na tle 
niektórych wydarzeń dotyczących całej miejscowości i sąsiednich parafii do roku 2000. Kraków 
2005, s. 303.

15 Kajetan Kajetanowicz. http://www.kajto.pl/?i=10&t=kajetan_kajetanowicz [ostatni dostęp 
17 lipca 2014]. Miejscem urodzenia Kajetanowicza jest Cieszyn.
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sięgał po tytuł mistrza Polski16. W 2013 roku podjęto próbę reaktywacji 
legendarnego wyścigu motocyklowego „O błękitną wstęgę Olzy”, organi-
zując imprezę pod hasłem „O błękitną wstęgę Cieszyna”. Jednym z ini-
cjatorów przedsięwzięcia był karateka Piotr Szymala, prezes powstałego 
w 2011 roku klubu motoryzacyjnego „Motobrothers” Cieszyn17.

Zawodnicy sekcji kajakarskiej „Górnika” Czechowice-Dziedzice odnie-
śli największe sukcesy na igrzyskach olimpijskich w Seulu w 1988 roku 
i Barcelonie cztery lata później. Niedługo po tych ostatnich klub wpadł 
w problemy finansowe. W latach 1999–2010 funkcjonował pod szyldem 
„Gwarek” Czechowice-Dziedzice i był prowadzony przez powołane specjal-
nie do tego celu Stowarzyszenie Wspierające Rekreację i Sporty Wodne. 
W latach 2010–2012 ponownie działał jako Górnik, by ostatecznie znaleźć 
się w strukturach powstałego w 2009 roku Miejskiego Klubu Sportowe-
go Czechowice-Dziedzice jako jego sekcja kajakarska18. Warto podkreślić, 
że wszystkie te zawirowania nie przeszkodziły zawodnikom w osiąganiu 
kolejnych sukcesów19. Trenerem, który wychował pokolenia czechowickich 
kajakarzy, jest Edward Apel. 

Mocną sekcję gimnastyki sportowej od lat posiada „Cukrownik” Chy-
bie. Sukcesy odnosili jego wychowankowie: Jarosław Omorczyk (*1978, 
zdobywca 15 indywidualnych i 8 drużynowych medali mistrzostw Polski, 
po skończeniu kariery sportowej został wykładowcą akademickim), Dawid 
Śmieja (*1969, zdobywca 18 medali mistrzostw Polski) i Marek Łyszczarz 
(*1986, srebrny medalista Letniej Uniwersjady 2009 w Belgradzie w konku-
rencji „skok przez konia”)20. 

Siedem tytułów mistrzyni Polski w biegach długodystansowych zano-
towała w latach 1992–1997 pochodząca z Bielska-Białej a reprezentująca 

16 Zawodnicy [zespołu Tomasza Porębskiego]. http://www.tomekporebski.com/pl/zespol.
html [ostatni dostęp 3 marca 2015].

17 Zob. Historia wyścigów motoryzacyjnych „O błękitną wstęgę Olzy” – cz. 2. „Wiadomości 
Ratuszowe”. 2014, nr 8 z 11 kwietnia, s. 20; O nas. http://motobrothers.com.pl/?page_
id=6 [ostatni dostęp 17 lipca 2014].

18 Informacje przekazane korespondencyjnie przez Bartłomieja Żaczka, wiceprezesa klubu 
MKS Czechowice-Dziedzice.

19 Najbardziej utytułowani zawodnicy klubu w tym czasie to urodzeni w Czechowicach-Dziedzicach 
Marek Witkowski (mistrz Europy z 1999 r., trzykrotny medalista mistrzostw świata w latach 
1994–1995, olimpijczyk z Atlanty z 1996 r. i Sydney z 2000 r., gdzie zdobył brązowy medal) 
oraz Marcin Grzybowski (od 2006 r. w „Posnanii” Poznań, wielokrotny mistrz Polski, mistrz 
Europy z 2006 r., multimedalista mistrzostw Europy i świata w latach 1999–2013, olimpijczyk 
z Pekinu i Londynu). Zdobywca „brązu” w Barcelonie Grzegorz Kotowicz, także przeniósł się 
z rodzimego klubu do „Posnanii” Poznań (1995) i jej barwy reprezentował na kolejnych igrzy-
skach – w Atlancie i Sydney (gdzie ponownie zdobył „brąz”). Zob. H. marzeC : Ze Śląska…, 
s. 86–89.

20 Zob. Historia sekcji gimnastyki [„Cukrownika” Chybie]. http://cukrownikchybie.eu/index.
phpoption=com_content&view=article&id=9&Itemid=13 [ostatni dostęp 25 czerwca 2014].
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w czasie kariery barwy „Beskidu” Bielsko-Biała, „Piasta” Cieszyn oraz 
„Sprintu” Bielsko-Biała olimpijka Anna Nikiel (*1976)21. 

Kilka znaczących sukcesów cieszyńscy sportowcy odnieśli również 
w dyscyplinach nieolimpijskich. Niekwestionowaną gwiazdą, nie tylko 
polskiego ale i światowego szybownictwa, jest reprezentujący Aeroklub 
Bielsko-Bialski, urodzony w Zabrzu Sebastian Kawa (*1972), najbardziej 
utytułowany pilot szybowcowy w historii, na rok 2014 dziesięciokrotny 
mistrz świata i pięciokrotny mistrz Europy22. Na najwyższy poziom w eks-
tremalnym freedivingu (nurkowanie na jednym wdechu) wszedł Mateusz 
Malina (*1986) z Ustronia, mistrz świata z Belgradu z 2015 roku. 

Sporty zimowe

Dalsze sukcesy święcił KS Wisła, któremu początek lat dziewięćdziesiątych 
przyniósł kolejne medale mistrzostw Polski23. Rozwój tego klubu umożliwiło 

21 J. KuniSz , K. raSzKa : Piast Cieszyn. Klub z tradycjami (1909–1999). Cieszyn 1999, s. 217–221.
22 Krótki szkic osiągnięć Sebastiana Kawy. http://www.sebastiankawa.pl/o-sebastianie/osia-

gniecia/ [ostatni dostęp 18 marca 2015].
23 W 1991 r. Mirosław Kukuczka zdobył brązowy medal mistrzostw Polski w biegu na 50 km 

a Andrzej Cieślar „brąz” w mistrzostwach Polski juniorów w biegu na 15 km. W latach 
1991–1994 biegacze, skoczkowie i kombinatorzy zdobyli w sumie 44 medale Mistrzostw 

Sebastian Kawa w kabinie szybowca podczas zawodów w słowackiej Prievidzy, 
kwiecień 2014 roku  SK



524  wojciech Święs

przede wszystkim wsparcie 
finansowe przedsiębiorstwa 
„Ustronianka” i jej prezesa Mi-
chała Bożka (stąd późniejsza 
nazwa klubu „Wisła-Ustro-
nianka”). W 1994 roku pierw-
sze laury w skokach narciar-
skich zanotował Adam Małysz 
(*1977), który do zakończenia 
kariery w 2011 roku został jed-
nym z najbardziej utytułowa-
nych sportowców w historii 
tej dyscypliny24. W tym czasie 
czterokrotnie wybierany był 
sportowcem roku w Polsce 
a także najlepszym polskim 
sportowcem pierwszej dekady 
XXI wieku25. Eksplozja talentu 
Adama Małysza w pucharze 
świata 2000/2001 spowodo-
wała wzrost zainteresowania 
skokami narciarskimi w Pol-
sce, z kolei sam zawodnik zdo-
był niezwykłą popularność 
oraz znalazł się w centrum 
uwagi mediów i opinii publicz-

nej. Zjawisko to zostało określone mianem małyszomanii. Równocześnie 
sukcesy innych sportowców26 uczyniły z KS „Wisła-Ustronianka” hegemo-

Polski, w tym 19 złotych. Zob. 50 lat Klubu Sportowego w Wiśle. Red. K. marCin iuK . Wisła 
2003, s. 30–31.

24 Nie sposób wymienić tu wszystkich sportowych osiągnięć Małysza. 38 razy zdobywał on 
tytuł mistrza Polski (20 latem i 18 zimą), 4 razy indywidualne mistrzostwo świata (2001, 
dwa w 2003, 2007), 4 razy puchar świata (2001, 2003, 2007), startował na czterech olim-
piadach, zdobywając w nich 4 medale („srebro” i „brąz” w Salt Lake City w 2002 r. oraz 
dwa „srebra” w Vancouver w 2010 r.). Zob. H. marzeC:  Ze Śląska..., s. 301–305; Biografia 
[Adama Małysza]. http://www.malysz.pl/o-mnie/biografia/ [ostatni dostęp 3 marca 2015].

25 Małysz sportowcem dekady. http://www.skokinarciarskie.pl/aktualnosci/8950,Malysz_
sportowcem_dekady; Adam Małysz sportowcem dekady. http://www.skijumping.pl/wiado-
mosci/13047/Adam-Malysz-sportowcem-Dekady [ostatni dostęp 25 czerwca 2014].

26 W latach 1992–1996 medale mistrzostw Polski wszystkich kategorii zdobywali skoczko-
wie: Aleksander Bojda (23), Mariusz Wantulok (16), Arkadiusz Wantulok i Grzegorz Śliwka 
(10), Sławomir Wantulok (9), Mirosław Kędzior (6), Tomasz Wawrzacz (4), Mariusz Szturc 
(2), Jakub Michalczuk, Damian Krężelok, Rafał Juroszek, Tomisław Tajner (1). Z biegaczy 

Adam Małysz pod skocznią Holmenkollbak-
ken w Oslo, marzec 2010 roku  Wiki
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na polskiego narciarstwa klasycznego27. Początkiem drugiej dekady XXI w. 
w dalszym ciągu ma w swoich szeregach sportowców należących do ści-
słej krajowej czołówki28. Utytułowanych reprezentantów sportów zimowych 
było jednak znacznie więcej, że wspomnieć tylko o odnoszącej sukcesy 
w snowboardzie cieszyńskiej rodzinie Ligockich29 czy biegaczkach narciar-
skich rodem z Bielska-Białej – Dorocie Kwaśny-Lejawa (*1972)30 i Katarzy-

na podium mistrzostw Polski stawali w tych latach: Alicja Brudny (5), Joanna Małysz 
i Janusz Cieślar (3), Jakub Jędrzejek i Maria Cieślar (2). Zob. 50 lat Klubu Sportowego 
w Wiśle..., s. 35.

27 Tamże, s. 35–58. 
28 Uznanie nie tylko jako skoczek ale i celebryta zdobył urodzony w Cieszynie Piotr Żyła. 

Nadzieją polskich skoków pozostaje – również cieszynianin – Aleksander Zniszczoł, między 
innymi wicemistrz świata juniorów z Erzurum w 2012 r. i zwycięzca Letniego Pucharu 
Kontynentalnego w 2011 r. 

29 Bracia Mateusz (uczestnik olimpiad w Turynie w 2006 r., w Vancouver oraz w Soczi w 2014 r.) 
i Michał (uczestnik olimpiad w Turynie i Vancouver) oraz ich kuzynka Paulina Ligocka – 
pierwsza polska snowboardzistka, która zdobyła medal mistrzostw świata (brązowe medale 
w 2007 i 2009 r. w half-pipe’ie), olimpijka z Turynu i Vancouver. Zob. H. marzeC : Ze 
Śląska..., s. 319–321.

30 Piętnastokrotna mistrzyni Polski w biegach, olimpijka z Albertville w 1992 r., Lillehammer 
w 1994 r. i Nagano w 1998 r. Zob. tamże, s. 300.

Radość piłkarzy „Podbeskidzia” Bielsko-Biała po zwycięskim meczu 
z Sandecją Nowy Sącz (2:0), gwarantującym zespołowi awans do Ekstraklasy. 

25 maja 2011 roku   Wiki
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nie Gębali-Roszkowskiej(*1974)31 a także Marcinie Szafrańskim (*1971)32, 
również z Bielska-Białej.

Konkluzje

Zmiany, jakie zaszły w systemie organizacyjnym sportu w Polsce po roku 
1989, jakkolwiek niosły wiele utrudnień, jednak nie zahamowały jego roz-
woju, wieńcząc bardzo dobrymi wynikami dawniejsze sukcesy. Ze Śląska 
Cieszyńskiego (z uwzględnieniem Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic) wy-
wodzi się nie mniej niż 43 olimpijczyków z lat 1948–201033. Laury te, nade 
wszystko zaś fakt doczekania się sportowców prezentujących poziom świa-
towy w swoich dyscyplinach w osobach Sebastiana Kawy i Adama Małysza, 
to jednak tylko jedna strona medalu. Drugą jest brak silnych zakładów prze-
mysłowych i, co za tym idzie, liczniejszych sponsorów. To sprawiło, że poza 
Bielskiem-Białą i Wisłą w regionie brakuje silnych klubów. BKS „Stal” i TS 
„Podbeskidzie” oraz KS „Wisła-Ustronianka” to jedyne zespoły, które były 
w stanie nawiązać rywalizację z ogólnopolską czołówką w najpopularniej-
szych dyscyplinach. Temat funkcjonowania sportu w poszczególnych miej-
scowościach regionu wielokrotnie bywał poruszany podczas obrad władz 
gminnych, miejskich i powiatowych. Nie udało się jednak wypracować for-
muły, która przełożyłaby się na jego efektywniejszy rozwój i dalsze sukcesy.

31 Czterokrotna mistrzyni Polski w biegach, olimpijka z Nagano. Zob. tamże, s. 294.
32 Dwunastokrotny mistrz Polski w narciarstwie alpejskim, olimpijczyk z Albertville i Lille-

hammer. Zob. tamże, s. 309.
33 17 uczestników olimpiad letnich i 26 uczestników olimpiad zimowych. Miejscowości: 

Bielsko-Biała (18), Czechowice-Dziedzice (6), Cieszyn (5), Istebna, Wisła (4), Jasienica (2), 
Goleszów, Koniaków, Roztropice, Zebrzydowice (1). Dane na podstawie: H. marzeC , Ze 
Śląska... Autor nie uwzględnił w publikacji wszystkich śląskich olimpijczyków, pomijając 
chociażby złotego medalistę w jeździectwie z Moskwy z 1980 r., urodzonego w Drogomyślu 
Jana Kolwalczyka.
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Turystyka wojciech 
Święs

Przemiany polityczne roku 1989 przyniosły zasadnicze 
zmiany w organizacji ruchu turystycznego. Początkiem 
lat dziewięćdziesiątych oddziały regionalne PTTK zyski-
wały osobowość prawną i opracowywały własne statuty. 
Podstawą ich działalności stało się uchwalone 7 kwietnia 
1989 prawo o stowarzyszeniach. Rozwiązane zostały Za-
rządy Wojewódzkie, a wiele oddziałów – głównie z powo-
dów ekonomicznych, szczególnie w sytuacji, gdy nie były 
właścicielami swoich siedzib – zakończyło albo mocno 
ograniczyło swoją działalność. Część kompetencji Zarzą-
dów Wojewódzkich w regionie przejął powołany decyzją 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego (PTTK) Regionalny Ośrodek Progra-
mowy w Katowicach, przekształcony już w 1992 roku ze 
względu na problemy finansowe w Regionalną Fundację 
Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach. Pozosta-
ła przy niej, istniejąca od 1975 roku, Regionalna Pracow-
nia Krajoznawcza1.

Na znaczeniu przybierała turystyka niezorganizo-
wana. Liczba kół i członków PTTK Oddział „Beskid Ślą-
ski” w Cieszynie ulegała zmniejszeniu, licząc jeszcze 
w 1989 roku 65 kół z 3 846 członkami, by w dwadzieścia 
lat później, podczas przygotowań do uroczystego jubi-
leuszu 100-lecia PTT w Cieszynie, mieć zarejestrowa-
nych już tylko 466 członków w 9 kołach2. W 1991 roku 
siedziba Oddziału została przeniesiona do lokalu przy 

1 A. SzuP ina : Oddział PTTK „Beskid Śląski” 1950–2010. W: 100 lat 
Oddziału PTT-PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie 1910–2010. Kom. 
red. J. kaPŁon  i inni. Cieszyn 2010, s. 82; E. wieCzoreK:  Historia 
Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach. http://
pracowniapttk.pl/rpk-w-w-katowicach/historia-rpk-w-katowicach/ 
[ostatni dostęp 20 maja 2015]

2 Poza sześcioma kołami w Cieszynie są to koła w: Skoczowie, Ustroniu 
oraz Koło Terenowe nr 19 „Ślimoki” w Goleszowie. Zob. 100 lat 
Oddziału PTT–PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie 1910–2010..., s. 89, 
93.
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ulicy Głębokiej. Rok 
później powstało Koło 
Terenowe PTTK „Be-
skid Śląski” w Ustroniu. 
Pozbawiony wspar-
cia Zarządu Głów-
nego PTTK Oddział 
cieszyński znajdował 
się w coraz gorszej sy-
tuacji. W 2002 roku, 
w związku z nieren-
townością, działalność 
zakończyło istniejące 
od 1956 roku Biuro Ob-
sługi Ruchu Turystycz-

nego w Cieszynie, którego agendy przejęło prywatne Biuro Turystyki 
Kwalifikowanej „Ondraszek”. W 2007 roku, w 55-lecie istnienia, powie-
rzono Oddziałowi organizację XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Gór-
skiego Rajdu Przewodników PTTK. Aktywne jest Koło Przewodników 
Beskidzkich i Terenowych, które utrzymało względnie dużą liczebność 
– na poziomie 40-60 osób. Od 1988 roku Oddział organizuje Cieszyńskie 
Miscellanea Przewodnickie – przewodnickie sesje popularno-naukowe 
o charakterze szkoleniowym3.

Podobnie zmniejszyła się liczebność Oddziału PTTK w Bielsku-Białej, 
który w 2008 roku miał 1 217 członków zrzeszonych w 42 kołach i klubach4. 
W jedno z najliczniejszych w Polsce kół przewodników PTTK rozwinęło się 
natomiast koło wiślańskie, które w 25 lat po jego powstaniu w 2013 roku 
liczyło sobie 80 członków i 20 kandydatów oczekujących na przyjęcie5. Za-
sadniczo nie zmieniły się statutowe cele działalności PTTK, które wciąż 
przejawiały się głównie w organizacji wycieczek, rajdów i innych imprez 
turystycznych dla członków i sympatyków. Ważnym wydarzeniem dla re-
gionalnego życia turystycznego było otwarcie w 1994 roku, po wielu latach 
zabiegów m.in. Koła Przewodników przy Oddziale Miejskim PTTK w Ka-
towicach, Muzeum Turystyki Górskiej w Beskidzie Śląskim, które znala-
zło siedzibę w bezpośrednim sąsiedztwie nowego schroniska na polanie 

3 Tamże, s. 81–89.
4 Rys historyczny Oddziału PTTK w Bielsku-Białej. Oprac. J. binda . http://bielsko.pttk.pl/

historia-oddzialu-2/ [ostatni dostęp 20 maja 2015]
5 Z. cienciaŁa , C. molin : Krótki rys historyczny Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych 

w Wiśle w okresie od 1987 do 2012 roku. W: „Wiślańskie zapiski”. Jubileusz 25-lecia Koła 
Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK „Wisła” w Wiśle. Materiały 
z sesji popularnonaukowej 6 października 2012 roku. Ustroń 2012, s. 54.

Schronisko PTTK na Błatniej, 
październik 2015 roku   KN
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Przysłop pod Baranią Górą. 
Prowadzono również moder-
nizację infrastruktury tury-
stycznej – poza remontem 
schronisk – już w pierwszej 
połowie lat dziewięćdziesią-
tych unowocześniono wyciąg 
krzesełkowy na Czantorię 
(1991–1994) i kolej szyno-
wą na Szyndzielnię (1994–
1995). W 1991 roku, również 
z inicjatywy Koła Przewod-
ników przy Oddziale Miej-
skim PTTK w Katowicach, 
wybudowano na szczycie Ba-
raniej Góry wieżę widokową 
– pierwszą w Karpatach Pol-
skich6. 

Nasilił się proces ko-
mercjalizacji turystyki przy 
utrzymaniu się jej dużej 
popularności. Aktualnie 
sam tylko powiat cieszyń-
ski odwiedza co roku około 
2 000 000 przyjezdnych, 
czyniąc z turystyki jedną 
z najważniejszych dla regio-
nu gałęzi gospodarki. W po-
wiecie działa 70 wyciągów 

narciarskich obsługujących 30 kilometrów tras zjazdowych, dostępnych 
jest ponad 300 km tras rowerowych i 500 km szlaków turystycznych7. 
Zbliżone natężenie ruchu turystycznego występuje w zachodniej części 
powiatu bielsko-bialskiego8 i wschodniej części powiatu frydeckiego, znaj-
dującego się w granicach Republiki Czeskiej. 

6 Historia [Baraniogórskiego Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK „U źródeł Wisły” 
na Przysłopie]. http://barania-gora.cotg.pttk.pl/historia.html [ostatni dostęp 20 maja 2015]

7 Dane zaczerpnięte ze strony internetowej powiatu cieszyńskiego. Zob. http://www.powiat.
cieszyn.pl/turystyka.htm [ostatni dostęp 25 czerwca 2014].

8 Na terenie działania Oddziału PTTK Bielsko-Biała przebiega prawie 340 km szlaków 
turystycznych, z tego 270 km szlaków górskich i 70 km szlaków narciarskich. Zob. Rys 
historyczny Oddziału PTTK w Bielsku-Białej... .

Zbudowana w 2002 r. po czeskiej stronie 
szczytu Czantorii Wiekiej wieża 

z tarasem widokowym na wysokości 21,7 m.   
  KN
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Po przystąpieniu Czech, Polski i Słowacji do strefy Schengen znacząco 
rozszerzyła się współpraca w dziedzinie turystyki pieszej i kolarskiej po-
między regionalnymi organizacjami turystycznymi, choć Zaolzie i Beskid 
Morawsko-Śląski już od 1989 roku stanowiły przedmiot szczególnego za-
interesowania przewodników i działaczy turystycznych z polskiej strony 
Śląska Cieszyńskiego. PTTK Oddział Cieszyn i Oddział Wisła nawiązały 
przyjazne relacje m.in. z reaktywowanym Polskim Towarzystwem Tury-
styczno-Krajoznawczym „Beskid Śląski” w Czeskim Cieszynie, Klubem 
Czeskich Turystów (Klub českých turistů) w Trzyńcu oraz Klubem Słowac-
kich Turystów (Klub slovenských turistov) regionu Kisuce9. Współpracę 
m.in. z Klubem Czeskich Turystów z regionu Opawa oraz Klubem Słowac-
kich Turystów z Regionu Żyliny prowadzi PTTK Oddział Bielsko-Biała10.

Konkluzje 

Przemiany polityczne oraz gospodarcze, jakie nastąpiły w Polsce po roku 
1989, doprowadziły do komercjalizacji turystyki, definitywnie zamykając 
„elitarny” rozdział jej historii.

9 B. SCHulHauSer : Turystyka na Śląsku Cieszyńskim. W: PTTS. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej. 90 lat. Red. H. twardziK  i inni. 
Český Těšín 2011, s. 119.

10 Rys historyczny Oddziału PTTK w Bielsku-Białej...
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Ochrona zdrowia wojciech 
Święs

Po 1989 roku w Polsce rozpoczął się proces przekształca-
nia systemu ochrony zdrowia, który przebiegał równolegle 
z procesem przejścia od gospodarki centralnie planowanej 
do rynkowej. Pierwsze zmiany w sektorze zdrowotnym 
nie były radykalne. Koncentrowały się na problematyce 
decentralizacji opieki zdrowotnej, przyzwoleniu na tzw. 
prywatyzację założycielską przychodni oraz specjalistycz-
nych praktyk lekarskich. Następowała modernizacja in-
frastruktury placówek zdrowotnych. Największą zmia-
ną tego okresu było przyznanie państwowym szpitalom 
znacznej autonomii oraz odpowiedzialności za zarządza-
nie własnym budżetem (ustawa o zakładach opieki zdro-
wotnej z 1991 roku)1. 

Lecznictwo ogólne i uzdrowiskowe

Zmiana ustroju rozpoczęła okres unowocześniania lecz-
nictwa w regionie oraz powstawania prywatnych pla-
cówek służby zdrowia. Swoje ambicje bycia nowocze-
snym uzdrowiskiem potwierdził Ustroń, gdzie – jeszcze 
w 1989 roku – otworzono jeden z pierwszych w Polsce 
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Był nim Pry-
watny Ośrodek Medycyny Prewencyjnej i Opieki Komplek-
sowej. W miejsce dotychczasowego Zakładu Przyrodo-
leczniczego powstał nowoczesny Uzdrowiskowy Zakład 
Przyrodoleczniczy na Zawodziu. Obiekt przejął główne 
zadania leczniczo-rehabilitacyjne uzdrowiska, a tylko do 
1999 roku ze świadczonych przez niego zabiegów sko-
rzystało tam ponad 13 000 pacjentów. W 1990 roku po-
wstał na Zawodziu Wydział Zamiejscowy Górnośląskiego 

1 Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012. Red. S. GolinowSKa . 
Warszawa 2012, s. 47.
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Centrum Rehabilitacji „Repty” oraz Sanatorium Uzdrowiskowe „Elektron”. 
Równocześnie ofertę leczniczą, na którą do tej pory składały się głównie 
tradycyjne metody wchodzące w skład terapii uzdrowiskowej, poszerzano 
o inne techniki, m.in. bliższe medycynie naturalnej i nowoczesnej2. 

W 1996 roku Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Ustroń – Ja-
strzębie” przemianowano na Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” 
i pod tą nazwą istnieje do dzisiaj. Dyrektorem kompleksu pozostał dr 
Karol Grzybowski, który w 1988 roku zastąpił na stanowisku dyrektora 
Przesiębiorstwa Państwowego „Uzdrowiska Ustroń – Jastrzębie” dr Jana 
Rottermunda. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ustrońskie 
uzdrowisko posiadało na terenie dzielnicy Zawodzie następujące placów-
ki lecznicze: Śląski Szpital Reumatologiczny, Sanatorium i Szpital Uzdro-
wiskowy „Równica” (największa, licząca 800 miejsc, jednostka), Zakład 
Przyrodoleczniczy, Zespół Sanatoriów Uzdrowiskowych „Kos”, „Narcyz”, 
„Rosomak” oraz 16 domów wczasowo-sanatoryjnych dysponujących 3 061 
miejscami noclegowymi i 3 329 gastronomicznymi. W dzielnicy Jaszowiec 
znajdowało się 17 domów wczasowych, oferujących 1 839 miejsc noclego-
wych i 1 290 gastronomicznych. Ponadto Ustroń miał 12 domów wczaso-
wych oraz 2 ośrodki campingowe, zapewniające 722 miejsca noclegowe 
i 835 gastronomicznych. Tym samym był uzdrowiskiem z najmocniej roz-
budowaną infrastrukturą leczniczo-rehabilitacyjną w całym byłym woje-
wództwie bielskim3. Pozycji nie stracił w latach kolejnych, kontynuując 
swój harmonijny rozwój w pierwszej dekadzie XXI wieku. Dziś jest jed-
nym z najważniejszych polskich uzdrowisk. Dodatkowo bardzo licznie 
odwiedzają miejscowość kuracjusze z Niemiec, których w samym tylko 
2005 roku było ponad 13 0004.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych uruchomiono w Ustroniu Wyższą 
Szkołę Inżynierii Dentystycznej im. Prof. Meissnera, która stała się pierw-
szą w historii miasta uczelnią wyższą, jak również jedyną placówką w kraju 
łączącą wiedzę teoretyczną z zakresu inżynierii dentystycznej z praktyką5. 
Trzy ustrońskie placówki mogą aktualnie poszczycić się prestiżowym Cer-
tyfikatem Akredytacyjnym przyznawanym przez Ministerstwo Zdrowia naj-
lepszym placówkom medycznym w kraju. Są to: Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Uzdrowisko Ustroń”, Śląskie Centrum Rehabilitacji oraz Śląski 
Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka6.

2 P. KorCz : Lecznictwo ogólne i uzdrowiskowe po 1945 r. W: Ustroń 1305–2005, t. 2: 1945–
2005. Red. L. SzKaradniK , K. SzKaradniK , Ustroń 2007, s. 342, 362–366.

3 Tamże, s. 369–370.
4 Tamże, s. 380.
5 Tamże, s. 377–378.
6 Lista organizacji z aktualnym Certyfikatem Akredytacji [Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia]. http://www.cmj.org.pl/akredytacja/certyfikaty.php [ostatni dostęp 17 lipca 2014].
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W Cieszynie rok 1989 nie był przełomowym w kwestii opieki zdrowotnej7 
pomimo tego, że w 1990 roku oddano do użytku nowy pawilon centralny 
Szpitala Śląskiego. Zaczęły wówczas samodzielnie funkcjonować oddzia-
ły chirurgii dziecięcej oraz urologii8. Trzy lata później uruchomiono Od-
dział Psychiatryczny9. Rok 1992 przyniósł wstrzymanie prac budowlanych 
nad Pawilonem Zabiegowo-Diagnostycznym, ukończonym dopiero w latach 
2004–2009. Na przestrzeni lat zachodziły zmiany na szczeblu kierowniczym. 
Funkcję dyrektora po dr. Marku Cywińskim sprawowali kolejno: dr Maciej 
Krzanowski (1991–1996), inż. Jan Kawulok (1996–2008, pierwszy dyrektor 
cieszyńskiego szpitala nie będący lekarzem), dr Anna Bednarska-Czerwiń-
ska (2008–2013) i Czesław Płygawko (od 2014). Od 1992 roku zakład wydaje 
czasopismo „Wiadomości z ulicy Bielskiej 4”. W pierwszej dekadzie XXI w. 
szpital miał kłopoty typowe dla placówek medycznych w tym okresie – bory-
kał się z zadłużeniem, brakowało nowoczesnego sprzętu i specjalistów, więc 
zamykano kolejne poradnie specjalistyczne. Ratunkiem okazały się środ-
ki, które szpital otrzymał z Unii Europejskiej oraz powiatu. Modernizacja 

7 I. PaniC : Opieka zdrowotna. W: Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych 
(red. I. Panic),  t. 3: Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej. Red. M. boGuS 
i inni. Cieszyn 2010, s. 637.

8 Szpital Śląski w Cieszynie 1888–1988. Kom. red. B. orSzul iK  i inni. Cieszyn 1988, s. 141.
9 D. BŁahut-zaleska : Znaczenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie dla lecznictwa w regionie. 

W: Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem 
dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego. Red: J. M. dyrda , J. mizoGa . Katowice 2007, s. 27.

Dawny Śląski Szpital Reumatologiczny, obecnie Śląskie Centrum Reumatologii, 
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności 

im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu, 2014 rok   AS
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przebiegła na tyle dobrze, że w 2011 roku otrzymał Certyfikat Akredyta-
cyjny Ministerstwa Zdrowia. Został on potwierdzony w roku 2014. Szpi-
tal Śląski wspólnie ze Szpitalem Sióstr Elżbietanek, Przychodnią Rejonową 
w Skoczowie, Przychodnią Rejonową w Ustroniu oraz kompleksem przyszpi-
talnych poradni specjalistycznych znajduje się w strukturach Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej (dawny Zakład Opieki Zdrowotnej). W 2009 roku 
miał zawarte umowy na świadczenie szerokiej gamy usług medycznych z 88 
publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej z całego Śląska 
Cieszyńskiego. Pozostaje jedyną w regionie cieszyńskim placówką wielospe-
cjalistyczną (w całej Polsce jest ich mniej niż 10). Posiada 23 oddziały, Blok 
Operacyjny, Blok Porodowy oraz Stację Dializ10. ZZOZ podlega nadzorowi 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie. W mieście działa Pogotowie Ratunko-
we. W roku 2012 żywo dyskutowano nad możliwością przyłączenia go do 
Szpitala Śląskiego, czego ostatecznie nie zrealizowano. Dyrektorem placówki 
jest aktualnie mgr inż. Jan Kawulok.

W Bielsku-Białej w 1997 roku otworzono Szpital Wojewódzki. Fakt ten 
spowodował, że w 2001 roku zamknięto ulokowany na zboczu Łysej Góry 
Specjalistyczny Szpital Miejski „Stalownik”, którego wszystkie oddziały tra-
fiły pod skrzydła nowopowstałej placówki, będącej największą inwestycją 
miasta na przełomie XX i XXI w. Dyrektorem szpitala został w 1998 roku dr 
Ryszard Batycki. Wtedy też, w związku z restrukturyzacją służby zdrowia 
województwa bielskiego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Bielsku-Białej 

10 I. PaniC : Opieka zdrowotna..., s. 637–638; D. BŁahut-zaleska : Znaczenie Szpitala…, 
s. 27–30; Oddziały szpitalne, leczenie – Cieszyn [Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie]. 
http://www.szpital.netus.pl/index.php/dla-pacjenta/oddzialy [ostatni dostęp 17 lipca 2014].

Szpital Śląski w Cieszynie, 2014 rok   AS
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został rozdzielony na trzy odrębne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej 
– Szpital Ogólny, Szpital Pediatryczny i Szpital Onkologiczny – które istnie-
ją do dnia dzisiejszego.

W Istebnej Wojewódzki Ośrodek Chorób Płuc i Gruźlicy Dzieci i Mło-
dzieży po drobnej zmianie nazwy w 1996 roku11 definitywnie przekształcił 
się w 2004 roku w Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Isteb-
nej12. Obecnie posiada on 3 oddziały13 oraz m.in. Dział Rehabilitacji Me-
dycznej i 6 pracowni medycznych. 

W Jaworzu działa dawny Ośrodek Fizjoterapii i Rehabilitacji, aktualnie 
legitymujący się nazwą Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital 
Opieki Długoterminowej. Placówka posiada 2 oddziały14 oraz trzy pracow-
nie. Na uwagę zasługuje otwarcie w maju 2011 roku Centrum Hydroterapii 
Solankowej. Jego zamierzeniem jest wykorzystanie właściwości leczni-
czych znajdujących się na terenie miejscowości wód solankowych, co było 
postulowane już w momencie uruchomienia placówki w 1974 roku15. Szpi-
tal został wyróżniony Certyfikatem Akredytacyjnym Ministerstwa Zdrowia. 
Działalność kontynuował, wciąż znaczący w skali kraju, Specjalistyczny 
Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej Śląskiej, który aktualnie posiada 7 
oddziałów16 i w sumie 9 pracowni. 

W Górkach Wielkich-Buczu, na bazie dawnego oddziału dziecięcego 
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego, powstał szpital Dzie-
cięcy Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze”17. 

Ważną cezurą dla całego polskiego lecznictwa był rok 1999, kiedy to na 
mocy reformy przeprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka zmieniły się realia 
funkcjonowania i finansowania służby zdrowia, m.in. liberalizując przepi-
sy stanowiące podstawę dla zakładania Niepublicznych Zakładów Opieki 

11 Nazwę zmieniono na: Wojewódzki Ośrodek Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży.
12 Historia szpitala [Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej]. http://www.

wcpkubalonka.com/historia.html [ostatni dostęp 17 lipca 2014].
13 Oddział Schorzeń Układu Oddechowego Dzieci i Młodzieży, Oddział Rehabilitacji 

Pulmonologicznej oraz Oddział Rehabilitacyjny.
14 Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dorosłych oraz Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny 

dla Dzieci i Młodzieży.
15 Zob. F. K. SzPoK : Hrabiowski kurort. 140 lat jaworzańskiego lecznictwa. „Kalendarz 

Beskidzki 2003”. Bielsko-Biała 2002, s. 53; Jaworzańskie Centrum Hydroterapii Solankowej 
[Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny. Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu]. 
http://www.rehabilitacja-jaworze.com.pl/index.php/ct-menu-item-177/ct-menu-item-179 
[ostatni dostęp 17 lipca 2014].

16 Dwa Oddziały Pulmonologiczne (jeden z Pododdziałem Chemioterapii), Oddział Chorób 
Płuc i Gruźlicy, Oddział Pulmonologiczno-Alergologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych, 
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

17 Zob. [Oferta Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze”]. http://www.osro-
dek-bucze.pl/ [ostatni dostęp 17 lipca 2014].
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Zdrowotnej. Z możliwości skorzystały m.in. wszystkie przychodnie w Cie-
szynie, przekształcając się w NZOZ18. Rozpoczęło się wówczas kontrakto-
wanie świadczeń medycznych z Kasami Chorych, których następcą został 
w 2004 roku Narodowy Fundusz Zdrowia. Środki finansowe na zakup nie-
zbędnego sprzętu czerpie się również z założonej w 1991 roku Fundacji 
Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. 

W Wiśle odremontowane w latach 1998–1999 Sanatorium „Jubilat” prze-
szło na własność pozarządowej Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów19. 

W Bielsku-Białej na mocy uchwały Rady Miejskiej zlikwidowano 
w 2000 roku Zespół Opieki Zdrowotnej, tworząc 80 samodzielnych, niepublicz-
nych podmiotów, które przejęły udzielanie świadczeń na podstawie zawiera-
nych kontraktów. W 2009 roku na terenie miasta działało 9 szpitali publicznych 
i niepublicznych oraz 158 zakładów opieki zdrowotnej – niemal w komplecie 
niepublicznych. 15 listopada 2011 roku między powiatem bielskim a Urzędem 
Miejskim zostało zawarte porozumienie w sprawie połączenia w jedną pla-
cówkę dwóch zasłużonych dla miasta, samodzielnych i publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej – Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły przy ul. Stani-
sława Wyspiańskiego oraz Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II 
przy ul. Emilii Plater. Tym sposobem 1 marca 2012 roku powstało Beskidzkie 
Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II, podlegające pod samo-
rząd Bielska-Białej20. Placówka nie odbiega poziomem świadczonych usług od 
standardów europejskich21. Ulokowany przy ul. Armii Krajowej Szpital Woje-
wódzki posiada dziś 18 oddziałów i 24 poradnie specjalistyczne oraz wiele in-
nych wyspecjalizowanych komórek, włącznie z lądowiskiem dla helikopterów, 
co czyni z niej największą i jedną z najnowocześniejszych placówek medycz-
nych na terenie południowej Polski22. 

Inne publiczne szpitale w Bielsku-Białej to: Szpital Pediatryczny przy 
ul. Sobieskiego oraz Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdro-
wotnej przy ul. Olszówka. Ten ostatni może od 2011 roku poszczycić się 

18 W 2009 r. było ich w mieście 6 („Ubezpieczalnia” na ul. Bielskiej, „Centrum Medyczne” na 
ul. Frysztackiej, „Medika” s. c. na ul. ks. Tomanka, Ośrodek Medycyny Ogólnej na ul. ks. 
Tomanka, „Przychodnia Akademicka” na ul. Bielskiej oraz „Med-Fober-Dent” na ul. Kościusz-
ki), w r. 2014 liczba uległa zwiększeniu do 12 (doszły: „Cieszyńskie Centrum Medyczne” 
na ul. H. Filasiewicza, „Centrum Zdrowia” na ul. Zajęczej, „COR” na ul. Liburnia, „S-medi” 
na ul. Menniczej, „Santarius-Urbaś W.” na ul. K. Miarki oraz „VIS” na ul. Bielskiej). W tym 
samym roku w Czechowicach-Dziedzicach było ich 14, w Skoczowie – 10, w Ustroniu – 7, 
w Strumieniu i Wiśle – po 4. Rozpoczęły działalność również w mniejszych miejscowościach.

19 tem: Odmłodzony Jubilat. „Echo Wisły” 1999, nr 5 z lipca.
20 Porozumienie w sprawie połączenia szpitali. http://www.szpital.bielsko.pl/szpital/2013/01/

porozumienie-w-sprawie-polaczenia-szpitali [ostatni dostęp 17 lipca 2014].
21 R. KaCzmareK : Bielsko-Biała dzisiaj. W: Bielsko Biała. Monografia miasta (red. I. Panic), t. 4: 

Bielsko-Biała w latach 1918–2009. Red. R. KaCzmareK , Bielsko-Biała 2010, s. 723–724.
22 Zob. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej. http://www.hospital.com.pl/ [ostatni dostęp 17 

lipca 2014].
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Certyfikatem Akredytacyjnym Ministerstwa Zdrowia23. Dodatkowo na pod-
stawową infrastrukturę leczniczą miasta składa się czternaście przychodni 
rejonowych, dwie specjalistyczne i kilka zakładowych oraz pogotowie ra-
tunkowe obejmujące zasięgiem cały powiat bielski. 

Wraz z nastaniem III Rzeczypospolitej na powrót prywatne stały się 
apteki, których w Cieszynie w 1989 roku były cztery. W 1990 roku pry-
watyzacji uległa apteka przy ul. Bielskiej, w roku kolejnym swoją aptekę od-
zyskali ojcowie bonifratrzy24. W 2014 roku w Cieszynie działało 15 aptek, 
12 w Czechowicach-Dziedzicach, 10 w Skoczowie, 9 w Ustroniu, 5 w Wiśle, 
po trzy w Jaworzu, Strumieniu i Zebrzydowicach, po dwie w Bystrej, Chybiu, 
Goleszowie, Hażlachu oraz Istebnej, po jednej w Brennej, Dębowcu, Górkach 
Małych, Górkach Wielkich, Jasienicy, Jaworzynce, Kaczycach, Koniakowie, 
Kończycach Wielkich, Mazańcowicach, Międzyrzeczu Górnym i Zabrzegu25.

Nowocześnie pojmowana opieka zdrowotna współcześnie opiera się nie 
tylko na lecznictwie, ale również w dużym stopniu na profilaktyce. Miej-
scowości w regionie kładą coraz większy nacisk na promowanie zdrowego 

23 Zob. Aktualności [Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej]. http://www.
psychiatria.bielsko.pl/aktualnosci.html; Lista organizacji z aktualnym Certyfikatem Akredytacji. 
http://www.cmj.org.pl/akredytacja/certyfikaty.php [ostatni dostęp 17 lipca 2014].

24 I. PaniC : Opieka zdrowotna…, s. 637, 639.
25 Dane dla powiatu cieszyńskiego: http://www.powiat.cieszyn.pl/jednostki_zdrowia,4.htm; 

dane dla powiatu bielskiego: http://www.starostwo.bielsko.pl/apteki/wykaz%20aptek.pdf 
[ostatni dostęp 17 lipca 2014].

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, 2013 rok   AS
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trybu życia. W Cieszynie od 2005 roku corocznie odbywa się Forum Ini-
cjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim, integrujące lokalne śro-
dowiska wokół tematyki zdrowotnej. Jego zasadniczymi elementami są 
spotkania informacyjne i integracyjne, debaty oraz prezentacje prozdro-
wotnych praktyk. Jego organizatorem jest – działające przy miejscowym 
Starostwie Powiatowym – Biuro Promocji Zdrowia. Wykłady na temat 
ochrony zdrowia z cyklu Pro Salute dla pacjentów i szkół organizuje od 
2010 roku Szpital Śląski w Cieszynie. W Bielsku-Białej realizuje się profi-
laktyczne programy promujące zdrowy styl życia finansowane przez sa-
morząd miejski26. Cały region obfituje w tematyczne imprezy, w rodzaju: 
Tygodnia Zdrowia w Wiśle czy Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia w Ustro-
niu. W szkołach standardem jest już profilaktyka antyalkoholowa i anty-
narkotykowa, realizowana m.in. przez warsztaty, spotkania z aktywistami 
czy konkursy.

Pomoc społeczna

Bogatą infrastrukturę placówek świadczących pomoc społeczną posiada 
Bielsko-Biała. Tylko pod Wydział Polityki Społecznej miasta należą: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej (prowadzi 2 żłobki, noclegownię i Dom dla 
Bezdomnych), 4 domy pomocy społecznej, Środowiskowy Dom Samopo-
mocy „Podkowa” (działa od 1997 roku, pomaga osobom z zaburzeniami 
psychicznymi), Środowiskowe Centrum Pomocy (posiada 13 Placówek 
Wsparcia Dziennego, 3 kluby samopomocy oraz 2 domy dziennego pobytu), 
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (2 domy dziecka i Pogoto-
wie Opiekuńcze) oraz Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (działa 
od 1994 roku na terenie całego powiatu, zapewnia fachową pomoc psy-
chologiczną i hostelową)27. W mieście działa również Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, w strukturach którego tylko w Bielsku-Białej funkcjonuje 
m.in. 15 pozarządowych organizacji świadczących pomoc społeczną28. Dzia-
łalność kontynuuje powstały w 1959 roku Dom Opieki „Samarytanin” przy 

26 Zob. R. KaCzmareK : Bielsko-Biała dzisiaj..., s. 724.
27 Wykaz placówek [pomocy społecznej w Bielsku-Białej]. http://ps.um.bielsko.pl/strona-

3130-wykaz_placowek.html [ostatni dostęp 17 lipca 2014].
28 Organizacje i instytucje [Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej]. http://

www.pcpr.starostwo.bielsko.pl/index.php?option=com_content&task=blogcatego-
ry&id=28&Itemid=78 [ostatni dostęp 17 lipca 2014]. Z organizacji pozarządowych udzie-
lających pomocy niepełnosprawnym wymienić należy: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski „Ada” (powstałe w 1990 r.), Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym „Razem” (od 1994 r.) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym „Serce dla Serca” (od 1998 r.). Zob. E. Piznal : Rodzice dzieciom. 
„Kalendarz Beskidzki 2004”. Bielsko-Biała 2003, s. 138–140.



539ochroNa zdrowia

ulicy Bednarskiej, który aktualnie może pomieścić ponad osiemdziesięciu 
pensjonariuszy29. Działają również: Dom Pomocy Społecznej Zgromadze-
nia Córek Bożej Miłości oraz Ewangelicki Dom Opieki Soar. Od 1989 roku 
w mieście funkcjonuje Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata 
Alberta, którego założycielem i zasłużonym działaczem był Tadeusz Cozac. 
Kieruje ono bezpłatną pomoc do bezdomnych i najuboższych mieszkań-
ców, zawiadując trzema obiektami: kuchnią społeczną, łaźnią i magazynem 
używanej odzieży30. Ważną placówką jest również, powstałe w 1992 roku, 
Hospicjum św. Kamila, które wspiera osoby nieuleczalnie chore na raka31. 

W Cieszynie osobami nieuleczalnie chorymi, głównie upośledzonymi 
umysłowo, opiekują się ojcowie bonifratrzy a w lipcu 1990 roku do prawo-
witych właścicielek wróciła placówka przy klasztorze sióstr boromeuszek, 
przyjmując nazwę Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Miłosierdzia św. 
Karola Boromeusza32. Od 1991 roku pełni swoją misję Dom Pomocy Spo-
łecznej Betania przy ul. Katowickiej, zawiadywany przez siostry elżbie-
tanki. Aktualnie działa on na zasadzie umowy-zlecenia ze Starostwem 
Powiatowym33. W 1996 roku powstało Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej 
„Być Razem”, oferujące pomoc w wielu wymiarach i dysponujące rozbudo-
waną infrastrukturą34, którego działalność została dodatkowo rozszerzo-
na za sprawą powstałej w 2007 roku Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 
Społecznej „Być Razem”35. Założycielem stowarzyszenia i fundacji był Ma-
riusz Andrukiewicz. W 1998 roku z inicjatywy ks. Mirosława Szewieczka 

29 Historia [Domu Opieki „Samarytanin”]. http://www.samarytanin.internetdsl.pl/index.php/
historia [ostatni dostęp 17 lipca 2014].

30 J. PiCHeta : Bielski Brat Albert. „Kalendarz Beskidzki 2013”. Bielsko-Biała 2012, s. 249–252; 
O nas [Bielskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta]. http://www.bratalbert.
bielsko.pl/o_nas.php [ostatni dostęp 17 lipca 2014].

31 Zob. Podążać w miłości. 10 lat Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej. Red. G. jaBŁonka , 
A. byrCzeK . Bielsko-Biała 2002.

32 S. Król : Służba zdrowia..., s. 544.
33 Nasze dzieła. DPS „Betania” [Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Cieszynie]. http://www.

elzbietanki.cieszyn.pl/Nasze%20dziela.html [ostatni dostęp 17 lipca 2014].
34 W 1997 r. stowarzyszenie przy współpracy z Gminą Cieszyn i holenderskimi fundacjami 

uruchomiło Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, w 1999 r. powstał hostel 
dla kobiet i dzieci, ofiar przemocy i innych przestępstw „Przeciw Przemocy – Wyrównać 
Szanse”, w 2001 r. rozpoczęło działalność Centrum Edukacji Socjalnej wraz z dwoma 
Domami Wspólnoty dla bezdomnych, w końcu w 2006 r. uruchomiono: Dom Matki i Dziecka 
„Słonecznik”, Młodzieżowy Klub „Graciarnia” oraz Centrum Wolontariatu. Zob. Historia 
[Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Być Razem”]. http://www.bycrazem.com/historia.
html [ostatni dostęp 4 marca 2015]. 

35 Fundacja od 2008 r. prowadzi w Cieszynie przedsiębiorstwo socjalno-edukacyjne dla osób 
bezrobotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych. Osoby takie są aktywizowane poprzez 
edukację i pracę w strukturach przedsiębiorstwa, świadczącego m.in. usługi pralnicze, 
stolarskie, ślusarskie oraz kulinarne. Zob. O fundacji. http://www.fundacjabycrazem.pl/
pl/o-fundacji.html [dostęp na 4 marca 2015].
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oraz Janiny Kisza-Bruell powstało Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty. Za 
inspirację posłużyło działające w Bielsku-Białej Hospicjum św. Kamila36. 
W mieście działa również drugie hospicjum – Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chorych Hospicjum „Otwarte Drzwi”. Hospicja świadczą nieuleczalnie cho-
rym pomoc lekarsko-pielęgniarską oraz wsparcie psychiczne, duchowe i mo-
ralne. Hospicja cieszyńskie wyróżnia spośród innych to, że są ekumeniczne. 

W mieście znajduje się Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym powstałe w 1994 roku po rozwiązaniu Koła 
Specjalistycznej Pomocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowo. Placówka 
dysponuje od 1997 roku Punktem Wczesnej Interwencji, który korzysta 
z pomieszczeń i wyposażenia dawnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wycho-
wawczego dla dzieci przy ul. Stalmacha37. Cieszyn posiada również jeden 
dom dziecka (przy ul. Kraszewskiego) i dwa domy spokojnej starości (ist-
niejący od 1999 roku dom przy ul Mickiewicza przeznaczony dla sześć-
dziesięciu pięciu pensjonariuszy oraz Powiatowy Dom Pomocy Społecznej 
„Spokojna Jesień” przy ul. Korfantego). W mieście działa Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie. 

W Ustroniu w 1990 roku został utworzony Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W miejscowości działają również: Fundacja św. Antoniego, 
Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja”, Ewangelickie Stowarzyszenie 
„Maria & Marta”, diakonia przy kościele ewangelicko-augsburskim, „Dom 
Ludzi Bezdomnych” przy parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie, 
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnym (Ustroń-Nierodzim) oraz 
Misja „Nowa Nadzieja” przy zborze zielonoświątkowym. W 1991 roku na 
Dom Pomocy Społecznej zostało przemianowane Sanatorium Reumatolo-
giczne. Pomoc w placówce znajdują dzieci i dorośli z ciężkimi ułomno-
ściami – niewidzący, niesłyszący, agresywni, nie umiejący chodzić ani 
jeść. W tym samym roku zmieniono profil Sanatorium Reumatologiczne-
go dla dzieci (dawnego prewentorium), przekształcając je w Dom Pomocy 
Społecznej dla dzieci upośledzonych. Przyjmowano w tym okresie pa-
cjentów z zespołem Downa, wodogłowiem, upośledzeniami fizycznymi 
i psychicznymi. W 1999 roku zapadła decyzja o przeniesieniu placówki 
do Domu Pomocy Społecznej w Skoczowie. W 1997 roku uruchomiony zo-
stał Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu. Był to pierwszy samorzą-
dowy dom opieki dla osób starszych w dawnym województwie bielskim. 
W 2000 roku z inicjatywy kadry pedagogicznej powstało Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”, które prowadzi Ośrodek 

36 Zob. Jak anioł jasny. Red. M. KoCyCH-imielSKa , D. Kania . Cieszyn 2003; Jak śmierć 
potężna jest miłość. Red. D. Kania . Cieszyn 2008.

37 O nas [Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koło 
w Cieszynie]. http://www. psouu.cieszynski.info/o_nas/ [ostatni dostęp 17 lipca 2014].
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Pracy z Dziećmi i Młodzieżą, działający pierwotnie jako Świetlica Socjo-
terapeutyczna „Ty i ja”38.

Dobrą bazę ośrodków pomocy społecznej posiadają Czechowice-Dzie-
dzice. W strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą: uruchomiony 
w 1992 roku Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (przy ul. Zacisze), 
Ośrodek Dziennego Pobytu (posiada trzy działy: Wspierania Osób Star-
szych, Opieki nad Dziećmi oraz jadłodajnię, jest ulokowany przy ul. Mic-
kiewicza), Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza (przy ul. Słowackiego), 
noclegownia (przy ul. Łukasiewicza) a także sam Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej (przy ul. Kolejowej)39. W mieście działa Ośrodek Pomocy Dziecku 
i Rodzinie, gdzie schronienie znajduje trzydzieścioro dzieci. Z organizacji 
pozarządowych wymienić należy: czechowickie Koło Towarzystwa Cha-
rytatywnego im. Ojca Pio, Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełno-
sprawnych „Wsparcie” (od 2004 roku), Stowarzyszenie Promocji Zdrowia 
Psychicznego „Od Nowa” (od 2009 roku), Fundacja dla Dzieci Pokrzyw-
dzonych Losowo (od 2002 roku) oraz Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”40.

W Skoczowie powstało w 2004 roku Stowarzyszenie Wsparcia Społecz-
nego „FENIKS”, które niesie pomoc osobom starszym i niepełnospraw-
nym41. W miejscowości ma również swoją siedzibę Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin „Bliżej Siebie”. W Pogórzu działa Powia-
towy Dom Pomocy Społecznej. W latach 1996-2000 placówka uległa grun-
townej modernizacji. Aktualnie zamieszkuje go około 150 pensjonariuszek 
z niepełnosprawnością umysłową. Posiada również filię „Bursztyn” w Koń-
czycach Małych42. Zgodnie z prawem w każdej gminie działa Ośrodek Po-
mocy Społecznej.

Konkluzje 

Chociaż teoretycznie w lecznictwie ogólnym po 1989 roku nastąpił dalszy 
rozwój, Śląsk Cieszyński boryka się z problemami typowymi dla całej Polski 

38 I. niedoba : Pomoc społeczna. W: Ustroń 1305–2005..., s. 384–388.
39 Ośrodek Pomocy Społecznej [w Czechowicach-Dziedzicach]. http://www.czechowice-dziedzi-

ce.pl/www_3.0/ strona-133-osrodek_pomocy_ spolecznej.html [ostatni dostęp 17 lipca 2014].
40 Organizacje i instytucje [Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej]. http://

www.pcpr.starostwo.bielsko.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id 
=28&Itemid=78 [ostatni dostęp 17 lipca 2014].

41 Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „FENIKS” z siedzibą w Skoczowie. http://www.feniks.
skoczow.pl/ index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=75 [ostatni 
dostęp 17 lipca 2014].

42 Historia Domu [Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu]. http://www.pdpspogorze.
pl/index.php/historia-domu [ostatni dostęp 17 lipca 2014].
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w kwestii służby zdrowia. Są to m.in.: długi czas oczekiwania na leczenie, 
trudny dostęp do leków i ich wysokie ceny a także – w związku z wstąpie-
niem do Unii Europejskiej i otwarciem zachodnich rynków pracy dla obywa-
teli Polski – systematycznie ubożejące kadry lekarzy i pielęgniarek. Zły stan 
rodzimej służby zdrowia potwierdzają rankingi, w których Polska zajmuje 
miejsca w trzeciej dziesiątce Europy. 

Ważną cezurą dla całego polskiego lecznictwa był rok 1999. Wtedy to 
na mocy reformy przeprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka zmieniły 
się realia funkcjonowania i finansowania służby zdrowia. W konsekwen-
cji także w mniejszych miejscowościach zaczęły powstawać Niepubliczne 
Zakłady Opieki Zdrowotnej odpłatnie świadczące usługi zdrowotne, gdzie 
czas oczekiwania na wizytę u lekarza czy zabieg jest znacznie krótszy niż 
w przypadku zakładów publicznych. 

Lecznictwo szpitalne od tej pory podlega władzom samorządowym. 
Nieodmiennie dobrze prezentuje się Śląsk Cieszyński pod względem lecz-
nictwa uzdrowiskowego, którego czołowym w skali całej Polski ośrodkiem 
pozostaje Ustroń. Jeżeli idzie o opiekę i pomoc społeczną, troszczą się o nie 
władze samorządowe oraz katolickie i protestanckie instytucje religijne 
a także organizacje pozarządowe, których istnienie przed 1989 rokiem nie 
było możliwe. 



W Czechosłowacji 
/ Czechach

(1989–2015)



Niemy świadek dawnych podziałów i przemian administracyjnych. 
Słup graniczny na byłej granicy austriacko-pruskiej, 
na pograniczu Zebrzydowic i Pielgrzymowic   KN 
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stosunki demograficzne,
narodowościowe,  
społeczno-zawodowe i polityczne 
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tadeusz 

siweK

Przemiany administracyjno-prawne 

Po upadku komunizmu wzrosła potrzeba zreformowa-
nia struktury administracyjnej Czechosłowacji, która do 
1989 roku odzwierciedlała zapotrzebowania centralistycz-
nej władzy. Pierwszym krokiem było zniesienie okręgów 
(kraje), tzn. jednostek administracyjnych odpowiadają-
cych polskim województwom. Czeska część Śląska Cie-
szyńskiego przestała wchodzić w skład Kraju Północ-
nomorawskiego, ale nadal była podzielona między trzy 
powiaty: Karwina (cały powiat), Frydek-Mistek (wschod-
nia część powiatu) i miasto Ostrawa (wschodnia część 
miasta). Nowe okręgi powstały kilka lat później – formal-
nie w 1997 roku a faktycznie dopiero 1 stycznia 2000 roku. 
Czeski Śląsk Cieszyński znalazł się w nowo utworzonym 
Kraju Morawskośląskim (do 30 maja 2001 roku istnieją-
cym pod nazwą Kraju Ostrawskiego) z siedzibą w Ostra-
wie. Nowy okręg jest mniejszy w porównaniu z dawnym 
Krajem Północnomorawskim a pozytywną zmianą jest 
fakt, że jego nazwa respektuje istnienie Śląska. 

Nowy podział administracyjny był tworzony już oczy-
wiście w warunkach Republiki Czeskiej (Česká Republi-
ka), która powstała w wyniku podziału Czechosłowacji 
z dniem 1 stycznia 1993 roku. Wcześniej, od 20 kwietnia 
1990 roku, funkcjonowała Czeska i Słowacka Republika 
Federacyjna (Česká a Slovenská Federatívní Republika) 

Czeskie urzędy powiatowe zakończyły swoją działal-
ność 31 grudnia 2002 roku, ale dawne powiaty zostały 
zachowane jako jednostki statystyczne. Dotychczaso-
wą strukturę powiatową zachowała policja, sądy, służba 
zdrowia itp. Czeskie powiaty nie mają jednak ani władz, 
ani samorządów. Ich kompetencje przeszły w 2003 roku 
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na większe miasta leżące na ich terenie jako tzw. miasta z poszerzonymi 
prawami, obsługujące mniejsze miasteczka i gminy wiejskie w swoim są-
siedztwie. Potocznie określane są jako „małe powiaty”. Siedem „małych 
powiatów” na terytorium czeskiej części Śląska Cieszyńskiego leży w ca-
łości na terenie historycznego regionu: Bogumin, Orłowa, Hawierzów, Kar-
wina, Czeski Cieszyn, Trzyniec i Jabłonków. Północno-zachodnia część 
Śląska Cieszyńskiego należy do Ostrawy a południowo-wschodnia do 
Frydku-Mistku i Frýdlantu nad Ostrawicą. Z gmin z polską mniejszością 
pod władzą Ostrawy czy Frýdlantu nie ma ani jednej, a pod władzą Fryd-
ku-Mistku zostały tylko Trzanowice. Wszystkie pozostałe gminy z polską 
mniejszością znajdują się w wyżej wymienionych 7 obwodach „miast z po-
szerzonymi prawami”. „Małe powiaty” również nie mają żadnych władz 
ani samorządu. Agendę administracyjną podległego im terytorium prowa-
dzą urzędy wymienionych miast. W ten sposób czeski samorząd ma dwa 
poziomy: gmina i okręg. Gminy czeskie są mniejsze niż w Polsce1.

Do istotnych zmian struktury administracyjnej w ostatnich 25 latach 
doszło również na najniższym poziomie, czyli na poziomie gmin. W latach 
dziewięćdziesiątych władze zgodziły się na usamodzielnienie wszystkich 

1 R. Perl ín:  Administrativní členění Česka, „Geografické rozhledy” 2009–2010. č. 1, s. 6–7.

Czeska część Śląska Cieszyńskiego w aktualnym podziale administracyjnym 
z roku 2000  LK
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gmin przyłączonych do okolicznych miast bez pytania o zgodę ich miesz-
kańców. W związku z tym na podstawie referendum usamodzielniła się 
większość gmin zwłaszcza w powiecie Frydek-Mistek, ale powstały gminy 
małe, w wielu wypadkach liczące zaledwie kilkuset mieszkańców oraz 
gminy, których obszar nie stanowi całości (enklawy).

Aktualnie na terenie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego znajduje się 
w całości lub częściowo 76 gmin (łącznie z Ostrawą, Frydkiem-Mistkiem, 
Ostrawicą i Starymi Hamrami, których części leżą także na historycz-
nych Morawach). Jedna trzecia z nich (w sumie 26 gmin) nie ma nawet 
1 000 mieszkańców, a najmniejszymi z nich są: Herczawa (250), Nižní 
Lhoty (255), Pazderná (275) i Wielopole (281). Enklawą została wieś Skali-
ce, która pozostała częścią miasta Frydek-Mistek, ale od samego miasta jest 
oddzielona terytorium wsi Stare Miasto i Dobra, które usamodzielniły się 
w latach dziewięćdziesiątych.

Nowelizowana czeska ustawa o gminach z 2000 roku nie zezwala już na 
oderwanie się dowolnej części gminy. Obecnie nowa gmina musi mieć co 
najmniej 1 000 mieszkańców oraz nie może tworzyć enklaw2. 

Stosunki demograficzne 

Obszar czeskiej części Śląska Cieszyńskiego był do 1989 roku jednym z naj-
szybciej rosnących ludnościowo obszarów ówczesnej Czechosłowacji. We-
dług spisu ludności z 1991 roku zamieszkiwało go 469 100 mieszkańców, 
co stanowiło 4,6 % ludności całej Republiki. Gęstość zaludnienia wynosiła 
369 mieszkańców na km², co było spowodowane jego uprzemysłowieniem. 
Miasta na tym niewielkim skrawku ziemi już od XIX wieku szybko się roz-
rastały i w okresie komunizmu należały do największych w kraju. Według 
spisu ludności z 1970 roku aż trzy z nich należały do pierwszej dziesiąt-
ki miast czeskich: Ostrawa była trzecia, Hawierzów piąty, a Karwina dzie-
wiąta. Znaczenie węgla kamiennego jako surowca energetycznego zaczęło 
jednak w latach osiemdziesiątych spadać, w związku z czym w 1991 roku 
Hawierzów spadł na 11, a Karwina na 15 miejsce wśród wszystkich cze-
skich miast. Na tych miejscach miasta te pozostały do dziś, ale tendencje 
spadkowe są w nich bardziej widoczne niż w pozostałych miastach. Wy-
stępuje w nich zjawisko kurczenia się miast (shrinking), które jest złożone, 
ale w uproszczeniu przejawia się przez ubytek mieszkańców. Zjawisko to 
występuje obecnie w większości miast europejskich, ponieważ jest spowo-
dowane osiągnięciem górnego pułapu możliwości rozwojowych, ale najdo-

2 Ustawa o gminach – Zákon o obcích 128/2000 Sb.
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tkliwiej wpływa na miasta przemysłowe, właśnie takie jak Ostrawa, Hawie-
rzów, Karwina czy Orłowa3.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w liczbie ludności największych 
miast czeskiej części Śląska Cieszyńskiego (razem z Ostrawą i Frydkiem-
Mistkiem, które leżą na jego terenie tylko częściowo).

Kurczenie się miast leżących przynajmniej częściowo na czeskim  
Śląsku Cieszyńskim4 

Najwyższa osią-
gnięta liczba miesz-

kańców(rok)

Wg ostatniego 
spisu 

26.3.2011

Wg ostat-
nich danych 
31.12.2013

Ubytek w% 
w stosunku  

do maksimum

1 Ostrawa 331 219 (1990) 302 456 295 653 -10,7

2 Hawierzów 92 776 (1979) 79 679 76 109 -8,0

3 Karwina 81 693 (1978) 59 627 56 848 -30,4

4 Frýdek-Místek 66 366 (1990) 58 193 57 135 -13,9

5 Trzyniec 45 640 (1989) 37 056 36 077 -21,0

6 Orłowa 37 550 (1990) 31 342 30 345 -19,2

7 Czeski Cieszyn 28 667 (1991) 25 234 25 000 -12,8

8 Bogumin 25 284 (1982) 22 044 21 663 -14,3

Demograficzne kurczenie się miast w czeskiej części Śląska Cieszyń-
skiego spowodowane jest nadwyżką zgonów nad urodzeniami oraz ujem-
nym saldem migracji. Migracje skierowane są głównie do Pragi, w dalszej 
kolejności do większych miast morawskich: Ołomuńca i Brna. W porów-
naniu z Polską o wiele rzadsze są migracje zagraniczne i praca zarobkowa 
za granicą. Część ubytków ludnościowych miast spowodowana jest jednak 
nie migracjami lub ubytkiem naturalnym, a zmianami administracyjnymi. 
Władze komunistyczne centralizowały bowiem zarządzanie ponad miarę, 
nie pytając o zgodę miejscowych mieszkańców. Dlatego po upadku komu-
nizmu Czesi pozwolili wszystkim gminom zintegrowanym w poprzednich 
czterdziestu latach wypowiedzieć się, czy tego chcą, czy też wolą się usa-
modzielnić. Większość gmin wybrała samodzielność, co jest widoczne 
przede wszystkim w południowej części czeskiej części Śląska Cieszyń-
skiego, należącej do powiatu Frydek-Mistek. W ten sposób zmniejszyły się 
prawie wszystkie miasta. 

3 P. rumPel , O. SlaCH:  Je Ostrava smršťujícím se městem? „Sociologický časopis” 2012,  č. 4, 
s. 859–878.

4 Źródło: Dane Czeskiego Urzędu Statystycznego 
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Kurczenie się miast nie oznacza wyłącznie zmniejszanie się liczby lud-
ności i nie wszystkie miasta, które wykazują ubytki, można do tej kategorii 
zaliczyć. Faktycznie kurczące się miasta w sensie utraty znaczenia i pogor-
szenia warunków życia swoich mieszkańców to miasta Zagłębia: Karwina, 
Orłowa i Pietwałd. Dochodzi tam do negatywnych zmian w strukturze lud-
ności: wyjeżdżają młodzi, dynamiczni i wykształceni, a pozostają emeryci, 
bezrobotni i ludzie z marginesu społecznego oraz wykluczeni społecznie 
– w czeskim kontekście przeważnie Romowie, którzy po 1945 roku przyby-
wali do uprzemysłowionej części regionu głównie ze Słowacji. Poddawani 
nieudolnym procesom integracyjnym dziś są poważnym problemem spo-
łecznym i socjalnym. Przedłużanie się tego procesu może doprowadzić do 
trudnych do odwrócenia skutków społecznych, do utraty wartości rynko-
wej tutejszych firm i nieruchomości, co z reguły jeszcze bardziej wzmacnia 
tendencje emigracyjne tej części ludności, która nie straciła jeszcze nadziei 
na poprawę sytuacji w regionie.

Stosunki narodowościowe

W pierwszych latach po II wojnie światowej wysiedlono prawie wszystkich 
miejscowych Niemców. Ich miejsce zajęła ludność z głębi Czechosłowacji 
– w tym znaczna liczba Słowaków i Romów. Liczba ludności polskiej sys-
tematycznie malała głównie z powodu asymilacji. Według ostatniego spisu 
ludności z 2011 roku struktura narodowościowa trzech powiatów, w któ-
rych leży czeska część Śląska Cieszyńskiego (Ostrawa, Karwina i Frydek-
Mistek), wyglądała następująco5: 

narodo- 
wość

Suma czeska morawska śląska słowacka polska
inna oraz 
podwójna

nie 
podano

Liczba 790 168 503 109 23 392 5 516 20 524 27 580 26 250 183 797

% 100,0 63,7 3,0 0,7 2,6 3,5 3,3 23,3

Wiarygodność danych z ostatniego spisu podważa fakt, że narodowość 
była kategorią dobrowolną, a nie obowiązkową. Stąd narodowości nie po-
dało aż 183 800 mieszkańców wyżej wymienionych powiatów (23,3%), 
a w wypadku Zaolzia, tzn. obszaru zamieszkanego przez mniejszość pol-
ską, było to 71,2 tys. (21,4%). Można przypuszczać, że byli to przeważnie 
ludzie z mieszanych małżeństw z problematyczną tożsamością, z których 
przynajmniej część w poprzednich spisach podawała inną narodowość, 
w znacznej mierze polską.

5 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny. Wyniki spisu ludności z 26.3.2011.
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Stosunki społeczno-zawodowe 

Struktura ludności czeskiego Śląska Cieszyńskiego była przez dwa stulecia 
kształtowana przez nadzwyczajną pozycję przemysłu, niespotykaną w tej 
mierze w żadnym innym regionie dzisiejszej Republiki Czeskiej. Z tego po-
wodu w tym regionie było w okresie komunistycznym najwięcej robotników. 
W powiecie Karwina stanowili oni około 58% ogółu ludności6. Stosunkowo 
mało było rolników, przy czym prawie wszyscy pracowali w gospodarce 
uspołecznionej. Prywatne rolnictwo praktycznie nie istniało. Średni poziom 
wykształcenia miejscowej ludności był niższy w porównaniu ze średnią kra-
jową a ci, którzy mieli wykształcenie średnie lub wyższe, uzyskali je prze-
ważnie na kierunkach technicznych.

Po 1989 roku doszło do zmian. Zmniejszył się udział pracowni-
ków w przemyśle, wyraźnie ubyło też robotników – tak w liczbach bez-
względnych, jak i względnych. Pojawiła się na nowa kategoria drobnych 
przedsiębiorców. Wzrosło wyraźnie wykształcenie ludności i to nie tylko 
w młodszych kategoriach wiekowych, ponieważ wykształcenie uzupełni-
ła też część mieszkańców regionu, którzy nie mieli go w okresie przed 
zmianami ustrojowymi. Ponieważ podobne zjawiska przebiegały również 
w pozostałych czeskich regionach, czeski Śląsk Cieszyński pozostał pod 
względem poziomu wykształcenia poniżej średniej krajowej.

Sytuacja polityczna 

Na scenie politycznej działają w zasadzie identyczne partie polityczne jak 
w skali ogólnokrajowej. Świadczą o tym wyniki wyborów parlamentarnych 
w powiatach Karwina i Frydek-Mistek, które są najbardziej obszarowo zbli-
żone do historycznego Śląska Cieszyńskiego. Tabele porównują wyniki 
głównych partii politycznych: prawicowej Obywatelskiej Partii Demokra-
tycznej (Občanská demokratická strana), lewicowej Czeskiej Partii Socjal-
demokratycznej (Česká strana sociálně-demokratická), uzupełnionej w nie-
których latach o wyniki partii komunistycznej (Komunistická strana Čech 
a Moravy) i dwu nowych partii: prawicowej TOP 09 i centrystycznej partii 
Andreja Babiša TAK (ANO).

Wyniki te świadczą o lewicowym nastawieniu mieszkańców. Z wyjąt-
kiem wyborów z 1992 roku we wszystkich wypadkach najwięcej głosów 
w tym regionie zbiera regularnie socjaldemokracja. Również partia komu-
nistyczna, która jako jedna z niewielu byłych partii rządzących w Europie 

6 K. j iř íK , R. ProKoP : Zvláštnosti vývoje a skladby obyvatel Ostravy na pozadí hospodářských 
a sociálních proměn obyvatelstva v ostravské průmyslové oblasti. W: Ostrava – příspěvky 
k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 1997, t. 18, s. 46–87.
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środkowej i wschodniej nie zmieniła swojej nazwy – ma tu dosyć mocną 
pozycję. 

Wyniki wyborów parlamentarnych w powiatach Karwina  
i Frýdek-Místek w porównaniu z wynikami ogólnopaństwowymi7

Powiat 
Karwina

Powiat 
Frydek-Mistek

Republika 
Czeska

Partie rządzące

Rok Partia % głosów

1992 ODS 25,3 34,7 29,7 ODS

ČSSD 8,6 6,5 6,5 i 2 małe partie

1996 ODS 22,4 29,8 29,6 ODS

ČSSD 41,7 33,7 26,4 i 2 małe partie

1998 ČSSD 46,9 39,9 32,3 ČSSD 

ODS 17,0 21,7 27,4 KDU

2002 ČSSD 40,2 35,8 24,5 ČSSD

ODS 15,7 18,9 30,2

KSČM 25,8 17,9 18,5

2006 ODS 22,0 27,7 35,4 ODS

ČSSD 47,7 40,6 32,3 i 2 małe partie

KSČM 17,0 11,6 12,8

2010 ODS 13,6 17,5 20,2 ODS, TOP 09

TOP 09 7,4 10,8 22,1 i 1 mała partia 

ČSSD 36,3 29,2 16,7

KSČM 15,0 10,8 11,3

2013 ČSSD 31,8 26,1 20,5 ČSSD, ANO

ANO 16,0 18,3 18,7 i 1 mała partia

TOP 09 4,1 6,0 12,0

ODS 4,2 5,4 7,7

KSČM 21,7 15,3 18,7

7 Źródło: www.czso.cz [ostatni dostęp 1.12.2014].
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W wyborach regionalnych do władz Okręgu Morawsko-śląskiego oraz 
do władz gmin startują te same partie, które działają na terenie całego 
państwa. Nie zyskują jednak zdecydowanej przewagi, ponieważ najwię-
cej głosów uzyskują różne lokalne ugrupowania kandydatów niezależnych. 
Występuje to najczęściej w wyborach lokalnych. Jednym z takich ugrupo-
wań jest ruch mniejszości narodowych Coexistentia, w którym działają 
przeważnie miejscowi Polacy. Ruch ma pewną reprezentację we władzach 
okręgu a w niektórych gminach na Zaolziu ma większość i wywodzi się 
z niego kilku starostów (wójtów).

Konkluzje 

Demokratyzacja ustroju politycznego w Czechosłowacji po kilku latach 
miała swój ciąg dalszy w postaci powstania odrębnych państw: Republiki 
Czeskiej i Republiki Słowackiej. Doszło również do nowych podziałów ad-
ministracyjnych. Także czeską część Sląska Cieszyńskiego objęło typowe dla 
przemian społeczno-ekonomicznych po 1989 roku zmniejszanie się liczby 
ludności w ośrodkach wielkoprzemysłowych, zmniejszył się także odsetek 
osób zatrudnionych w przemyśle ciężkim. W przypadku ważnych dla re-
gionu kwestii narodowościowych zaznaczył się dalszy spadek procentowy 
mniejszości polskiej oraz narastające problemy socjalne ludności romskiej. 
Preferencje polityczne ludności regionu w wyborach parlamentarnych pla-
sują się po lewej stronie sceny politycznej a w wyborach samorządowych po 
stronie niezależnych ugrupowań lokalnych. 
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Po „aksamitnej rewolucji” w 1989 roku doszło do zasadni-
czych społecznych, politycznych i ekonomicznych zmian 
oraz do rozległej transformacji gospodarki wraz z długofa-
lową restrukturyzacją praktycznie wszystkich gałęzi pro-
dukcyjnych i nieprodukcyjnych1. Na Śląsku Cieszyńskim, 
ze znacznym zagęszczeniem przemysłu wydobywczego 
i metalurgicznego, transformacja przyniosła szereg pro-
blemów w sferze socjalnej i ekonomicznej, przede wszyst-
kim w konsekwencji dużego osłabienia wydobycia węgla 
i produkcji hutniczej. Na początku XXI wieku przyniosło 
to wyjątkowo duży wzrost bezrobocia, mimo że udało się 
przyciągnąć do regionu szereg nowych firm przemysło-
wych, które tam w przeszłości nie istniały. W związku 
z tym doszło również do stopniowych zmian w wykorzy-
staniu miejscowego środowiska i do jego stopniowej re-
kultywacji2. 

Restrukturyzacja i rozwój przemysłu  
od 1990 roku

Górnictwo 

Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie (305 km2) jest małą 
częścią rozległej Niecki Górnośląskiej, która rozpoście-
ra się głównie w sąsiedniej Polsce. Mimo znacznego 
osłabienia wydobycia w obu częściach niecki należy 
ciągle do najbardziej znaczących w Europie. Do koń-
ca lat osiemdziesiątych wydobywano w Zagłębiu około 
90% całkowitej produkcji węgla kamiennego w byłej 

1 V. toušeK , M. vančura : Aktualni problemy ČR–Průmysl. Brno 1999, 
s. 143.

2 J. Havrlant : Změny v hornictví a v hornické krajině Karvinska. 
„Zpravodaj Hnědé uhlí” 2010, č. 2, s. 32–38. 
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Czechosłowacji3. Z tego w karwińskiej (cieszyńskiej) części pozyskiwano 
75% wydobycia. Na początku lat dziewięćdziesiątych całkowicie zmalało 
wydobycie węgla w rejonie ostrawskim, częściowo też w innych częściach 
Zagłębia, podobnie we wszystkich pozostałych zagłębiach Republiki Cze-
skiej4. Aktualnie wydobycie węgla kamiennego w Czechach odbywa się 
w 4 przedsiębiorstwach górniczych, przeważnie w rejonie Karwiny. Tylko 
niewielka część wydobycia przypada na frydecko-mistecką część Zagłębia, 
gdzie dotąd jest czynna jedyna kopalnia „Paskov” w Stařiczu. Jej wydoby-
cie jednak zostanie najprawdopodobniej zakończone w ciągu najbliższych 
trzech lat5. W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat całkowita produkcja wę-
gla koksującego i energetycznego zmalała z około 28 milionów ton do nieca-
łych 10 milionów. Ze spadkiem wydobycia związany jest największy spadek 
zatrudnienia w tym sektorze (z ponad 140 000 pracowników OKD w latach 
osiemdziesiątych do niecałych 10 000 w 2014 roku). Ten wyjątkowy spadek 
nie został nawet w części zrekompensowany nowymi miejscami pracy.

Rewir karwiński zajmuje ponad 1/3 powierzchni całego Zagłębia węgla 
kamiennego. Miejsca wydobycia przedsiębiorstw: Kopalnia „Darków”, Ko-
palnia „Karwina” (z zakładami w Karwinie i Orłowej-Łazach) i Kopalnia 

3 J. Černý  i inni: Uhelné hornictví v Ostravsko- karvinském reviru, Ostrava 2013, s. 564. 
4 J. Havrlant:  Změny v hornictví... s. 8.
5 Zob. strony internetowe OKD: www.okd [ostatni dostęp 14.11.2015]. 

Kopalnia „Karwina” spółki OKD wydobywa wysokiej jakości 
węgiel koksujący  JaH 
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„Związku Młodzieży Czechosłowackiej” (ČSM) w Stonawie stanowią obec-
nie jedyny zdolny do działania region wydobycia węgla kamiennego 
w Republice. Karwińskie złoża węglowe, leżące nawet 1 000 m pod po-
wierzchnią, osiągają miejscami grubość 5–10 metrów.

Chociaż w rejonie Karwiny nadal znajdują się zasoby węgla, przy do-
tychczasowej wielkości wydobycia wystarczające na mniej więcej 20 lat, 
obecnie trudno prognozować rozwój eksploatacji tego surowca i jej kon-
sekwencje socjalno-ekonomiczne, środowiskowe i inne. Na rentowność 
wydobycia i cenę węgla wpływa cały szereg czynników, jak na przykład 
kryzysy gospodarcze w przemyśle wydobywczym, hutniczym i obróbki 
metali w regionach znaczących z punktu widzenia stosunków dostawca 
– odbiorca, sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw, koszty utrzymania, ale 
także koszty likwidacji rozległych szkód górniczych na poszkodowanym 
terenie, koszty remontów zniszczonych obiektów na powierzchni, koszty 
prac sanacyjnych i rekultywacyjnych, bez których życie w tej przestrze-
ni z powodu całego szeregu negatywnych wpływów działalności wydo-
bywczej nie byłoby możliwe. W związku z tym oczekiwać można raczej 
dalszego zmniejszenia produkcji węgla kamiennego w Zagłębiu Ostrawsko
-Karwińskim, chociaż nadal spółka OKD rozważa poszerzenie wydobycia 
o nowe miejsca w Karwinie. Zjawiskiem pozytywnym przy zmniejszeniu 
wydobycia i obróbki węgla jest ograniczenie negatywnych wpływów na 
środowisko naturalne6.

Hutnictwo

Bezpośrednio związany z wydobyciem węgla był rozwój ciężkiego przemy-
słu metalowego. W aglomeracji ostrawskiej funkcjonują przedsiębiorstwa 
założone jeszcze w XIX wieku i w okresie powojennym. Od 1990 roku pod-
legają długofalowym procesom transformacji i restrukturyzacji, którym to-
warzyszy wzrost ich produktywności i konkurencyjności, ale równocześnie 
znaczne zmniejszenie wielkości zatrudnienia w całym regionie. 

Jednym z najstarszych zakładów metalurgicznych jest Huta Trzyniecka 
– Moravia Steel SA w Trzyńcu (założona w 1839 roku), która obecnie za-
trudnia około 6 000 pracowników (wcześniej nawet 20 000). Huta stanowi 
rozległy kompleks stalowni, odlewni, walcowni, koksowni i produkcji ma-
szynowej. Do najbardziej udanych produktów eksportowych należą: różne 
profile, szyny, odlewy ze specjalnych stali, konstrukcje i urządzenia, stal 
zbrojeniowa itp. 

Najstarszym przedsiębiorstwem w Ostrawie jest spółka holdingowa 
„Vitkovice” (wcześniej Huta Vitkovicka, założona w 1828 roku). Spółka 

6 J. Havrlant:  Vybrané problémy rozvoje Moravskoslezského kraje, Ostrava 2012, s. 139. 
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przeszła od 1990 roku przedłużającą się transformację (ze zmianą właści-
cieli firmy) i restrukturyzację. Produkcja metalurgiczna zatrudnia ponad 
5 000 pracowników (przed 1989 rokiem było to 45 000). Po zmniejszeniu 
produkcji pierwotnej żelaza zwiększa się udział produkcji maszynowej, 
która w ponad 2/3 jest eksportowana do dziesiątków krajów. Spółki Vítko-
vice Machinery Group, Vítkovice Mechanika, Gearworks i inne produkują 
szeroki asortyment urządzeń i maszyn, inwestycyjnych kompleksów tech-
nologicznych i ich części dla hut, zakładów maszynowych, elektrowni ato-
mowych i wodnych, oczyszczalni, spalarni, sortowni odpadków itp.

Spółka Arcelor Mittal Steel (wcześniej Nowa Huta, założona w 1952 roku 
w Ostrawie) jest współczesnym przedsiębiorstwem ze stalownią, odlewnią, 
z produkcją specjalnych profili, podpór górniczych, barierek, kontenerów, 
urządzeń dla przemysłu ciężkiego, rur i in. Po restrukturyzacji spółka za-
trudnia około 6 000 osób (wcześniej 25 000). Częścią spółki jest walcow-
nia blachy we Frydku-Mistku i Arcelor Mittal Tubular Products w Karwinie 
(wcześniej „Jäkl”) z produkcją różnych profili i rur.

Nie wszędzie jednak restrukturyzacja tradycyjnych gałęzi przemysło-
wych została zakończona z sukcesem. Przykładem jest Huta i Druciarnia 
w Boguminie, gdzie pierwotna produkcja zanikła. Sukces rynkowy od-
niosła dziś jednak samodzielna spółka „Bonatrans” Bogumin, produkują-
ca materiał dla kolei, zestawy kołowe i osie; firma „Viadrus” z produkcją 
gazowych i żeliwnych kotłów i grzejników lub małe firmy produkujące 

Wielkie piece huty witkowickiej zakończyły pracę  w latach 90. 
Obecnie są unikalnym zabytkiem techniki i miejscem różnych 

akcji kulturalnych  JaH 
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systemy płotowe. Pierwotna druciarnia bogumińska została włączona do 
Huty Trzynieckiej. 

Nowe gałęzie przemysłu motoryzacyjnego i lekkiego

W ramach rozległej restrukturyzacji przemysłu w starym regionie przemy-
słowym, którego częścią jest Śląsk Cieszyński, doszło od drugiej połowy lat 
dziewięćdziesiątych aż do czasów współczesnych do zasadniczych zmian 
w reprezentacji gałęzi przemysłu i branż. Gałęzie przemysłu ciężkiego i wy-
dobywczego są stopniowo zastępowane gałęziami przemysłu motoryzacyj-
nego i powiązanego z nim lekkiego, z produkcją najróżniejszych kompo-
nentów przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, elektronicznego, 
chemicznego, przemysłu tworzyw sztucznych, przemysłu powiązanego 
z produkcją samochodów i innych środków transportu itp.

Nowe gałęzie są najczęściej skupione w strefach przemysłowych, które 
w większości zbudowano na terenach niezagospodarowanych. Agencji Czech 
Invest (założonej na początku lat dziewięćdziesiątych dla wspierania inwesty-
cji i przedsiębiorczości) udało się w województwie morawsko-śląskim w latach 
1997–2008 przyciągnąć najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
w Republice przy użyciu korzystnych bodźców inwestycyjnych. W regionie 
powstało 20 nowych stref przemysłowych, z których 12 było wspieranych 
przez państwo. Większość dużych stref przemysłowych jest zlokalizowana 
w aglomeracji ostrawskiej i najbliższej okolicy. Nowe miejsca pracy tworzyli 
przede wszystkim inwestorzy zagraniczni, mianowicie w strategicznej strefie 
Noszowice, w strefie Ostrawa-Hrabová (strefa przynosząca największe korzy-
ści dla społeczeństwa) i w strefie Mošnov (koło lotniska międzynarodowego). 
Te strefy korzystają z dobrego połączenia z głównymi europejskimi koryta-
rzami transportowymi (R 48, D 1, korytarze kolejowe). 

W Noszowicach (320 ha) kluczowym pracodawcą (3 300 pracowników) 
jest koreańska fabryka samochodów Hyundai Motor Manufacturing Czech 
(inwestycja 30 mld. Kč), która rocznie produkuje ponad 300 000 samocho-
dów czterech typów. Poddostawcami części i akcesoriów jest szereg firm i to 
nie tylko z regionu (w Noszowicach są to np. „Mobis Automotive” i „Dymos”). 
Strefa Mošnov (200 ha) nie jest do tej pory w pełni wykorzystana. Spółki za-
graniczne „Behr”, „Plakor”, „Cromodora Wheels” są jednak ściśle związane 
z przemysłem motoryzacyjnym przez produkcję różnych komponentów, na 
przykład klimatyzacji, chłodnic, części plastikowych, spojlerów, zderzaków, 
odlewanych kół, podobnie jak kilka innych firm przemysłowych w strefie 
w Kopřivnicy, Novym Jičinie, gdzie istnieje przemysł maszynowy, elektro-
technika i orientacja na współcześnie dominujący rozwój techniczny.

Strefa Przemysłowa Ostrawa-Hrabová (140 ha) stopniowo się powięk-
szała. Zatrudnienie znalazło w niej już ponad 5 000 pracowników w ponad 
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40 spółkach o charakterze produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Szereg firm 
jest powiązanych również z produkcją komponentów do samochodów, na 
przykład koreańska spółka Sung Woo Hitech (części nadwozi), ITT Holdin-
gs i „Brembo” (układy hamulcowe), CTS Automotive (systemy pedałowe 
i czujniki); umieszczono tam też produkcję silników do mechaniki ogro-
dowej (Briggs & Stratton Power Product), centrum serwisowe komputerów, 
robotyczne centrum serwisowe „ABB” i liczne usługi.

Strefa Przemysłowa Karwina – Nowe Pole (54 ha) należy do nowych 
ważnych dla regionu stref, które przyczyniły się częściowo do restruktury-
zacji regionu karwińskiego, wcześniej wyspecjalizowanego jednostronnie, 
w którym nastąpił wyraźny wzrost bezrobocia po osłabieniu wcześniej do-
brze prosperujących branż. Bezrobocie w powiecie Karwina długofalowo 
utrzymuje się na poziomie 12–20% i należy do najwyższych w Republice. 
Porównawcze dane prezentują kolejne tabele7: 

Rozwój poziomu bezrobocia (w %) w powiatach województwa Moraw-
sko-Śląskiego w latach 1997–2004

Bruntál 7,0 8,6 12,7 15,5 15,6 15,7 17,0 17,9i

Frydek-Místek 5,7 8,9 13,4 14,5 13,8 13,9 14,6 15,2

Karwina 9,3 11,8 16,4 18,4 17,7 18,8 20,3 21,0

Nowy Jiczyn 6,3 7,9 11,0 12,4 12,4 12,6 14,3 14,0

Opawa 4,8 6,9 9,9 10,8 10,8 11,1 11,7 11,9

Ostrawa-miasto 6,5 9,7 14,3 16,5 16,5 16,5 17,9 18,6

Wojew. M-Ś. 6,7 9,3 13,4 15,1 14,9 15,2 16,4 16,9

Średnia w RC 4,3 6,0 8,5 9,0 8,5 9,2 9,9 10,2

Rozwój poziomu bezrobocia (w %) w powiatach województwa Moraw-
sko-Śląskiego w latach 2005–2012

Bruntal 16,0 14,1 11,4 9,7 13,7 15,6 15,6 16,2

Frydek-Mistek 12,9 11,0 9,1 6,2 8,5 9,4 8,3 8,4

Karwina 19,0 18,0 15,1 12,1 13,9 14,2 13,5 13,7

Nowy Jiczyn 11,3 9,7 7,3 5,3 11,0 11,7 9,3 8,7

Opawa 11,1 10,7 9,2 7,3 9,3 10,0 10,1 10,1

Ostrawa-miasto 15,6 14,4 11,3 8,4 10,8 11,7 11,5 11,9

Wojew. M.-Ś. 14,7 13,4 11,0 8,4 11,1 11,9 11,3 11,4

7 Źródło: Český Statistický Úrad, 2013: www.csu [ostatni dostęp 14.11.2015].



559przemysł

W strefie karwińskiej produkuje się części do rowerów („Shimano”) 
i do samochodów, np. w międzynarodowych spółkach „Sejong”, „Stant 
Manufacturing”, GS „Galtex”, „Dexon” (audiotechnika). Sukces odniósł też 
producent wind (Lidy Components) i in. Dziesięć nowych firm zatrudnia 
tutaj ponad 2 000 pracowników, w większości ze Śląska Cieszyńskiego.

Problemy bezrobocia, utrzymującego się w regionie na poziomie powy-
żej średniej, mogą nieco złagodzić także małe strefy przemysłowe o znacze-
niu lokalnym. Do prosperujących zaliczana jest Strefa Przemysłowa Czeski 
Cieszyn z produkcją części samochodowych i mebli metalowych. Strefa 
Przemysłowa Trzyniec specjalizuje się w specjalistycznej produkcji maszy-
nowej, produkcji materiałów żaroodpornych i drutu, a w Strefie Przemysło-
wej Chlebowice produkowane są części nadwozi samochodowych, części 
plastikowe i tekstylne. Odosobnionym przykładem umiejscowienia nowego 
lekkiego przemysłu elektrotechnicznego w starym kompleksie – typu brow-
nfield, w miejscu po likwidacji wydobycia węgla, jest Strefa Przemysłowa 
Sucha Górna (spółka „Befra Electronic”). 

Konkluzje 

Nowe gałęzie przemysłu lekkiego i samochodowego zdecydowanie zmieniły 
strukturę przemysłu w całej aglomeracji ostrawskiej, ze Śląskiem Cieszyń-
skim włącznie, strukturę ludności aktywnej ekonomicznie według branż, 

Przemysłowe tereny Ostrawa-Hrabová skupiają nowe elektrotechniczne 
i budowlane gałęzie przemysłu lekkiego i sektora usług  JaH 
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wartość produkcji i in. Jednocześnie nowe branże pomogły poszkodowane-
mu regionowi przez tworzenie nowych tysięcy miejsc pracy. Z niewielkimi 
wyjątkami większość spółek zagranicznych dotąd stabilnie działa w regionie. 
Kryzys gospodarczy w latach 2008–2013 praktycznie nie dotknął przemysłu 
samochodowego ani związanego z nim lekkiego. Firmom specjalizującym 
się w tych branżach udaje się zwiększać produkcję. Niektóre nowe gałęzie 
przemysłu można rozwijać także w starych kompleksach przemysłowych. 
W sytuacji długofalowych problemów socjalnych i ekonomicznych w trady-
cyjnych dziedzinach przemysłu ciężkiego i wydobywczego nowo utworzone 
miejsca pracy w przemyśle lekkim i związanych z nim różnego rodzaju usłu-
gach wydają się być realną perspektywą dla regionu. 
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Rolnictwo Petr 
Žufan

Rolnictwo w ciągu minionych ponad dwudziestu lat 
przeszło znaczny proces transformacyjno-restruktury-
zacyjny, w konsekwencji którego doszło do istotnych 
zmian, szczególnie w zakresie stosunków własnościo-
wych i struktury przedsiębiorstw, zatrudnienia, wyko-
rzystania gruntów rolnych, kierunków produkcji roślin-
nej i zwierzęcej.

W okresie gospodarki socjalistycznej w produkcji 
rolnej całkowicie przeważała własność spółdzielcza 
i państwowa, zdecydowaną większość gruntów rolnych 
zajmowały Zjednoczone Spółdzielnie Rolnicze (JZD) 
i Gospodarstwa Państwowe, podczas gdy prywatni rol-
nicy gospodarowali jedynie na niewielkiej części grun-
tów rolnych. 

W procesie restytucyjnym zwrócono ziemię pierwot-
nym właścicielom lub ich potomkom, spółdzielnie JZD 
zostały przekształcone w spółdzielnie właścicieli ziemi 
(prywatni właściciele wynajmują ziemię spółdzielni) 
a Gospodarstwa Państwowe stały się przedmiotem re-
stytucji czy prywatyzacji. Struktura przedsiębiorstw 
w rolnictwie w ten sposób doznała zasadniczych zmian, 
na nowo powstała grupa rolników indywidualnych, zde-
cydowanie ubyło przedsiębiorstw spółdzielczych, wzro-
sła natomiast liczba nowych form prawnych tj. spółek 
handlowych (s.a., z o o.), które powstały zwłaszcza 
z prywatyzowanych części spółdzielni rolniczych i go-
spodarstw państwowych. 

Sytuację tę prezentuje tabela: 
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Struktura przedsiębiorstw w rolnictwie w roku 20101:

Podmioty 
rolnicze
ogółem

Rolnicy 
indywidualni

Przedsiębiorstwa osób prawnych

ogółem z o. o. s. a. Spółdzielnie

Frydek-Mistek 435 413 22 15 3 4

Karwina 128 115 13 11 2 -

Ostrawa miasto 90 79 11 7 2 2

Przez przywrócenie rolnictwa indywidualnego doszło wprawdzie do 
zmniejszenia średniej wielkości przedsiębiorstw rolniczych i fragmenta-
cji ziemi, niemniej jednak na użytkowanych gruntach ciągle na większo-
ści powierzchni dominują wielkie przedsiębiorstwa spółek gospodarczych 
i spółdzielni, co jest związane z wcześniejszą skolektywizowaną i upań-
stwowioną produkcją rolniczą. Średnie rozmiary przedsiębiorstw osób 
prawnych wynoszą ponad 540 ha, podczas gdy w kategorii rolników indy-
widualnych 29 ha gruntów rolnych. Ilustruje to poniższa tabela:

Występowanie form prawnych na gruntach rolnych w roku 20102

Rolnicy 
indywidualni

Przedsiębiorstwa
osób prawnych Grunty rolne

ogółem
w haRozmiar

w ha

Udział
procentowy

%

Rozmiar
w ha

Udział 
procentowy

%

Frydek-Mistek 9 558 39,4 14 722 60,6 24 281

Karwina 4 954 59,1 3 433 40,9 8 387

Ostrawa miasto 3 394 29,0 8 322 71,0 11 716

Procesy transformacyjne przyniosły także wyraźny spadek licz-
by aktywnych ekonomicznie osób zatrudnionych w rolnictwie przez 
całe lata dziewięćdziesiąte, gdy w branży tej ubyło 2/3 siły roboczej 
z liczby zarejestrowanej w 1989 roku3. Redukcja liczby pracowników 
w sektorze rolniczym była związana z szeregiem zmian, w szczegól-
ności z osłabieniem aktywności nierolniczej przedsiębiorstw agrar-
nych, rozwiązywaniem kwestii nadmiernego zatrudnienia i niskiej 
produktywności w rolnictwie, zmianą specjalizacji i spadkiem produk-
cji rolniczej, popytem na siłę roboczą w innych gałęziach gospodarki, 

1 Źródło: aGroCenzuS : Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby v roce 
2010. Ministerstvo zemědělství 2011. http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zeme-
delstvi/. [ostatni dostęp 15.01.2105].

2 aGroCenzuS : Strukturální šetření... .
3 Zob. I. bič íK , V. jančáK : Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. Praha 

2005, s. 10–30.
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ale też niesprzyjającym rozwojem płac w tym sektorze w porównaniu 
z przemysłem czy sektorem usług. Aktualnie w rolnictwie powiatów 
Frydek-Mistek, Karwina i Ostrawa-miasto zarejestrowanych jest ponad 
3 000 pracowników4.

Aktualne rozmiary i struktura rolniczych zasobów gruntowych jest 
nie tylko odzwierciedleniem jakości warunków agroekologicznych (rzeź-
ba terenu, klimat, gleby), ale jednocześnie także działania czynników 
socjalno-ekonomicznych i politycznych. Całkowita wielkość gruntów rol-
nych nieustannie się zmniejsza, zwłaszcza przez zakończenie działalności 
rolniczej, zalesianie nieużytków, przez zajęcie powierzchni pod budowę 
nowych stref przemysłowych, handlowych czy logistycznych, budowa-
nie infrastruktury transportowej czy urbanizację terenów podmiejskich. 
W wartościach bezwzględnych największą powierzchnię gruntów rolnych 
rejestrujemy w powiecie Frydek-Mistek, co jest spowodowane większą 
powierzchnią całkowitą w porównaniu z powiatami Karwina i Ostrawa
-miasto, niemniej w wartościach względnych jest wyraźnie niższa, co jest 
spowodowane górzystą częścią Beskidu Morawsko-Śląskiego i Śląskiego 
oraz znaczną powierzchnią zajętą przez lasy.

Chociaż zmniejszania się rozmiarów gruntów rolnych nie możemy 
oceniać jako nieznacznego, o wiele poważniejszą zmianę obserwujemy 
w strukturze zasobów gruntowych, a więc w zmianie ich wykorzysta-
nia funkcjonalnego i produkcyjnego. W okresie rolnictwa socjalistycznego 
znaczna część powierzchni łąk i pastwisk w agroekologicznie mniej sprzy-
jających górskich i podgórskich rejonach została zamieniona w ziemię orną 
i to nie tylko z powodu powszechnego wymogu zwiększania produkcji ro-
ślinnej, ale także z powodu produkcji pasz (rośliny pastewne na ziemi ornej, 
zboża pastewne) dla intensywnej masowej produkcji zwierzęcej5. Nowe 
środowisko rynkowe i zmiany polityki dotacyjnej wywołały procesy od-
wrotne. Przedsiębiorstwa rolnicze w rejonach mniej sprzyjających odcho-
dziły od nierentownej i niekonkurencyjnej produkcji roślinnej i zamieniały 
ziemię orną w obszary trawiaste trwałe z odpowiednią zmianą specjaliza-
cji na ekstensywne pasterskie sposoby hodowli zwierząt gospodarczych. 
Ten proces umocnił się przez wprowadzenie subwencji finansowych dla 
przedsiębiorstw rolniczych gospodarujących w mniej sprzyjających rejo-
nach, które wykorzystują tytuły dotacyjne w celu zatrawniania czy za-
lesiania ziemi ornej, utrzymania obszarów trawiastych trwałych przez 
pasterski sposób hodowli, utrzymanie górskich łąk czy inne działania rol-
no-środowiskowe. W konsekwencji tego w górskich i podgórskich rejonach 

4 aGroCenzuS : Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby v roce 2010, 
Ministerstvo zemědelstvi 2011; http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/.

5 V. jančáK , A. Götz : Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj, Praha 1997, 
s. 30–45.
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powiatu Frydek-Mistek obserwujemy największy wzrost obszarów trawia-
stych trwałych oraz ich największy udział w całości gruntów rolnych. Na-
tomiast w powiatach Karwina i Ostrawa-miasto pozostaje wysoki procent 
ziemi ornej. Stan ten ilustruje tabela: 

Rozmiary i udział procentowy wybranych kategorii gruntów rolnych 
w roku 20126

Grunty rolne Ziemia orna
Obszary trawiaste

trwałe

Rozmiar
w ha

Udział 
procent.

%

Rozmiar
w ha

Udział 
procent. 
z GR %

Rozmiar
w ha

Udział 
procent. 
z GR %

Frydek-Mistek 45 345 37,5 21 154 46,7 19 734 43,5

Karwina 48 006 50,5 12 331 68,5 2 626 14,6

Ostrawa-miasto 15 550 46,9 10 349 66,6 2 656 17,1

Opisywany obszar nie był i obecnie również nie stanowi znaczącego 
regionu rolniczego, co jest związane zarówno z jakością warunków agro-
ekologicznych, jak i z przeważającą orientacją na produkcję przemysło-
wą. Silnie zurbanizowane i obciążone ekologicznie terytorium powiatów 
Karwina i Ostrawa-miasto, o małej powierzchni gruntów rolnych i ograni-
czonych możliwościach działalności agrarnej, ma w produkcji rolniczej je-
dynie znaczenie marginalne. Rejon frydecko-mistecki ma dzięki wielkości 
użytkowanej ziemi rolniczej wyraźnie większą produkcję rolniczą. Zboża 
stanowią kluczową grupę uprawianych płodów, zwłaszcza pszenica i jęcz-
mień i to nie tylko z powodu ich wyjątkowo szerokiego spektrum wyko-
rzystania w produkcji żywności ale i w produkcji pasz. Ogromny spadek 
zaobserwowano jednak w objętości roślin pastewnych na ziemi ornej, co 
jest następstwem wyraźnej redukcji liczby zwierząt hodowlanych, czyli 
malejącą produkcją zwierzęcą a jednocześnie przejściem od intensywnych 
form do pasterskich ekstensywnych sposobów hodowli z wykorzystaniem 
naturalnych źródeł paszowych z łąk i pastwisk. Podobny spadek może-
my zaobserwować w zakresie obsianych powierzchni i produkcji ziemnia-
ków. Natomiast wyraźny wzrost wykazują powierzchnie uprawy roślin 
oleistych, zwłaszcza dzięki uprawie rzepaku do celów energetycznych. Ta 
właśnie roślina ma znaczący udział w uprawie we wszystkich powiatach, 
po zbożach i roślinach pastewnych tworzy dziś trzecią co do znaczenia 
uprawianą roślinę. Prezentuje to tabela: 

6 Źródło: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky, 
Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 2013. http://www.cuzk.cz/Periodika-publika-
ce/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu.aspx  [ostatni dostęp 14.11. 2015].
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Obsiane powierzchnie głównych płodów rolnych w roku 2010 (w ha)7

Zboża
Strącz-
kowe

Ziemniaki
Burak 

cukrowy
Rzepak

Rosliny 
pastewne

Frydek-Mistek 6 086 35 166 - 1 587 2 339

Karwina 2 087 - 21 417 557 1 489

Ostrawa-miasto 4 880 2 85 556 1 780 1 692

Sektor produkcji zwierzęcej przeszedł radykalniejszą przemianę w po-
równaniu z sektorem produkcji roślinnej. Przed 1990 rokiem w ramach 
intensyfikacji rolnictwa zakładano przede wszystkim hodowlą było wiel-
koprzemysłowe, których zadaniem było wyraźne zwiększenie produkcji 
mleka, mięsa czy jaj dla zaopatrzenia mieszkańców ostrawskiej aglome-
racji przemysłowej8. Pod wpływem restrukturyzacji rolnictwa czeskiego, 
poprzez import produktów pochodzenia zwierzęcego, spadek spożycia czy 
wprowadzenie dotacji na pasterskie sposoby hodowli zwierząt znacznie 
zmniejszyły się stany liczbowe zwierząt hodowlanych, zwłaszcza bydła 
i świń, a równocześnie doszło do rozwoju ekologicznych form hodowli. 
Pod wpływem dotacji na funkcje pozaprodukcyjne w rolnictwie co roku 
zwiększają się stany owiec, baranów oraz kóz. Ta hodowla jest charakte-
rystyczna zwłaszcza dla górskich i podgórskich, mniej sprzyjających rejo-
nów z wykorzystaniem naturalnych powierzchni łąk i pastwisk i ilościowo 
dominuje w tradycyjnym regionie Beskidu Morawsko-Śląskiego i Śląskiego, 
tworząc znaczący składnik zwłaszcza mniejszych gospodarstw rolników 
indywidualnych, w odróżnieniu od komercyjnej hodowli bydła mlecznego, 
trzody chlewnej czy drobiu, które przeważają w większych przedsiębior-
stwach. Ilustruje to kolejna tabela: 

Stany zwierząt hodowlanych w roku 20109

Bydło

świnie owce drób
Ogółem

krowy
dojne 

Frydek-Mistek 12 267 3 743 28 334 5 019  469 162

Karwina 3 955 1 459 4 220 1 142 62 973 

Ostrawa-miasto 4 620 1 791 4 323 675 28 026

7 Źródło: aGroCenzuS:  Strukturální šetření... .
8 Zob. K. mištera  i inni: Geografie krajů ČSSR. Praha 1984, s. 23–25.
9 Źródło: aGroCenzuS:  Strukturální šetření... .
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Znaczącą zmianę po 1990 roku stanowi rozwój rolnictwa ekologiczne-
go, które jest najbardziej rozpowszechnione w rejonach podgórskich i gór-
skich, a więc ma swoją niemałą reprezentację w powiecie Frydek-Mistek, 
gdzie dziś jest zarejestrowanych ponad 120 farm gospodarujących ekolo-
gicznie na całkowitej powierzchni ponad 6 500 ha ziemi rolnej. Rolnicy 
ekologiczni specjalizują się przede wszystkim w ekstensywnych sposobach 
hodowli bydła, owiec i kóz z wykorzystaniem górskich łąk i pastwisk.

Konkluzje 

Na tle przemysłu rolnictwo nigdy nie odgrywało znaczącej roli w gospodarce 
i ekonomicznym bilansie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Tym bardziej 
po transformacji ustrojowej i związanych z tym zmianach stosunków wła-
snościowych część rolników zmuszona była szukać dodatkowych możliwo-
ści produkcyjnych. Pojawił się powrót do ekstensywnych form pasterstwa, 
które zostało wzmocnione wprowadzeniem dotacji finansowych dla pod-
miotów gospodarujących w trudnych rolniczo rejonach. 
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Czeskie i czesko-polskie życie literackie 

Wielu spośród aktywnych literatów okresu komunistycz-
nego tworzy także po 1989 roku, a niektórzy (np. Jindřich 
Zogata) dopiero po zmianach ustrojowych zaczynają 
w pełni publikować swe wcześniejsze „szufladkowe” tek-
sty. Niemniej, na przełomie lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych dochodzi do głosu młoda generacja twór-
ców, która w stanowczy sposób odcina się od retoryki 
starszych pokoleń. Ich pojęcie regionalizmu w literaturze 
nadal wychodzi z przynależności do konkretnego miej-
sca lub otoczenia razem z jego kontekstem historycznym, 
politycznym, socjologicznym itp., jednak coraz bardziej 
odchodzą od jego roli narracyjnej (gdy historia losów 
ludzkich toczyła się na tle polityczno-społecznych zawiro-
wań) na rzecz procesów immanentnych, rozszerzających 
wewnętrzny świat regionu o wątki fantastyczne, onirycz-
ne i mitologizujące1. 

W odróżnieniu od lat poprzednich czeska literatu-
ra Śląska Cieszyńskiego zaczyna się otwierać na nowe, 
dotąd wzajemnie od siebie odizolowane, wieloetniczne 
aspekty regionu. Młodzi literaci nawiązują przyjacielskie 
i twórcze kontakty z polskimi rówieśnikami, powstają 
liczne czesko-polskie inicjatywy poetyckie, temat Śląska 
Cieszyńskiego zaczyna być coraz częściej podejmowany 
także w czeskim dyskursie naukowym a prezentowane 
projekty pozyskują pozytywny rezonans wśród czeskich 
odbiorców (przykładem może być np. sukces spektaklu 
Těšínské niebo / Cieszyńskie nebe). Wynikiem zaintere-
sowania tematem śląskim jest, według opinii polskiego 
bohemisty Józefa Zarka, zasadnicza zmiana w kulturo-
wym stereotypie Śląska, bowiem jak podkreśla: Po latach 

1 S. urbanová , I. málKová : Souřadnice míst. Ostrava 2003, s. 41. 
* Wiesława Branna opracowała problematykę czeskiej kultury ludowej.

*
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łączenia specyfiki Śląska z socrealistycznym obrazem górnika, pojawia się 
oto w czeskim kontekście Śląsk wielowymiarowy, wielokulturowy, gdzie wiel-
ka historia i ludzkie losy przecinają się w sposób intrygujący, bo w takiej po-
staci gdzie indziej nieznany2. 

Jedną z pierwszych inicjatyw na polu „wielowymiarowej i wielokul-
turowej śląskości” staje się działalność wydawnictwa „M.U.K.L.” („Mladé 
Umění K Lidem”) oraz czasopisma „Modrý květ”, prowadzonego przez 
braci Ivana (*1967) i Petra (*1964) Motýlów. Zaledwie osiem numerów tego 
czasopisma, wychodzącego w latach 1994–1995, przynosi twórczość mło-
dego pokolenia autorów zarówno z regionu ostrawskiego (np. Jan Balabán, 
Naďa Čvančarová, Petr Hruška, Milan Krupa), jak i cieszyńskiego (Rena-
ta Putzlacher, Janusz Klimsza, Jacek Sikora, Franciszek Nastulczyk, Bog-
dan Trojak). Z owego środowiska wyłania się także pomysł organizowania 
tzw. „harend literackich”, które w sposób naturalny, nienarzucony prezen-
towały żywe słowo poetyckie we wszystkich jego przygranicznych formach 
– w języku czeskim, polskim, słowackim, w gwarze śląskiej czy morawsko
-słowackiej3. Po latach jeden z uczestników, ostrawski poeta Petr Hruška 
(*1964), o atmosferze tamtych spotkań wspomina: Było w nich to, co poezji 
bardzo jest potrzebne: spontaniczność, a nawet dzikość. Atmosfera pełna im-
prowizacji, o której ktoś mógłby powiedzieć, że chodzi o amatorszczyznę. Ale 
to właśnie jest to, co ożywia, co umożliwia, by poezja powróciła tam, gdzie 
jej miejsce4. 

Swoistą kontynuacją czasopisma „Modrý květ” stanie się wędryński 
a później brneński „WELES – Vendryňský poetický magazín”, którego za-
łożycielami byli Vojtěch Kučera (*1975) oraz znany czesko-polski poeta 
Bogdan Trojak (*1975)5. Na wstępie pierwszego numeru (1995/1996) au-
torzy otwarcie deklarowali swoją inspirację czasopismem braci Motýlów. 
Czasopismo od początku profilowało się jako platforma dla młodych ślą-
skich, morawskich i czeskich literatów bez względu na ich przynależność 
narodową. Pierwotną ideą „WELESu” była próba przybliżenia czytelnikom 
śląskiego genius loci, miejscowej mitologii oraz jej twórców. Wraz z prze-
prowadzką redakcji w 2001 roku do Brna (miejsce studiów Trojaka i Kučery) 
rozszerzał się jego tematyczny i czytelniczy zasięg, drukowane były tek-
sty autorów z zagranicy, wzrastała liczba współpracowników, zwłaszcza 

2 J. zareK : Cieszyn – Brno. O dwu punktach odniesienia młodszych polskich autorów z Zaolzia. 
<putzlacher.net/img02/zarek.doc>[ostatni dostęp 14.11.2015].

3 I. málKová : Noví autoři na počátku nové epochy (90. léta). W: Kapitoly z literárních dějin 
Slezska a Severní Moravy. Ostrava 2000, s. 247. 

4 Wywiad Jacka Sikory z Petrem Hrušką pt. Nie dajmy umrzeć poezji. „Zwrot” 2007, nr 12, 
s. 40. 

5 W wędryńskiej i trzynieckiej edycji „WELESu” znacząco udzielali się także: Jan Trojak 
(ojciec Bogdana) oraz Jolanta Trojak (siostra Bogdana, członkini grupy „Paranoja”). 
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z brneńskiego środowiska literackiego. Niemałe zasługi w kształtowaniu 
ówczesnego charakteru pisma miał Vít Slíva (*1951), który wspierając Tro-
jaka i Kučerę w inicjatywie wydawania „WELESu”, staje się ich mentorem. 
Dzięki Slívie z pismem zaczynają współpracować jego byli uczniowie gim-
nazjum: Robert Fajkus (*1967), Norbert Holub (*1966), Petr Hrbáč (*1958), 
Věra Rosí (*1976) – poeci zgrupowani wokół nieformalnego stowarzyszenia 
poetyckiego pt. „Krąg Królewskopolski” (Královopolský okruh). Pomimo 
tego udało się zarówno Trojakowi, jak i Kučerze zachować nadal „śląskiego 
ducha” (powstaje nawet osobna rubryka „Slezsko” – później „Slezské stu-
dio”) oraz swoisty klimat prowincji i pogranicza, który tak bardzo urzekł 
czeskiego czytelnika już na samych początkach czasopisma. Pod ich kie-
rownictwem ukazało się 18 numerów, wychodziły nieregularnie w latach 
1996-2003; od numeru 19 „WELES” staje się kwartalnikiem, którego nowa 
redakcja (pod kierownictwem Miroslava Chocholatégo) bardzo luźno na-
wiązuje do poprzedniego okresu, czasopismo utrzymuje zasięg ogólnokra-
jowy, jednak traci swój czesko-polski akcent, przez co, zdaniem niektórych 
krytyków (przede wszystkim z szeregu byłych współpracowników), staje 
się pismem bezosobowym, zimnym, niewyraźnym. W 2007 roku dochodzi 
do zmiany całego zaplecza czasopisma6, z pierwotnej wędryńsko-trzyniec-
kiej redakcji nie zostaje nikt, a „nowy WELES” z wcześniejszymi rocznika-
mi łączy już tylko nazwa7. 

W poezji pochodzącego z Trzyńca Kučery Śląsk Cieszyński nie odgry-
wa tak wielkiej roli, jak w twórczości Trojaka – „Ginsberga”, nie tworzy 
swoistego genius loci kunsztu literackiego autora i w odróżnieniu od Tro-
jaka Kučera nie odczuwa dylematu tożsamościowego. Nie ma w wierszach 
Kučery aluzji do historii, poeta nie tworzy rodzinnej mitologii odwołują-
cej się do „starych czasów”, a jednak niektóre z jego wierszy oddychają 
śląskim powietrzem (Vendryňské nádraží)8. Kučera był jedynym niepol-
skim członkiem grupy studenckiej „PaRaNoJa”, w niej stawiał pierwsze 
kroki poetyckie, razem z rodzeństwem Trojaków wydaje pierwszy alma-
nach w edycji „VELESu”9 – Utargowana moneta (Utržená mince, 1995). 
Charakterystyczną cechą jego twórczości jest oszczędna, lapidarna wypo-
wiedź, nieustanne napięcie w wierszach tworzone najczęściej za pomocą 
elipsy bądź aposjopezy. Można powiedzieć, że do wypowiedzi podchodzi 
poeta z respektem czy nawet lękiem (Tikotem hodin)10: Samodzielny debiut 

6 W latach 2008–2010 redaktorem naczelnym był Ondřej Slabý, dziś jest nim Petr Čermáček. 
7 Retrospektywę „starego WELESu” stanowi internetowe archiwum starych numerów czaso-

pisma nazwane „Welenoviny” założone w 2002 roku. 
8 V. Kučera : Samomluvy... . Brno 2000, s. 29. 
9 Pierwsze numery czasopisma pisane były przez „V”. 
10 V. Kučera : Samomluvy..., s. 10. 
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książkowy poety w postaci tomiku Monologi (Samomluvy, 2000) przycho-
dzi później niż u innych kolegów (w 1995 roku miał wyjść jego tomik Ścia-
na popiołu/Zeď popela jako wynik konkursu poetyckiego, w którym poeta 
zwyciężył, jednak z niewiadomych przyczyn do wydania nie doszło), nie-
mniej Kučera był w tym czasie dzięki „WELESowi” doświadczonym już 
poetą, świadomym swego warsztatu i słowa, co zgodnie podkreślali recen-
zenci11. Krótka wypowiedź, zwięzłość gestu poetyckiego, sprozaizowany 
opis (co zbliża go do poetyki Jiřígo Kolářa) cechuje także następny tomik 
I muzyka (A hudba, 2005), jednak w odróżnieniu od debiutu recenzenci 
odnoszą się do niego krytycznie1213.W ostatnim tomiku Bezruch (Nehybnost, 
2010) poeta zachodzi jeszcze dalej, ponownie próbuje dotknąć słowa, obna-
żyć jego znaczenie, jednak robi to w sposób systematyczny – jak sam wy-
znaje na początku tomiku14. Przedstawiona w wierszach poety autentyczna 
rzeczywistość pozbawiona jest poetyckiego komentarza, oceny oraz jakiej-
kolwiek kontekstowości przestrzeniowej – w odróżnieniu od dwu poprzed-
nich, gdzie można zauważyć wędrówkę krainą stron rodzinnych i miastem 
(Brno) – istnieje bez ruchu, osadzona „v nehybnosti”. Poeta oszczędza 
słowa, wypowiada się bezpośrednio i skrótowo, często pozostawiając sporo 
przestrzeni odbiorcy na dotworzenie wiersza. Wszystkie 33 wiersze tomi-
ku napisane są sprozaizowanym wierszem wolnym, sporadycznie wyko-
rzystuje rym parzysty („féerie”) i przeplatany („znamení”). Przed drukiem 
tomiku wiersze pokazują się na blogu poety, założonym w 2006 roku, pa-
radoksalnie jednak nie w celu propagowania przygotowanego dzieła, ale 
z zamiarem przedstawienia samego tekstu jako takiego, bowiem blog nie 
był podpisany nazwiskiem autora i od początku stanowi coś pośredniego 
między notatką poety a gotowym wynikiem w postaci wydanej książki. 
Wiersze dopełnione są dyskretną ścieżką dźwiękową a forma zapisu inspi-
rowana jest konstruktywizmem. 

Wielokulturowa otwartość poszczególnych środowisk literackich na Ślą-
sku Cieszyńskim znajduje swój twórczy upust także w różnorodnych ini-
cjatywach oraz imprezach literackich. Krótką lecz oryginalną inicjatywą 
było czasopismo literackie „Sztuck” wydawane przez poetę Petra Kantora 

11 P. Hrbáč : A nebylo do slov.” Tvar” 2000, č. 17, říjen. <http://www.itvar.cz/prilohy/359/
T17_00.pdf>[ostatni dostęp 14.11.2015].

12 M. lySoňKová : A co hudba? „A2” 2006, č.3; <http://www.advojka.cz/archiv/2006/3/a-co
-hudba>[ostatni dostęp 14.11.2015]. 

13 P. boHáč : Nad bezradností současné poezie (Vojtěcha Kučery A hudba, Jiřího Kotena Aby 
dům). „Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu” č. 1/2006; <http://www.souvislosti.cz/
clanek.php?id=425>[ostatni dostęp 14.11.2015].

14 V. Kučera : Nehybnost. Brno 2010, s. 9, 11, 13. 
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(*1978)15 w Czeskim Cieszynie. Czasopismo, którego ukazały się zaledwie 
trzy numery, od początku tworzone było w duchu cieszyńskiej wielokultu-
rowości i dotyczyło przede wszystkim wydarzeń w tym mieście oraz jego 
twórców. 

Kolejnym świadectwem czesko-polskiego dziedzictwa kulturowego jest 
antologia regionalnych autorów pt. Cieszyński kwiatek (Těšínský kvítek, 
2010) – książka została wydana w ekskluzywnej skórzanej oprawie, na 
ręcznie czerpanym papierze, w nakładzie zaledwie 50 sztuk. Swe tek-
sty prezentują w niej: Pavel Gan (*1933), Theofil Halama (*1932)16, Alena 
Hasáková (*1955)17, Dariusz Jedzok (*1981), Tomáš Kočko (*1972)18, Jan 
Kukuczka (*1945)19, Radovan Lipus (*1966)20, Jaromír Nohavica (*1953)21, 

15 Jest autorem tomiku poezji Proč (1995), sztuk teatralnych – Kam se ztratil člověk (przy 
współpracy z P. Holoubkiem) oraz Odpus. Podczas studiów w Japonii na Tokai University 
– Department of Civilization, poznaje prof. Josepha N. Rostinskiego, z którym przygotował 
książkę Eseje o Japonsku. 

16 Czeski poeta z Cz. Cieszyna, mieszkający obecnie w USA i na Filipinach. Swe wiersze pisze 
zarówno po czesku, jak i po angielsku. Po czesku dotychczas wydano: Poslední slova želvy, 
Neúprosný rok, Znamení na slunci, Kvantové proudy, Země vúplňku. Źródło: D. Pilářova : 
Theofil Halama – básník duchové proměny se představil v Ostravě. Britské listy 29.8. 2002. 
<http://blisty.cz/art/11453.html>[ostatni dostęp 14.11.2015].

17 Obecnie uczy w gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Jest autorką tomiku Tonoucí mimikry 
(1997).

18 Pieśniarz i kompozytor pochodzący z Frydku-Mistku. Jako pieśniarz dał się poznać szerszej 
publiczości, gdy wystąpił z recitalem łączącym muzykę i utwory poety Ladislava Nezdařila 
(poeta z Rožnova, piszący w gwarze beskidzkich górali), od kilku lat gra we własnej formacji 
Tomáš Kočko & Orchestr. Teksty jego utworów w dużym stopniu nawiązują do folkloru 
śląskiego, morawskiego, do tradycji górali beskidzkich. Współpracował z R. Putzlacher na 
sztuce Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe oraz Ondraszek – Pan Łysej Góry. Zob. http://
www.kocko.cz/index.php?intro=ok&lang=pol. [ostatni dostęp 14.11.2015].

19 Pisarz i publicysta z Jabłonkowa, obecnie mieszka w Frydku-Mistku, gdzie od 2003 roku 
jest animatorem nieformalnego stowarzyszenia „Místecka Viola”. Jest również zastępcą 
redaktora naczelnego czesko-kanadyjskiego czasopisma „Svědomí-Conscience”. Dotychczas 
wydał: Babo raď! (1997), Kostelík sv. Jošta v zrcadle čtyř století (2002), Třináctka znamenala 
štěstí – ne však svobodu (2002) – książka o Janie Kuśnierzu, więźniu politycznym ze 
Śmiłowic, Pohled rámovaný slzami byl poslední (2002), Básník Bohumil Pavlok (2006), 
Nestačím se divit (2007), Jaroslav Olšák – výtvatník opojený krásou knihy (2008), w przygo-
towaniu jest książka Do zbraně, chlapi. A. Stará : Jan Kukuczka autorsky četl. W: Zpravodaj 
města Jablunkov, duben 2008. <http://www.jablunkov.cz/jabko/cas_duben08.html 
>[ostatni dostęp 14.11.2015].

20 Pochodzi z Trzyńca, jest znanym reżyserem i dramaturgiem teatralnym oraz filmowym. 
Pisze poezję, felietony i prozę. W 1993 roku debiutował tomikiem wierszy Vysoká oblačnost. 
Jest autorem projektu Ostravské příchody (książka wyszła w 2011 roku), w którym bada 
korzenie Ostrawy. Duży sukces odniósł jego serial dokumentalny Šumná města – przed-
stawiający mniej znane miasta w RC, do którego nawiązuje serial Šumné stopy – podróże 
śladami czeskich architektów w świecie. Cieszyńskiej widowni przedstawił się jako współ-
reżyser sztuki Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe? http://www.ndm.cz/cz/osoba/890-lipus
-radovan.html [ostatni dostęp 14.11.2015].

21 Znany pieśniarz, jest również poetą, tłumaczem (tłum. fraszki pol. poety Jana Sztaudynge-
ra). Ur. w Ostrawie. Syn Jaromíra, poety i publicysty i Ludmily. Od 1982 roku występuje 
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Lucyna Przeczek-Waszkowa, Renata Putzlacher-Buchta, Jacek Sikora, Wła-
dysław Sikora, Bogdan Trojak i Zuzana Voznicová. Wstęp został napisany 
przez Ivę Málkovą. 

Spośród wydarzeń nie sposób wymienić wszystkich, bowiem liczne 
z nich mają charakter na wpół prywatnych spotkań. Do bardziej znanych, 
oprócz wspomnianych wcześniej „harend”, należy z pewnością zaliczyć 
„Protimluvfest” – ostrawski festiwal organizowany przez Jiřígo Macháčka 
(*1966), redaktora naczelnego czasopisma „Protimluv”, który równocześnie 
z działalnością wydawniczą czasopisma systematycznie promuje młodą 
polską poezję ze Śląska. W Hawierzowie sporą popularnością cieszą się 
tzw. „Salony” – wieczory poetycko-muzyczne organizowane przez Lecha 
Nierostka (*1964)22, w Mistku od 2003 roku działa nieformalne stowarzy-
szenie „Místecka Viola”, które regularnie organizuje wieczory z poezją, 
a niedawno we frydeckiej Galerii „Věž” miało miejsce czesko-polskie spo-
tkanie literackie z udziałem Putzlacher, Hruški, Macháčka i Yvetty Ellero-
wej. Życie literackie w hutniczym Trzyńcu po latach stagnacji23 wskrzesiły 
„Literackie wieczory w Trzyńcu” (Literární večery v Třinci), zainicjowane 
przez studentów Jana Delonga (*1989) i Miroslava Kaletę (*1990). Pierwsze 
spotkanie odbyło się 28 grudnia 2009 roku w miejscowej winiarni i miało 
charakter kameralnego spotkania kilku przyjaciół z poezją przy winie. Od 
tamtego czasu pomysł rozwinął się na tyle, iż wieczory organizowane są 
regularnie pod patronatem biblioteki miejskiej, często z udziałem znako-
mitych artystów.

Pomysłodawca „wieczorów”, poeta Jan Delong, należy do najmłodszej 
generacji czeskich autorów Śląska Cieszyńskiego. Pomimo młodego wieku 
jego nazwisko jest już rozpoznawalne na czeskiej scenie literackiej. Udało 
mu się przedstawić swoją twórczość na łamach renomowanych czasopism 
literackich, takich jak „Host” i „Psi víno”. W swych wierszach mocno in-
spiruje się trzynieckim krajobrazem24. Innym z tematów jego poezji, nieco 

jako solista z własnym repertuarem pieśniowym, nawiązującym m.in. do wątków regio-
nalnych. Siła wyrazu Nohavicy tkwi w dokładnym i zdyscyplinowanym podporządkowa-
niu się słowu. Swoją wypowiedź podkreśla on przez wzorową deklamację, wybrany rodzaj 
języka (np. żargon określonej grupy zawodowej, dialekt ostrawski itp.), określoną budowę 
melodii z licznymi powtórzeniami (na wzór ballad ludowych) i odpowiednie zmiany planu 
muzycznego – od ludowości do szansonu. Aktualnie należy do grona najbardziej znanych 
muzyków czeskich, dużą popularnością cieszą się jego piosenki również w Polsce. http://
www.nohavica.cz/_pl/jn/bio/bio.htm [ostatni dostęp 14.11.2015].

22 Lech Nierostek – poeta, aforysta. Był członkiem Grupy Literackiej 63, debiutował w antologii 
Spotkanie (1985), w 1998 roku własnym sumptem wydał tomik wierszy pt. Třeba je to jinak 
– tematem jego rozważań są ogólnoludzkie wartości oraz miłość do Boga i kobiety. 

23 Ostatnią systematyczną imprezą literacką była „Kawiarenka u Adama”
24 Wypowiedź Jana Delonga dla radia „Wave”: http://www.rozhlas.cz/radiowave/liberatura/_

zprava/jan-delong-citlive-basne-z-zelezneho-trince--1244027>[ostatni dostęp 14.11.2015]. 
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zaskakującym z racji wieku poety, jest starość i związana z nią śmierć. 
Stary człowiek jest dla niego symbolem szacunku, doświadczenia oraz 
„starych czasów”25. Skromny dorobek poety zaledwie naznacza zalążek ta-
lentu Jana Delonga – współcześnie chyba najciekawiej zapowiadającego się 
młodego poety Śląska Cieszyńskiego. 

25 J. delonG : Na začátku dlouhé cesty. „Kulturní noviny” 2011, č. 11. 

Wydany w 1993 roku tomik poezji Renaty Putzlacher „Ziemia Albo-Albo”, 
poświęcony skomplikowanym problemom jej rodzinnego pogranicza spotkał się 

z ciepłym przyjęciem czytelników i krytyki, wchodząc do kanonu 
literatury polskiej na Zaolziu.



574  wiesława branna  michał przywara

Aktywność literatów polskich 

Większość Polaków na Zaolziu, pomimo nieistnienia obecnie żadnych 
barier informacyjnych i politycznych, nie ma częstego kontaktu z żywą 
kulturą polską, zwłaszcza jeżeli chodzi o tzw. „kulturę ambitną”, do któ-
rej z pewnością należy zaliczyć także literaturę. Współcześnie reprezen-
tantem polskiej kultury dla wielu Zaolzian jest folklor, promowany przez 
oficjalne struktury zaolziańskie i cieszący się dużą popularnością także 
wśród młodzieży. Jego najważniejszym receptorem jest gwara lub jej luź-
niejsza wersja tzw. mówienie po naszymu. Kurczowe trzymanie się zaol-
ziańskiej swojskości, budowanie swoistego getta kulturowego powoduje, 
iż środowisko polskiej mniejszości powoli obojętnieje na ciekawe zjawiska 
polskiej kultury i tym samym zostaje z boku wielu znaczących kultural-
nych wydarzeń czesko-polskich na rzecz Ostrawy, Brna czy Pragi. W da-
nej sytuacji wszelkie inicjatywy mające na celu prezentację współczesnej, 
żywej kultury polskiej są nieocenionym wysiłkiem w hamowaniu procesu 
zaolziańskiej separacji, bowiem paradoksalnie to, co dziś jest „zaolziań-
skie”, często stoi wyraźniej w opozycji do kultury polskiej niż czeskiej26. 
Pytaniem pozostaje, w jaki sposób na zaistniałą sytuację reaguje literatu-
ra? Czy proces czechizacji „zaolziańskości” wpływa w jakimś stopniu na 
polskich autorów z Zaolzia, a zwłaszcza na młodych, debiutujących po 
1989 roku? 

Z możliwości swobodnego zrzeszania się i organizowania życia spo-
łecznego w szerokim zakresie Polacy na Zaolziu od razu skorzystali, reak-
tywując niektóre organizacje przedwojenne lub w okresie komunistycznym 
zakazane. Już 7 marca 1990 roku Wilhelm Przeczek, Gustaw Sajdok, Wła-
dysław Sikora i Wiesław Adam Berger zakładają Zrzeszenie Literatów Pol-
skich w RC (ZLPC). Niestety ZLPC nie spełniło pokładanych weń oczekiwań 
i po energicznych początkach na dzień dzisiejszy można jego działalność 
uznać za formalną. Z podobnych przyczyn upadło również „Wydawnic-
two Olza” (1993–2001)27, funkcjonujące przy Radzie Polaków jako ośrodek 

26 B. maŁysz : „Kontroverze současnosti v dějinné souvislosti”. W: Poláci na Těšínsku, studijní 
materiál, Ed.: R. KaSzPer , B. maŁysz , Český Těšín 2009, s. 107.

27 „Wydawnictwo OLZA” powstało na wskutek upadku wydawnictwa „Profil” w Ostrawie, 
zajmującego się do 1990 roku, przy współpracy z Zarządem Głównym PZKO i SLA, wy-
dawaniem polskich autorów z Zaolzia. Ostatnią polską książką wydaną przez „Profil” 
był tomik R. PutzlaCHer  (Próba identyfikacji, 1990). Szczegółowo o powojennej działal-
ności wydawniczej na Zaolziu piszą: H. leGowiCz  (Wydawnictwa Zaolziańskie po roku 
1990, Bielsko-Biała – Cieszyn 1997), L. martineK  (K ediční činnosti polské národnostní 
menšiny českého Těšínska. W: Polská literatura Českého Těšínska po roce 1945. Opava 2004, 
s. 135–143), E. roSner  (Polski ruch wydawniczy w Czechosłowacji 1945–1977. W: Literatura 
polska z czeskiego Śląska. Cieszyn 1995, s. 88–98), S. zaHradniK  (Vydavatelská činnost 
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wydawniczy polskiego środowiska literackiego na Zaolziu. Nie funkcjonu-
je także cieszyńsko-zaolziański oddział Górnośląskiego Towarzystwa Lite-
rackiego. 

Życie literackie po 1989 roku w znacznym stopniu indywidualizuje się, 
jak zauważa Władysław Sikora: Po okresie skupiania i scalania Zaolzia na-
stał okres jego rozmywania się28. 

Autorzy próbują na własną rękę wychodzić poza regionalne tereny kul-
tur narodowych, część z nich odchodzi z zaolziańskiego getta i zyskuje 
rozgłos w czeskich, polskich lub morawskich środowiskach literackich (np. 
Renata Puztlacher, Bogdan Trojak). 

Życie literackie na Zaolziu, pomimo upadku SLA29, ożywione zostało 
licznymi inicjatywami, z których najgłośniejszym echem na Śląsku Cie-
szyńskim a także daleko poza jego regionem odbijały się dwie: jabłonkow-
ska „Kawiarenka Pod Pegazem” oraz autorskie spotkania „W Kawiarni 
AVION, której nie ma” (V Kavárně AVION, která není). Dla Zaolzia im-
prezy te nie miały wyłącznie znaczenia okazjonalnego i towarzyskiego, 
ale zapełniły „organizacyjną pustkę” po upadku SLA i ZLPC. Były czymś 
w rodzaju wyznacznika, steru literackiego na tym terenie. W przypadku 
„AVIONU” wpierw nieformalny projekt artystyczny pod kierownictwem 
inicjatorów Renaty Putzlacher i Jaromíra Nohavicy z czasem ewaluował do 
postaci oficjalnego stowarzyszenia o nazwie „Spolek Towarzystwo AVION”, 
a wysiłek jego członków i sympatyków nie jest bez znaczenia, ma swe kon-
sekwencje pozaliterackie, bowiem udało im się odtworzyć ducha starego, 
przedwojennego AVIONU i utożsamić go ze współczesnym Czeskim Cie-
szynem na tyle, iż po czasie władze miasta postanowiły AVION wybudo-
wać na nowo i tak „z kawiarni, której nie ma” staje się „kawiarnia, która 
jest”, która na dzień dzisiejszy stanowi centrum wydarzeń literackich30 ca-
łego Śląska Cieszyńskiego. Ważnym zjawiskiem po 1989 roku w twórczości 
młodej generacji (skupionej w Spotkaniu a także debiutującej na początku 
lat 90.) było – wspomniane wyżej – otwarcie się na pozazaolziańskie śro-
dowiska literackie. Ożywcze kontakty spowodowały niebywały rozmach 

a sdělovací prostředky. W: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice 1920–1995. 
Red. S. kadŁuBiec  a kol. Ostrava 1997, s. 121–148.)

28 W. SiKora : Życie literacko-artystyczne na Zaolziu. W: Polacy na Zaolziu 1920–2000. Poláci 
na Těšínsku, J. SzymeCzeK , Czeski Cieszyn 2002, s. 138. 

29 Do 1989 roku w ramach SLA skupiała się większość (oprócz działań GL 63) inicjatyw arty-
styczno-literackich. Po upadku SLA, na skutek różnych działań decentralizujących (każda 
sekcja zakładała własne organizacje), obawiano się upadku życia literacko-artystycznego. 
Tak się nie stało, chociaż niegdyś żywe kontakty SLA ze środowiskami literackimi w Polsce 
zostały osłabione lub zerwane zupełnie. 

30 Sporadycznie były organizowane również spotkania autorskie w winiarni „Balladé”, prowa-
dzonej do 2000 roku przez poetę Stanisława Jedzoka. 
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twórczy i organizatorski, zaczęto wspólnie organizować „Harendy literac-
kie” w Ostrawie i Czeskim Cieszynie, a później spotkania czeskich i pol-
skich poetów nad Olzą zatytułowane „Kamień czy słowo”31. 

Poniżej przedstawione zostaną adnotacje wydarzeń, mających większy 
lub mniejszy wpływ na kształtowanie środowiska literackiego na Zaolziu.

„W Kawiarni AVION, której nie ma”

W lutym 1996 roku dwoje artystów – polska poetka Renata Putzlacher i cze-
ski pieśniarz Jaromír Nohavica – zadecydowało, że na małej scenie „Těšín-
ského divadla” stworzyli na zasadzie kabaretu i kawiarni literackiej cykl 
spotkań wieczornych z autorami czeskimi, polskimi i słowackimi. Podczas 
ustaleń nazwy czesko-polskiego programu artystycznego inspiracją stała się 
pocztówka z kawiarnią AVION32, przyniesiona na jedno ze spotkań z No-
havicą przez R. Putzlacher, która wspomina: (...) pocztówka Avionu, która 
była u mnie w domu, przez cały czas nie dawała mi spokoju, ponieważ bar-
dzo podobały mi się napisy, które jednak „wiały” Europą w czasach, kiedy 
Cieszyn się tak bardzo otwierał, starał się być miastem wielonarodowościo-
wym (...). I tak powstała nazwa V KAVÁRNĚ AVION, KTERÁ NENÍ… W KA-
WIARNI AVION, KTÓREJ NIE MA… Napisałam od razu wiersz polsko-czeski 
o tej kawiarni, która jest wirtualna, która jest w wyobrażeniach, marzeniach 
i tęsknotach. 

Spotkanie to zaowocowało nowymi pomysłami i od tego czasu w ramach 
„AVION-u” odbyło się w podziemiach teatru „Těšinské divadlo”, w jego 
galerii, na dużej scenie a także w teatrach w Pradze i Brnie, w klubie 
„Dziupla” i w terenie wiele spotkań literackich. Prezentacją utworów zaj-
mowali się aktorzy obu scen Těšínského divadla, oprawą muzyczną Broni-
sław Liberda i skrzypek Ladislav Hoskovec – łączną sumę wykonawców 
i współpracowników szacuje się na około 100 osób. W 1996 roku Towa-
rzystwo AVION przyjęło kolejnego członka, był nim cieszyński kompozy-
tor Zbigniew Siwek. Skomponował on muzykę do wierszy R. Putzlacher 
z tomu Małgorzata poszukuje mistrza – pięć piosenek w wykonaniu Leny 
Pešák trafiło na fale czeskiej rozgłośni „Vltava”, niektóre zostały wyko-
rzystane również w filmie Milana Cieslara i Marči Arichtevy Cieszyńskie 

31 R. PutzlaCHer : Poeta zaolziański, polski czy czeski? O Bogdanie Trojaku. W: Relacje-Inter-
pretacje. Bielsko-Biała 2009, nr 3, s. 19.   

32 Cieszyńska kawiarnia i restauracja AVION na rogu Saskiej Kępy i Alei Masaryka. Zbudowana 
przez Rosalię Wiesner w 1933 roku. Była centrum życia towarzyskiego i kulturalnego, a ze 
względu na bliskość granicy państwowej także bazą przemytników. Dzierżawcą AVIONU 
był E. Streck (około 1935 r.), źródło: http://www.ceskytesin.org/products/kavarna-avion/ 
[ostatni dostęp 4.02.2012]
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jabłuszka Renaty Putzlacher (Těšínská jablíčka Renaty Putzlacher) oraz na 
scenie brneńskiego „Divadla Husa na provázku”. Ostatecznie utwory te tra-
fiły na listę teledysków w czeskiej TV pt. „Teledysk dziesięciolecia”. Na tym 
sukcesie współpraca Putzlacher i Siwka nie skończyła się, odkryciem stała 
się Małgorzata Pikus, aktorka Sceny Polskiej, która zabłysnęła jako odtwór-
czyni piosenek żydowskich w programie „Historia prosta w Cieszynie żył 
Kohn” i to z myślą o niej tworzono kolejne utwory. W 1998 roku do ugru-
powania AVION-u dołączyły także dwa stałe zespoły muzyczne – Siwek 
stworzył z dwiema studentkami – flecistką Tamarą Czudek i Dorotą Blahut 
(współtworzy znany duet „Tara Fuki”) – tercet „SiwekTrio”, który zmienił 
następnie nazwę na „Zbig-band”, a drugim była ludowa kapela „Kamra-
ci”33. Fenomenalnym zjawiskiem „Kawiarni” był fakt, iż pomimo słabego 
propagowania całego przedsięwzięcia zainteresowanie spotkaniami było 
ogromne (nie raz wieczory wypełniały klub teatralny po brzegi) – spora 
zasługa w tym Nohavicy i jego rosnącej popularności, zwłaszcza po sukce-
sie płyty Dziwne stulecie (Divné století), która zyskała prestiżową nagrodę 
w kategorii „Płyta Roku 1996”34.

Nieformalne dotychczas „Towarzystwo AVION” zostało 20 stycznia 
2000 roku oficjalnie zarejestrowane jako polsko-czeskie stowarzyszenie ar-
tystyczne „Spolek – Towarzystwo Avion”, członkami-założycielami zostali: 
Jaromír Nohavica, Zbigniew Siwek oraz Renata Putzlacher-Buchta (pre-
zes). Z innych wydarzeń stowarzyszenia na uwagę zasługują: chrzest płyty 
Lamus połączony z obchodami czwartych urodzin „AVION-u”; impreza 
polsko-czesko-słowacka pt. „W kawiarni Avion, której nie ma... III”, albo 
„Divertimento cieszyńskie” zaaranżowana przy współpracy z wędrowną 
trupą „Teatro Tatro” z Nitry; śląski spektakl Genius loci Śląska na moty-
wach eseju Bogdana Trojaka, poruszający fenomen śląskiej ziemi – jesienią 
2000 roku został wystawiony na deskach teatru w Pradze „Na zábradlí”, 
w brneńskim teatrze „Husa na provázku” a później, poszerzony o liczne 
elementy, na scenie cieszyńskiej35.

Powyższe wydarzenia należą do najbardziej znaczących projektów 
„AVION-u”, jednak większość działalności stowarzyszenia stanowi szereg 
kameralnych spotkań, wieczorów autorskich, benefisów itp., które swym 
rozgłosem może i nie przekraczały granic Ziemi Cieszyńskiej, ale dla miej-
scowego środowiska intelektualno-literackiego miały ogromne znaczenie, 

33 Cytat pochodzi z reportażu Teresy Drozdy i Janusza Deblessema pt. Kącik starszego pana 
wyemitowanego w Programie Trzecim polskiego Radia 9 maja 2011 roku, w którym udział 
wzięli: Dana Zipserowa z Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie, Renata Putzlacher oraz 
Jaromír Nohavica. 

34 http://www.avion.tesinsko.cz/historia.html. 
35 R. PutzlaCHer : Café Avion – kávárna, která není… (O hledání ztracené atmosféry), s. 11–12 

<www.putzlacher.net/proza/artykuly/cafeavion.doc>[ostatni dostęp 3.04.2013].
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wręcz opiniotwórcze. Dzięki działaniom „Spolku – „Towarzystwa AVION 
udało się m.in. przedstawić generację młodych twórców literatury cieszyń-
skiej – Dariusza Jedzoka, Hannę Rybicką (*1980), Lenę Pešák, Petra Pěn-
kavę (*1977) oraz wydać debiutanckie tomiki dwom z nich w ramach edycji 
wydawniczej „AVION”.

Koniec „…kawiarni której nie ma” paradoksalnie rozpoczyna etap, 
w którym istnieje ona w postaci materialnej, w codziennej rzeczywistości 
cieszyńskiej. Idea „AVION-u” na tyle weszła w podświadomość regionu, iż 
znalazła ona poparcie władz lokalnych i na początku 2009 roku rozpoczę-
to odbudowę obiektu na wzór przedwojenny. Ponieważ pierwotna nazwa 
została wcześniej zarezerwowana przez lokalnego przedsiębiorcę, odbu-
dowana kawiarnia nosiła do czerwca 2012 roku nazwę „NOIVA” (od he-
brajskiego sposobu odczytu pisma – aluzja do żydowskiego pochodzenia 
Rozalii Wiesner). W lipcu 2012 roku zmieniono nazwę na „AVION NOIVA”. 
Nazwa oficjalna instytucji, która działa w budynku, brzmi „Czytelnia i Ka-
wiarnia Literacka NOIVA” i jest jednym z oddziałów Biblioteki Miejskiej 
w Czeskim Cieszynie36. Obecna działalność „AVION-u” w pełni nawiązuje 
do spotkań literackich rozpoczętych w 1996 roku.

„Kawiarenka Pod Pegazem” 

Pomysł kawiarenki literackiej zrodził się podczas jednej z dyskusji poran-
nej u państwa Stanisława i Sułtany Gawlików z Jabłonkowa, inspiracją 
miały stać się ich lata studenckie we Wrocławiu. Od pomysłu do realizacji 
nie było daleko dzięki zaangażowaniu się poetów – Jana Pyszki i Wilhel-
ma Przeczka. Niebawem do grona organizatorów dołączył Karol Suszka, 
przyjmując stanowisko naczelnego recytatora przedstawianych utworów 
(czasami wyręczał go Bogusław Słowioczek, nauczyciel, a później także 
dyrektor Polskiej Szkoły Podstawowej w Jabłonkowie i Stanisław Kraus – 
trzyniecki malarz, malując węglem na płótnie charakterystyczne logo Ka-
wiarenki). Miejscem realizacji spotkań wybrano Dom PZKO w Jabłonkowie. 
Wybór po części symboliczny, po części pragmatyczny okazał się trafny i na 
czasie, bowiem zaolziańskie środowisko literackie zaczęło powoli „umie-
rać”. Pierwsza edycja odbyła się 26 maja 1989 roku, kiedy to zaprezento-
wano poezję Jana Pyszki, wiersze prezentował Karol Suszka, a cały wieczór 
prowadził Wilhelm Przeczek. 

Wieczory „Pod Pegazem” szybko stały się głośne i popularne, jak 
wspominał Pyszko: Jej siłą „in optima” były i są: wierna, żywo reagująca 

36 http://fotopolska.eu/Cieszyn/b3984, Kawiarnia_Avion_-_Noiva.html. [ostatni dostęp: 14.02.2013]
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publiczność, osobowość i twórczość gości oraz niepowtarzalne emploi po-
etyckie Karola Suszki, współtwórcy prawie wszystkich wieczorów poetyckich. 
Poezja w jego podaniu fascynuje, wzrusza, nobilituje. Uczy dumy i pokory37. 

W 1991 roku urządzono pierwszą „Kawiarenkę Świętogóralską” orga-
nizowaną w ramach obchodów „Gorolskigo Święta”. Wachlarz prezento-
wanych autorów był bardzo szeroki, w doborze artystów nie ograniczano 
się tylko do autorów rodzimych zaolziańskich, gośćmi spotkań byli czę-
sto artyści poznani na różnych imprezach poetyckich „Warszawskiej Je-
sieni Poezji”, „Najeździe Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu”, 
„Międzynarodowych Spotkaniach Literackich w Luhačovicach na Mora-
wach” czy po prostu przyjaciele organizatorów z Czech, Polski, Słowacji 
i Litwy38. W 1996 roku z organizowania spotkań Kawiarenki zrezygnował 
Wilhelm Przeczek39. Miejsce prowadzącego zajmuje Kazimierz Kaszper, 
format imprezy pozostaje ten sam. Oprócz poetyckich biesiad w Jabłon-
kowie odbywały się również spotkania wyjazdowe, np. w Domu Polskim 
w Ostrawie, z okazji „Dni Zaolzia” w Brzegu czy w Domu Narodowym 
w Cieszynie, gdzie promowano „młodą krew poetycką” – uczestniczyli: 
Agata Cimała, Irena Kulik, Roman Krop, Tomasz Ryłko, Ryszard Wania, 
Teresa Ondrusz, Hanna Rybicka i Marek Słowiaczek (*1976). 81. edycja 
„Kawiarenki” (7 sierpnia 2004) poświęcona została 11 nieżyjącym po-
etom zaolziańskim. Była to okazja uczczenia 15-lecia spotkań, ale także 
pożegnanie z Janem Pyszką, który postanowił zrezygnować z jej prowa-
dzenia40. Potem „Kawiarenka” powoli podupadała pomimo wysiłków Ka-
zimierza Kaszpera i Marka Słowiaczka. Na dzień dzisiejszy spotkania 
„Pod Pegazem” nie mają dawnej witalności i sprowadzają się wyłącznie do 
edycji świętogóralskich, prowadzonych przez Stanisława Gawlika. 

„Konkurs Jednego Wiersza”.

„Konkurs Jednego Wiersza” to kontynuacja znanej imprezy organizowanej 
przez SLA od 1974 roku. Po 1989 roku zostało zorganizowanych przez SLA 
kolejnych pięć edycji, których pokłosie, wraz z nagrodzonymi wierszami 
z poprzednich roczników, zawarto w tomie Pojednanie (1988–1993). Im-

37 J. PySzKo : Legenda Kawiarenki »Pod Pegazem«. W: Kawiarenka „Pod Pegazem” 1989–2002. 
Red. J. PySzKo . Jabłonków 2003, s. 12. 

38 Tamże, s. 12–13. 
39 Tamże, s. 241. 
40 J. SiKora : Jan Pyszko żegna się z Kawiarenką »Pod Pegazem«, ale... nie do końca. W: Głos 

Ludu 2004, nr 91 z 7 sierpnia.
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prezą dopełniającą i w pewien sposób artystycznie poprzedzającą „Konkurs 
Jednego Wiersza” był konkurs literacki dla dzieci i młodzieży organizowa-
ny także przez SLA. Pierwsza edycja przebiegała w terminie maj/czerwiec 
1991–1992, druga maj/czerwiec 1992–1993. 

Od 2001 roku „Konkurs Jednego Wiersza” organizuje Biblioteka Miej-
ska w Cieszynie, nie chodzi o nawiązanie do SLA-owskiej imprezy, jednak 
od początku w konkursie biorą udział także Zaolzianie (również w jury). 
Udział może wziąć każdy, kto skończył 15 lat. Jak sami organizatorzy przy-
znają, impreza powoli zyskuje na rozgłosie: Początkowo miał charakter lo-
kalny – twórcy zgłaszający wiersze na konkurs związani byli z Cieszynem. 
W kolejnych edycjach zasięg rozszerzył się znacznie – konkursowe wiersze 
zgłaszane są z całej Polski, z Zaolzia, a także z Niemiec, (…) większość pi-
sana jest w języku polskim, ale są również wiersze w języku czeskim i pisa-
ne gwarą41. 

Kawiarenka „u Adama”. 

Spotkania literackie o podobnym formacie jak w Jabłonkowie organizo-
wane są od początku lat osiemdziesiątych w Domu Kultury w Trzyńcu 
(dzisiejszy Dom Kultury „Trisia”). Inicjatorem „Kawiarenki” był poeta Gu-
staw Sajdok, później pałeczkę przejął Piotr Horzyk (*1946). Do 1996 roku 
wieczory odbywały się w miarę regularnie (2–3 razy w roku), później z po-
wodów finansowych działalność ograniczono, aż w końcu „Kawiarenkę” 
zamknięto42.

„Karczma Artystów”

Spotkania literackie organizowane na początku lat dziewięćdziesiątych przez 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w czeskocieszyńskim klubie „Dziupla”, 
nawiązywały do tradycyjnych spotkań literatów, aktorów, plastyków i mu-
zyków w latach wcześniejszych, które odegrały niemałą rolę w integrowa-
niu środowiska artystycznego. Obecnie klub „Dziupla” nadal spełnia rolę 
centrum kultury młodzieżowej i alternatywnej na Śląsku Cieszyńskim, od 
2008 roku ponownie prowadzony jest przez SMP, jednak wieczory literackie 
organizowane są raczej sporadycznie. 

41 http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,20791,organizowany-od-dwunastu-lat-.html?sDa-
ta=2012–10, [ostatni dostęp: 3. 04. 2013]. 

42 L. martineK : Polská literatura Českého Těšínska po roce 1945. Opava 2004, s. 129. 
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Wieczory literackie grupy „PaRaNoJa”

Wspomniana wyżej czesko-polska literacka grupa „PaRaNoJa” (skrót od 
pełnej nazwy „Parafia Raczej Normalnych Ja”) powstała w Polskim Gimna-
zjum w Czeskim Cieszynie w 1992 roku. Jednym z inicjatorów i przywódczą 
duszą grupy był młody poeta z Wędryni, Bogdan Trojak. Pierwszy manifest 
grupy, przez środowisko literackie regionu przyjęty z pobłażaniem, nosił 
tytuł Łaski bez (1993) i zaprezentował dwunastu twórców43. 

Po skończeniu gimnazjum większość członków grupy rozpierzchła się 
po studiach i nie podejmowała innych prób literackich. Grupa znacznie się 
zmniejszyła, jednak nie kosztem jakości, wręcz odwrotnie, w drugim, cze-
sko-polskim brulionie (na Zaolziu chodziło o pierwszą tego rodzaju syn-
tezę) pt. Budka psa Burka (1994) uczestniczyło zaledwie sześciu autorów, 
których twórczość niosła zalążki ciekawych talentów poetyckich, co po-
twierdza także Wojciech Bonowicz (*1967): Przyznam, że jestem wobec nich 
trochę bezradny. Szkolne wygłupy i wprawki sąsiadują tu z zasługującymi na 
uwagę świadectwami fascynacji poezją Beat Generation. Z dwuznacznych ry-
mowanek wyłaniają się niedwuznaczne talenty, obdarzone ironiczno-senty-
mentalną wrażliwością, (…) Ich twórczość staje przed podobnym pytaniem, 
jakie zadawali sobie poeci „bruLionu” (a w każdym razie „zadawały je sobie” 
ich wiersze): co zrobić z wolnością, w którą stronę pójść, żeby nie znaleźć się 
nagle za własnymi plecami?44. 

Oprócz Trojaka grupę tworzyli Jolanta Trojak (*1977), Vojtěch Kučera 
i Andrzej Sikora (*1975). Do głośnych poczynań grupy z pewnością nale-
ży spotkanie literackie zrealizowane w „Czytelni” w Wędryni (18 marca 
1995 roku), które cieszyło się niebywałą, jak na poezję, popularnością45. Dla 
Trojaka i Kučery działalność „PaRaNoI” stała się zalążkiem do założenia 
w 1996 roku literackiego czasopisma „Weles”. 

Konkurs poetycki „O Skrzydło Ikara”

Konkurs „O Skrzydło Ikara” to jedyny polsko-czeski konkurs poetycki, 
powstały z inicjatywy Tadeusza Kijonki (redaktora naczelnego „Śląska”) 

43 Marek Waleczek, Bogdan Trojak, Bogdan Vavroš, Kasia Balon, Marek Bittmar, Stanisław 
Cienciała, Janusz Bittmar, Beata Karpeta, Agata Szczuka, Beata Pasz, Jola Staś, Lucian 
Hylmar. 

44 W. bonowiCz : Współczesna literatura polska a młoda literatura na Zaolziu. „Zwrot” 1996, 
nr 12, s. 41. 

45 I. motýl : Wędrynia – Vendryně Literární večer Czytelnia – 18.3.1995. „Modrý květ” 1995, 
č. 7, 56–57.



582  wiesława branna  michał przywara

oraz Kazimierza Kaszpera, organizowany w latach 1996, 1997, 2000, 
2002 i 2004 w Cierlicku przez Górnośląskie Towarzystwo Literackie wraz 
z jego Kołem Cieszyńsko-Zaolziańskim. Przesłaniem konkursu, jak pisali 
organizatorzy, było nawiązanie do pamięci ostatniego lotu Żwirki i Wigu-
ry, ale też do szeroko pojętej symboliki związanej z lotem Ikara oraz do 
humanistycznej treści tego antycznego mitu, szczególnie w odniesieniu do 
współczesności46. 

W ciągu pięciu edycji okazało się, że niezwykle nośna metafora lotu 
i szybowania w przestworzach znajdowała coraz to nowe i świeże konota-
cje w wierszach wielu poetów z Czech i Polski. Ilość prac napływających na 
poszczególne edycje konkursu świadczyła o tym, jak bardzo był potrzebny 
– łącznie nadesłano ponad 3 000 wierszy. Zwieńczeniem całego konkursu 
jest antologia zawierająca wszystkie nagrodzone w pięciu edycjach wier-
sze. Wśród laureatów nie zabrakło także autorów z cieszyńskiego regio-
nu – np. Stanisław Gola (*1942), Juliusz Wątroba (*1954), Bogdan Trojak, 
Hanna Rybicka, Renata Putzlacher. Tradycją konkursu stały się spotkania 
na „Żwirkowisku” z pochodniami pamięci, gdzie oddawano hołd „bohate-
rom przestworzy”47. 

Spotkania literackie „Kamień czy słowo”

Trzy edycje czesko-polskiego spotkania literackiego „Kamień czy słowo” 
to inicjatywa Kazimierza Kaszpera oraz hulczyńskiego poety Ivana Motýla. 
Nazwa spotkań literackich nawiązuje do faktu, prezentowania przez po-
etów swojej twórczości w romańskiej rotundzie św. Mikołaja i św. Wacława 
na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. W pierwszej edycji, zrealizowanej 
9 czerwca 2001 roku, wzięło udział 20 poetów (z czeskich np.: Petr Hruška, 
Jan Balabán, Vít Slíva, Eva Čvančarová; z polskich np.: Władysław i Ja-
cek Sikorowie, Renata Puzlacher, Jan Pyszko, Bogdan Trojak, Lucyna Prze-
czek-Waszkowa, Jerzy Oszelda, Mirosław Gabrzysz, Szymon Broda) oraz 
pokaźna grupka młodych fanów poezji z czeskiego portalu internetowego 
„Písmák.cz”48. Organizatorem spotkań był cieszyńsko-zaolziański oddział 
Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Imprezę zakończono z powodu 
braku finansów na kolejną realizację. 

46 B. zyCH-GruSzKa : Ostatni taki konkurs. „Śląsk” 2005, nr 2, s. 26.
47 Tamże, s. 28.
48 K. KaSzPer : Zioła na kamieniu 2 albo Cieszyniaków poczet własny. Czeski Cieszyn 2006, 

s. 136–137. 
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Z czeskiej kultury ludowej 

Odmienna sytuacja społeczno-polityczna po 1989 roku nie odegrała zasad-
niczej roli w kształtowaniu profilu artystycznego czeskich zespołów folklo-
rystycznych. Wiele z nich kontynuowało swoją działalność, niektóre jednak 
zanikły, być może ze względów finansowych. 

Z powodzeniem kontynuowała swoją działalność „Ostravica” z Frydku-
Mistku. Regularnie organizuje swoje koncerty, spotkania przy cymbałach, 
koncerty wychowawcze dla dzieci, bale laskie. Zespół ponownie gości na fe-
stiwalach w Republice Czeskiej (Janowice, Łomna Dolna, Ligotka) oraz za 
granicą (nagrody w Republice Południowej Afryki i w innych krajach). Brał 
udział w nagraniach w radiu i telewizji. Ważnym osiągnięciem jest nagra-
nie kasety wideo z tańcami laskimi dla Muzeum Beskýd, zaś kapela szczyci 
się nagraniem singla, albumu Ostravica oraz kolejnych kaset oraz płyt CD. 
Długoletnią kierowniczką i choreografem zespołu jest jego członkini-zało-
życielka, Věra Šimková. Do najstarszych tańców, które „Ostravica” prezen-
tuje, należy taniec „starodawny”. Jeszcze po II wojnie światowej tańczono 
go na weselach w miejscowościach Grúň, Konečná i Staré Hamry. Równie 
tradycyjny jest taniec „skok”, nazywany też „Ondrášem” na cześć znane-
go zbójnika. Jest to męski taniec sałaszniczy. Badania terenowe przyniosły 
wiele informacji i inspiracji dla zespołu. Dzięki nim powstał szereg obraz-
ków scenicznych: Stary czardasz, Czardasz na nutę nowouherską, Korhelskie, 
Płynie woda z Jawora, Šuhajko ore, Lastovenka, Klebetnice, Żydówka, Hamer-
nickie, Tańce z Morawki, Tańce spod Ondřejnika, Ostravickie polki itp. Zespół 
ma w swoim repertuarze także obrazki sceniczne prezentujące tradycyjne 
zwyczaje ludowe: Ostatki i pochówek basa, Marzanna, Zwyczaje przesilenia 
letniego, Żniwa, Mikołaje, Zwyczaje zimowe i Bożonarodzeniowe kolędowa-
nie. Z inicjatywy zespołu „Ostravica” w 1996 roku powstał dziecięcy zespół 
folklorystyczny „Malá Ostravica”, będący bazą członkowską dla starszego 
zespołu.

We Frydku-Mistku założono także inny dziecięcy zespół – „Ostravička”. 
Dzieci czterech grup wiekowych prezentują folklor laski, cieszyński oraz 
pogranicza morawsko-śląskiego. Dzieci występują w strojach laskich oraz 
stylizowanych strojach miejskich, towarzyszą im aż trzy kapele z cymba-
łami. „Ostravička” jest głównym organizatorem i gospodarzem Między-
narodowego Festiwalu Folklorystycznego w Frydku-Mistku, który stał się 
jednym z najbardziej prestiżowych festiwali międzynarodowych w Repu-
blice Czeskiej.

Również zespół folklorystyczny „Slezan” z Czeskiego Cieszyna z powo-
dzeniem kontynuuje swoją działalność, już nie pod skrzydłami ośrodka 
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kultury, ale w ramach Domu Dzieci i Młodzieży. W repertuarze posiada 
następujące tańce i obrazki sceniczne: Těšiňok, Móm jo v Těšině, Kolomajki, 
Funty, Szot Madziar, Lindry, Klepany walczyk, Bioly i inne. Dziecięcy nary-
bek „Slezanu”, czyli „Slezanek”, ma w swoim repertuarze Czardasz śląsk, 
Kozoka i Koło koło młyňski, a także obrazek Ligoccy pacholcy, Wróbel, Po-
śmiywki. Długie lata choreografem „Slezanku” był Karel Musiol, obecnie 
zespół pracuje pod kierownictwem Olgi Krzyžankowej49.

Zespół Pieśni i Tańca „Hlubina” z upływem lat dążył do coraz większej 
stylizacji tańców a największym przedsięwzięciem było opracowanie Tań-
ców laskich Leoša Janáčka. Na przestrzeni lat „Hlubina” zdobywała wiele 
nagród i wyróżnień na festiwalach w całej Europie. W ostatnich latach ze-
spół wspiera pod względem organizacyjnym festiwal „Folklor bez granic” 
w Ostrawie. W 1993 roku zespół stał się stowarzyszeniem obywatelskim 
a kierownictwem zajęła się Kateřina Macečková. 

Od 1991 roku o zespół „Mionší” troszczy się Macierz Śląska (Matice sle-
zská). Towarzysząca sekcji tanecznej kapela cymbałowa pracuje do dnia 
dzisiejszego, natomiast zespoły taneczne stopniowo kończyły swoją dzia-
łalność – „Mionší” w 1996 a „Malý Mionší” w 2001 roku. W 2007 roku 
udało się wznowić „Mionší” jako dziecięcy zespół taneczny i dziecięcą 
kapelę cymbałową. Dzieci corocznie uczestniczą w miejscowym festiwalu 
folklorystycznym „Dni Śląskie” (Slezské dny) a także biorą udział w innych 
tego typu imprezach w Republice Czeskiej, Polsce, na Węgrzech i Litwie. 

Zespół folklorystyczny „Jackové” z Jabłonkowa, borykający się w po-
przednim okresie z brakiem chętnych tancerzy i kilkakrotnym zamy-
kaniem działalności i ponownym jej wznawianiem, w chwili obecnej 
ustabilizował chyba swoją pozycję. Zespół działa obecnie w ramach Domu 
Dzieci i Młodzieży w Jabłonkowie. Występuje w charakterystycznych 
prostych strojach góralskich, lecz także w okazałych strojach jabłonkow-
skich, które zostały odtworzone na podstawie oryginałów z połowy XIX 
wieku dzięki Jiřinie Králowej50. Zespół podczas prezentacji zwyczajów 
i pieśni używa miejscowej gwary. W latach dziewięćdziesiątych istniały 
już w zespole dwie sekcje taneczne – dziecięca i młodzieżowa. W reper-
tuarze zespołu były pieśni, tańce i zwyczaje z Jabłonkowa i Śląska Cie-
szyńskiego (Klepany walczyk, Starodawny, Owienziok) Te najstarsze tańce 
opracowywał Boleslav Slováček na podstawie materiałów historycznych. 
Korzystał m.in. ze zbiorów Muzeum Těšínska oraz z publikacji Ivo Sto-
laříka (1923-2010) o Herczawie51, w której znajduje się unikatowy zbiór 
pieśni i tańców z tej miejscowości. Zespół jest współorganizatorem prze-

49 Folklórne skupiny a súbory Kysúc a Těšínska. Čadca 2011, s. 42–43.
50 M. motyKová : Za paní Jiřinou Královou (1911–1998). „Těšínsko” 1998, č. 3, s. 31–33.
51 I. Stolař íK : Hrčava, Ostrava 1958.
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glądu Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folklorystyczny „Jackowie 
Dzieciom” (Jackové dětem)52. 

Zespół folklorystyczny „Javorový” z Trzyńca należał w latach dziewięć-
dziesiątych do najbardziej aktywnych w regionie. Prężnie działa przede 
wszystkim sekcja muzyczna – czyli kapela góralska z gajdami („Gajdo-
šská muzika souboru Javorový”, później „Gajdošská muzika Vladka Zo-
gaty”). Stroje ludowe, zwłaszcza ubiory mieszczan cieszyńskich, zostały 
pieczołowicie odtworzone przy współpracy z działaczką ludoznawczą Jiři-
ną Králową. W ostatnich latach zespół taneczny zawiesił swoją działal-
ność, choć próbowano wskrzesić sekcję taneczną jako zespół dziecięcy. 
Natomiast kapela nadal istnieje jako samodzielny zespół działający przy 
Podstawowej Szkole Artystycznej A PLUS spol. S r.o. w Czeskim Cieszy-
nie-Sibicy53.

Duże zmiany zaszły w Zespole Folklorystycznym „Odra”. Opuścił on 
macierzysty Bogumin, przeniósł się do Ostrawy i od 1994 roku działa przy 
Stowarzyszeniu Gimnastycznym Sokol Vítkovice (TJ Sokol Vítkovice). Od 
2000 roku w zespole działa żeński chórek prezentujący muzykę i pieśni 
z okolic Jabłonkowa, występuje w strojach mieszczan jabłonkowskich. 

52 Folklórne skupiny..., s. 48.
53 Tamże, s. 54.

Ludowy Zespół Dziecięcy „Olšinka”  MT
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Pod koniec XX wieku w orłowskim domu dzieci i młodzieży działał 
pod kierownictwem Radomíry Chrásteckiej dziecięcy zespół folklory-
styczny „Orlovanka”. Zespół prezentował taniec, śpiew, zabawy i porzeka-
dła z okolic Orłowej i reszty Śląska Cieszyńskiego. Niestety, ze względu na 
problemy personalne zespół działał bardzo krótko.

Zespół folklorystyczny „Olšina” działa w mieście Orłowa od 1987 roku. 
Prezentuje pieśni, tańce i obrzędy w formie scenicznej z całego czeskie-
go Śląska Cieszyńskiego. Występuje więc w strojach górali beskidzkich, 
mieszczan cieszyńskich i jabłonkowskich oraz orłowskich. Ze względu na 
to, że Orłowa jest miastem górniczym, w wielu momentach na scenie po-
jawia się uniform górniczy, występujący tu jako swego rodzaju odmia-
na męskiego stroju ludowego. Zespół „Olšina” tworzą tancerze w wieku 
15–50 lat. Jego repertuar tworzą tańce, pieśni i zwyczaje całego Śląska Cie-
szyńskiego z wyraźnym akcentem na okolice Orłowej oraz folklor górni-
czy. Swój kunszt zespół przedstawiał na festiwalach w Republice Czeskiej, 
Polsce, Rumunii, Serbii, Grecji i Chorwacji. „Olšina” wzięła udział w ogól-
nonarodowym projekcie Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej oraz 
Narodowego Instytutu Kultury Ludowej w Strážnicy, mającym na celu 
dokumentację wideo zrekonstruowanych starych tańców ludowych. Ze-
spół przedstawia m.in. najstarszy taniec góralski Owiynziok oraz majesta-
tyczne tańce mieszczan jabłonkowskich, przede wszystkim jednak tańce 
z okolic Orłowej – rzemieślnicze, miłosne, górnicze. Tancerze współpracu-
ją od 1994 roku z kapelą cymbałową „Opavští hudci”, która wzbogaca wy-
stępy zespołu o folklor Śląska Opawskiego, zaś od 2007 roku współpracuje 
także z dziecięcą kapelą cymbałową „Olšinka”54

Ludowy zespół dziecięcy „Olšinka” działa od 1992 roku przy Szkole Pod-
stawowej Karela Dvořáčka w Orłowej. Prezentuje tańce, pieśni i zwyczaje 
z okolic Orłowej na scenach całej Republiki Czeskiej a także za granicami. 
W specjalnych programach dla szkół stara się przypomnieć dzieciom, jak 
bawili się ich rówieśnicy sto lat temu. W swoim repertuarze ma następują-
ce widowiska: Na wyzyzach, Witej, Wiosna, W czornym lesie ptoszek spiywo, 
Cosi w lesie gruchnelo, Na orłowskim jarmarku. Zespół występuje w strojach 
orłowskich. Kierownikiem zespołu jest Dagmar Valová55.

Po 1989 roku ilość festiwali i przeglądów zespołów folklorystycznych 
nieco wzrosła. Tylko jeden z dwu festiwali organizowanych w poprzed-
nim okresie był kontynuowany. To dwudniowe „Dni Śląskie” (Slezské dny) 
w Łomnej Dolnej, wielka impreza urządzana przez miejscowy oddział Ma-
cierzy Śląskiej. Program jest skrupulatnie układany z rocznym wyprze-
dzeniem przez powołany komitet programowy. 

54 Tamże, s. 51; http://fsolsina.wz.cz/  [ostatni dostęp 14.11.2015].
55 Folklórne skupiny..., s. 52.
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„Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Frýdek-Místek” po raz 
pierwszy zorganizowano w 1995 roku z inicjatywy zespołu „Ostravička”. 
Zespół ten jest obecnie głównym organizatorem i zarazem gospodarzem 
przeglądu, który stał się jednym z najbardziej prestiżowych festiwali mię-
dzynarodowych w Republice Czeskiej. 

W Ostrawie od 1998 roku organizowany jest festiwal „Folklor bez Gra-
nic” (Folklor bez hranic). Festiwal ma swoje zasady. Trwa zawsze od ponie-
działku do piątku w jednym z sierpniowych tygodni. Na program składają 
się występy pięciu zespołów zagranicznych, jednego z Czech, jednego 
z Moraw południowych, prezentują się także zespoły z Ostrawy i Kraju 
Morawsko-śląskiego. „Folklor bez granic” to festiwal miejskich zespołów 
folklorystycznych. Gospodarzem festiwalu jest Zespół Pieśni i Tańca „Hlu-
bina” i Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Sztuki (Společnost pro kulturu 
a umění) w Ostrawie.

Festiwal „Jackowie Dzieciom” odbywa się od 1999 roku corocznie 
w ostatnim tygodniu maja w Jabłonkowie. W festiwalu uczestniczą wy-
łącznie dziecięce zespoły. Ze względu na bliskość granic z Polską i Sło-
wacją postanowiono, że na festiwal zapraszane są zespoły z tych właśnie 
państw.

Zespół Folkorystyczny „Odra”  MT
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Niefestiwalowy charakter ma jedna z typowych dla tego regionu im-
prez opartych na starej tradycji. Chodzi o „Skok przez skórę” (Skok přes 
kůži), ważny zwyczaj górniczy, celebrowany od XIX wieku przy kopal-
niach węgla i miedzi. Uroczystość, organizowana przez górników lub stu-
dentów, ma na celu symboliczne wprowadzenie nowicjuszy do zawodu 
górnika przez starszych kolegów. W trakcie uroczystości górnicy ubra-
ni są w odświętne uniformy górnicze. Adepci zawodu górniczego muszą 
wykonać skok przez kawał skóry, który noszony był jako ochrona przed-
niej części górniczego odzienia. Skok przez skórę nosi też czeską nazwę 
„Šachťák”. Tradycję tej uroczystości wznowiono w latach dziewięćdziesią-
tych w kopalniach Ostrawskiego Zagłębia Węglowego (OKD). Jedna z nich 
odbywała się w latach 1993–1995 w Dąbrowej w miejscowym Domu Naro-
dowym56. 

Konkluzje 

Po 1989 roku czeskie życie kulturalne, zwłaszcza literackie, na Śląsku Cie-
szyńskim znacznie się rozwinęło. Część twórców, takich jak Jindřich Zoga-
ta, dopiero teraz mogła bez przeszkód publikować. Pojawiła się też cała ple-
jada młodych twórców, którzy tworzyli wokół siebie nowe kręgi literackie 
i wydawnicze. Nowym jakościowo zjawiskiem są bliskie kontakty twórcze 
czesko-zaolziańskie, które zaowocowały wieloma interesującymi projekta-
mi. Nowa sytuacja polityczna nie wpłynęła zbytnio na profil artystyczny 
czeskich zespołów folklorystycznych, choć wzrosły możliwości prezentacji 
własnej twórczości.

56 S. Kuba , K. SzyroKá : Doubrava. Doubrava 2006, s. 48.
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Szkolnictwo radiM 
Macháň

Reformy 

Po upadku ustroju komunistycznego w 1989 roku do-
szło w szkolnictwie czechosłowackim do rozległych 
zmian legislacyjnych. Już choćby ustawa szkolna z roku 
1984 (ustawa nr. 29/1984 Sb. z., która regulowała funk-
cjonowanie szkolnictwa podstawowego i średniego (tzw. 
szkolnictwa regionalnego) aż do roku 20041 ,była w okre-
sie porewolucyjnym nowelizowana około 15 razy. No-
welizacja z 1990 roku stworzyła podstawę prawną dla 
pierwszych poważnych zmian systemowych w czeskim 
systemie edukacji, na bazie których zlikwidowano „jed-
nolitą szkołę” i wprowadzono możliwość dywersyfikacji 
nauczania według zdolności i zainteresowań dzieci, po-
nadto zlikwidowano zarządzenie o obowiązkowej jedno-
litej orientacji ideowej wychowania i edukacji. Nowością 
było wprowadzenie podmiotowości prawnej szkół, umoż-
liwiono także powstanie szkolnictwa niepaństwowego, to 
jest szkół kościelnych i prywatnych, przez co skończył się 
założycielski monopol państwa w szkolnictwie. 

Kolejna znacząca nowelizacja, która dotyczyła wy-
chowania przedszkolnego, edukacji w szkołach podsta-
wowych i średnich a także powołała do życia wyższe 
szkoły zawodowe, została zatwierdzona w 1995 roku (nr 
138/1995 Sb. z.). Nowelizacja podzieliła szkołę podstawo-
wą na dwa stopnie: pierwszy pięcioletni i drugi cztero-
letni, ustaliła czas nauki w gimnazjach na cztery, sześć 
i osiem lat, zlikwidowała wszystkie formy finansowanego 
przez państwo kształcenia pomaturalnego, ale wprowa-
dziła do systemu szkolnictwa wyższe szkoły zawodowe, 
uzależniła uznanie szkoły i oferowanego przez nią wy-
kształcenia przez państwo od zaszeregowania do sieci 

1 Do roku 2004 obowiązywała także ustawa o placówkach oświaty 
(ustawa nr 76/1978 Sb. z.).
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szkół i placówek oświatowych oraz zatwierdzenia stosownej dokumentacji 
pedagogicznej. Fala rozległych nowelizacji po roku 1989 prowadziła jednak 
do znacznego rozproszenia i braku przejrzystości obowiązujących norm 
prawnych w resorcie szkolnictwa, dlatego dla całej gałęzi tzw. szkolnictwa 
regionalnego przygotowano kompleksową normę prawną z szeregiem no-
wych elementów. 

W styczniu 2005 roku weszły w życie ustawy, które razem stanowiły 
legislacyjne zakotwiczenie reformy w zakresie szkolnictwa regionalnego 
w ostatnim okresie. Była to ustawa nr 561/2004 Sb. z. o edukacji przed-
szkolnej, podstawowej, średniej, wyższej zawodowej i innej (ustawa szkol-
na) i ustawa nr 563/2004 Sb. z. o pracownikach pedagogicznych i o zmianie 
niektórych ustaw.

Obecnie organem centralnym administracji państwowej dla szkolnic-
twa jest Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizyczne-
go (MŠMT), które nie tylko kieruje działaniami administracji państwowej 
w szkolnictwie, ale także odpowiada za stan, koncepcję i rozwój syste-
mu edukacji. MŠMT przygotowuje normy legislacyjne dla funkcji wyko-
nawczych i operacyjnych, ustala centralną politykę w zakresie edukacji 
i ogólną strategię przez opracowanie i publikowanie Długofalowego Planu 
Kształcenia i Rozwoju Systemu Edukacji (Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy), który przedstawia rządowi do zatwierdze-
nia2. Wcześniejszą funkcję założycielską MŠMT przejęły województwa, 
które w pełni swoje kompetencje przejęły od 1 stycznia 2003 roku3. Gminy 
są odpowiedzialne w ramach samorządu za zapewnienie warunków reali-
zacji obowiązku szkolnego oraz edukacji przedszkolnej w ostatnim roku 
przed jego rozpoczęciem. Wszystkie szkoły uzyskały osobowość prawną, 
a przez to także większą autonomię. Dyrektorów szkół, wyłonionych drogą 
konkursu, mianuje organ założycielski. Mają pełną odpowiedzialność nie 
tylko za jakość i efektywność procesu kształcenia (z modyfikacjami pro-
gramów nauczania i wyborem podręczników włącznie), ale także za finan-
sowe zarządzanie szkołą, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz za 
stosunki z gminą i ludnością4.

Zmiany polityczne w listopadzie 1989 roku przyniosły więc wyraź-
ne zmiany także w szkolnictwie w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. 

2 Prócz MŠMT uprawnienia założycielskie placówek edukacyjnych ma także Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych (Ministerstvo vnitra), Ministerstwo Obrony (Ministerstvo obrany), 
Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministerstvo spravedlnosti) oraz Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych (Ministerstvo zahraničních věcí).

3 MŠMT jest założycielem 73 szkół i placówek oświatowych, przede wszystkim szkół specjal-
nych, zakładów wychowawczych i diagnostycznych.

4 Raport o rozwoju szkolnictwa czeskiego od listopada 1989 (w zakresie szkolnictwa regio-
nalnego) Č.j.: 25461/2009 – 20, http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategicke
-a-koncepcni-dokumenty-cerven-2009 [ostatni dostęp 7. 06. 2015).
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Powstały powiatowe urzędy szkolne, rozpoczęła swoją działalność nieza-
leżna Czeska Inspekcja Szkolna. Partnerami urzędów szkolnych stały się 
powiatowe rady szkolne, w których reprezentowani byli pedagodzy, przed-
stawiciele samorządów miast, gmin i rodziców. Z podręczników i pro-
gramów usunięto ideologię komunistyczną, z kierowniczych stanowisk 
odeszli ludzie, którzy byli aktywni w szeregach Komunistycznej Partii 
Czechosłowacji. Placówkom oświatowym przyznano znaczną autonomię, 
co umożliwiło im przystąpienie do nowej koncepcji rozwoju szkolnic-
twa. Zdecydowanie poprawił się stosunek mieszkańców Śląska Cieszyń-
skiego do wyższego wykształcenia, gdyż do istniejącej od dawna Wyższej 
Szkoły Górniczej (Vysoká škola báňská) w Ostrawie przybyły: założony 
w 1991 roku Uniwersytet Śląski (Slezská univerzita) w Opawie5 i Uniwersy-
tet Ostrawski (Ostravská univerzita) w Ostrawie.6

W 2000 roku czeska część Śląska Cieszyńskiego stała się częścią woje-
wództwa morawsko-śląskiego.7 Administrację szkolnictwa na całym tery-
torium województwa przejął w swoje kompetencje Wydział Szkolnictwa, 
Młodzieży i Sportu (Odbor školství, mládeže a sportu). Po przeniesieniu 
odpowiedzialności za księgowość finansów państwowych na urzędy wo-
jewódzkie (w 2003 roku ) województwo morawsko-śląskie zaczęło pra-
cować nad długofalową koncepcją rozwoju szkolnictwa. Uwagę skupiono 
na zwiększeniu udziału średniego wykształcenia do 24 % do roku 2006, 
udział ogólnego wykształcenia fachowego miał się zwiększyć aż do wy-
sokości 30 % liczby uczniów przyjmowanych do szkół średnich z maturą, 
dalej zwiększyć miał się udział uczniów przyjmowanych na kierunki z ma-
turą do 65 % w 2010 roku, zmniejszyć miał się udział uczniów przyjmo-
wanych na kierunki zawodowe bez matury do około 35 % i miało dojść do 
zwiększenia udziału kształcenia w formie szkół pomaturalnych, tak aby 
całkowity udział kształcenia maturalnego został uzupełniony do 75 %. 

Województwo morawsko-śląskie ma bogatą tradycję przemysłową, dla-
tego za jeden z priorytetów w zakresie szkolnictwa uważa się wsparcie 
kształcenia zawodowego, stąd próbuje się zwiększyć zainteresowanie stu-
dentów kształceniem na kierunkach technicznych. Szczególnie preferowane 
są kierunki, które przygotowują przyszłych fachowców dla górnictwa, me-
talurgii i przemysłu maszynowego.8 Kształcenie zawodowe na kierunkach 

5 Założenie wydziału filozoficznego zatwierdzono w roku 1990. Przez późniejsze połączenie 
z Wydziałem Handlu i Przedsiębiorczości (Obchodně podnikatelskou fakultou) w Karwinie 
powstał w 1991 roku Uniwersytet Śląski. 

6 Uniwersytet nawiązywał do tradycji Wydziału Pedagogicznego (Pedagogické fakulty), który 
działał w Ostrawie od 1970 roku.

7 Od 1 stycznia 2000 do 30 maja 2001 roku województwo ostrawskie (Ostravský kraj).
8 Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy 

v Moravskoslezském kraji za školní rok 2002/2003.
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technicznych i przyrodniczych wspierają również ośrodki praktycznej 
nauki zawodu w szkołach. W ramach tych projektów wyposażono ogó-
łem 8 szkół założonych przez województwo w obrabiarki CNC, frezarki, 
tokarki i agregaty spawalnicze do nauki inżynierii mechanicznej9 W roku 
szkolnym 2013/2014 przy wsparciu środków finansowych Unii Europej-
skiej, środków z budżetu państwa i z budżetu organów założycielskich 
szkół i placówek szkolnych zmodernizowano i wyposażono klasy szkol-
ne, pracownie i laboratoria do przedmiotów przyrodniczych i technicz-
nych, znacznie intensywniej popularyzowano edukację przyrodniczą 
i techniczną, i rozwijano aktywność w kółkach zainteresowań, na wy-
cieczkach. W tym samym czasie rozpoczęto realizację projektu „Wsparcie 
Edukacji Przyrodniczej i Technicznej” (Podpora přírodovědného a tech-
nického vzdělávání) w województwie morawsko-śląskim – NatTech. Po-
nadto województwo działa na rzecz poprawy komunikacji w językach 
obcych i efektywnego wykorzystania technologii informatycznych10. 
Uwagę poświęca się także narodowościowemu szkolnictwu polskiemu, 
które ma, przede wszystkim na terytorium Śląska Cieszyńskiego, długą 
tradycję historyczną. Obecnie wszystkie szkoły z polskim językiem na-
uczania znajdują się na terenie powiatów Frydek-Mistek i Karwina, gdzie 
jest największa koncentracja ludności narodowości polskiej. Instytucją, 
która dba o potrzeby tych szkół w zakresie kształcenia, jest Centrum Pe-
dagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego (Pedagogické 
centrum pro polské národnostní školství) w Czeskim Cieszynie – instytu-
cja budżetowa podlegająca bezpośrednio ministerstwu11.

Szkoły średnie

Liczby uczniów w szkołach średnich są odbiciem rozwoju demograficznego. 
W pierwszych latach od powstania województwa można stwierdzić niewiel-
ki wzrost ogólnej liczby uczniów. W roku szkolnym 2001/2002 do szkół śred-
nich województwa morawsko-śląskiego uczęszczało 66 508 uczniów. W roku 
szkolnym 2005/2006 kształciło się w szkołach średnich 73 240 uczniów. 
Zwiększała się liczba uczniów w szkołach średnich z maturą, na kierunkach 
z dyplomem zawodowym doszło do spadku. Przełom nastąpił w roku szkol-
nym 2007/2008, kiedy w szkołach średnich kształciło się 72 554 uczniów, 
tj. o 1 184 uczniów mniej (o 1,6 %) niż w roku szkolnym 2006/2007. 
W poprzednim roku szkolnym 2006/2007 średnie szkoły odnotowały jesz-

9 Tamże, rok 2005/2006, s. 44–45.
10 Tamże, rok 2013/2014, s. 70–76.
11 Tamże, rok 2005/2006, s. 55.
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cze wzrost liczby uczniów o ok. 0,4 % w stosunku do roku 2005/2006. 
W roku szkolnym 2007/2008 w województwie zmniejszył się także wzrost 
liczby uczniów w szkołach średnich z maturą, w których przygotowywało 
się ogółem 55 694 uczniów, co stanowiło tylko o 73 uczniów (tj. 0,1 %) wię-
cej niż w poprzednim roku szkolnym. Długotrwały spadek liczby uczniów 
w szkołach średnich odpowiada trendowi rozwoju liczby piętnastolatków 
w województwie morawskośląskim, których liczba miała, według danych 
Czeskiego Urzędu Statystycznego (Českého statistického úřadu, ČSÚ), ma-
leć aż do 2015 roku, potem trend miał się odwrócić i liczba piętnastolatków 
powinna nieznacznie wzrastać.12 

W województwie od dłuższego czasu rośnie liczba uczniów na kie-
runkach mechanicznych, co jest wynikiem intensywnej pracy przed-
stawicieli znaczących pracodawców regionalnych w tej dziedzinie. 
Intensywne starania pracodawców stoją także za niesłabnącym zaintere-
sowaniem kierunkami odlewniczymi, a mimo tego, że liczby uczniów na 
tych kierunkach są w skali województwa niewielkie, odgrywają ważną 
rolę w rozwoju przemysłu stalowego w województwie13. W szkołach ofe-
rujących wykształcenie średnie z maturą najwięcej uczniów kształciło 
się na kierunkach ogólnokształcących (kierunki gimnazjów). Uczniowie 
gimnazjów stanowili więc 34,3 % z ogólnej liczby uczniów na wszyst-
kich kierunkach szkół średnich z maturą. Kolejnymi grupami kierunków 
z wysoką liczbą uczniów i dużym udziałem w całkowitej liczbie uczniów 
były grupy kierunków: ekonomika i administracja; gastronomia, hotelar-
stwo i turystyka; ogólne przygotowanie zawodowe; mechanika i produk-
cja maszyn oraz informatyka14.

Wyższe Szkoły Zawodowe

Liczba wyższych szkół zawodowych w województwie morawskośląskim 
stopniowo rosła. W roku szkolnym 2013/2014 działało 13 wyższych szkół 
zawodowych, w tym 5 szkół podlegających władzom regionalnym, 7 szkół 
prywatnych, 1 szkoła założona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 
W wyższych szkołach zawodowych wszystkich założycieli kształciło się 
w roku szkolnym 2013/2014 ogółem 2 833 studentów, na kierunkach dzien-
nych kształciło się 1 818 studentów. Najliczniej reprezentowanymi grupami 
kierunków wyższego kształcenia zawodowego były w omawianym okresie 
grupy kierunków: służba zdrowia, pedagogika, nauczanie i opieka socjalna, 

12 Tamże, rok 2002/2003, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2013/2014. 
13 Tamże, rok 2005/2006, s. 21.
14 Tamże, s. 24.
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gastronomia, hotelarstwo i turystyka, prawo, działalność prawnicza i admi-
nistracja publiczna.15

Wybrane charakterystyki systemu edukacji w województwie moraw-
sko-śląskim według organu założycielskiego (2012–2014)16

Organ założycielski
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Uwaga:

- * Liczba wszystkich osób prawnych zapisanych na dzień 30. 9. odpowiedniego roku szkol-
nego w rejestrze szkół i placówek szkolnych;

- ** Liczba dzieci, uczniów, studentów, którzy kształcą się w szkołach oferujących odpo-
wiednie wykształcenie (przedszkolne, podstawowe, średnie, wykształcenie w konserwato-
rium, wyższe zawodowe) oraz w klasie przygotowawczej szkoły specjalnej.

Szkolnictwo wyższe

Liczby studentów w województwie morawskośląskim mają stałą tendencję 
wzrostową. W roku szkolnym 2002/2003 studiowało w województwie ogó-
łem 26 684 studentów, zapisanych w czterech szkołach wyższych, a miano-
wicie w trzech wyższych szkołach publicznych i jednej prywatnej17.

15 Tamże, rok 2013/2014, s. 29.
16 Tamże, s. 9.
17 Tamże, rok 2002/2003, s. 10.
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Liczba studentów w publicznych szkołach wyższych województwa mo-
rawsko-śląskiego w poszczególnych latach akademickich18

1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000

Województwo morawsko-śląskie 18 526 20 376 21 777 22 756

w tym: . . . .

Uniwersytet Ostrawski 
[Ostravská univerzita] 4 461 4 690  4 746 5 090

Uniwersytet Śląski 
[Slezská univerzita] w Opawie 2 715 2 952 3 271 3 523

Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersy-
tet Techniczny [Technická univerzita – 
VŠB] w Ostrawie

11 350 12 734 13 760 14 143

- w tym (w %): . . . .

nauki techniczne 41,43 43,33 44,21 43,77

nauki ekonomiczne 27,19 26,63 26,38 26,31

nauki humanistyczne, przyrodnicze 
i pozostałe 31,37 30,04 29,42 29,92

W roku akademickim 2013/2014 w województwie morawskośląskim 
studiowało w szkołach wyższych 38 740 studentów, na studiach dziennych 
kształciło się 26 462 studentów, na studiach zaocznych i kombinowanych 
studiowało ogółem 12 386 studentów. Studiować mogli w 3 publicznych 
uniwersytetach i 2 prywatnych szkołach wyższych typu nieuniwersyteckie-
go. Uniwersytety publiczne: Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Tech-
niczny (Vysoká škola báňská – Technická univerzita) Ostrawa, Uniwersytet 
Ostrawski (Ostravská univerzita) w Ostrawie, Uniwersytet Śląski (Slezská 
univerzita) w Opawie. Wyższe szkoły prywatne typu nieuniwersyteckie-
go: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości SA (Vysoká škola podnikání, a. s.), 
Wyższa Szkoła Socjalno-Administracyjna (Vysoká škola sociálně-správní), 
Instytut Kształcenia Ustawicznego (Institut celoživotního vzdělávání) Ha-
wierzów organizacja użyteczności publicznej (o. p. s.). 

18 Źródło: Urząd Szkolny [Školský úřad] Ostrawa.
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Liczby studentów w szkołach wyższych  
w województwie morawsko-śląskim19
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Uniwersytet Ostrawski 10 299 7 401 5 041 616 1 549 209

Uniwesrytet Śląski 7 532 4 709 3 519 44 1 079 70

WSG-UT Ostrawa 19 237 13 899 9 474 0 3 868 566

Wyższa Szkoła 

Przedsiębiorczości s. a.

1 419 368 247 0 121 0

Wyższa Szkoła 

Socjalno-Prawnicza o. u. p.

253 85 85 0 0 0

Ogółem 38 740 26 462 18 366 660 6 617 845

19 Źródło: Výroční zpráva..., rok 2013/2014, s. 31.



597szkolnictwo

Wybrane ważniejsze szkoły

Wydział Handlu i Przedsiębiorczości (Obchodně podnikatelská fakulta) 
w Karwinie 

Na podstawie decyzji Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania 
Fizycznego dysponentem prawnym przygotowań do powstania Uniwersyte-
tu Śląskiego został Uniwersytet Masaryka w Brnie, którego senat akademicki 
zatwierdził 17 września 1990 roku założenie Wydziału Filozoficzno-Przy-
rodniczego w Opawie (Filozoficko-přírodovědecké fakulty) oraz Wydziału 
Handlu i Przedsiębiorczości w Karwinie. 

Nauka na obu nowych wydziałach rozpoczęła się 8 października 
1990 roku. Obecnie wydział ma około 4 000 słuchaczy. Ciało pedagogicz-
ne tworzy ponad 100 nauczycieli i pracowników naukowych. Liczba ab-
solwentów studiów magisterskich przekroczyła od początku istnienia 
placówki 2 700 osób, liczba absolwentów studiów licencjackich osiągnęła 
granicę 1 700 osób. Obecnie szkoła zapewnia kształcenie w 13 katedrach: 
ekonomii, marketingu, zarządzania i przedsiębiorczości, logistyki, turysty-
ki, finansów, księgowości, metod matematycznych w ekonomii, informaty-
ki, prawa, nauk społecznych, języków obcych i komunikacji, wychowania 
fizycznego i sportu. Wydział specjalizuje się w kształceniu fachowców 
w kierunkach ekonomicznych, finansowych, społecznych i administra-
cyjnych oraz w zakresie informatyki w ekonomii i oferuje zintegrowany 
system wykształcenia od programów studiów licencjackich przez uzupeł-
niające magisterskie po doktoranckie20.

Uniwersytet Ostrawski 

Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie tworzą Wydział Studiów Społecznych 
(Fakulta sociálních studií), Wydział Sztuki (Fakulta umění), Wydział Filozo-
ficzny (Filozofická fakulta), Wydział Medyczny (Lékařská fakulta), Wydział 
Pedagogiczny (Pedagogická fakulta) i Wydział Przyrodniczy (Přírodovědec-
ká fakulta). Zainteresowanym oferuje szeroki wachlarz programów licen-
cjackich, uzupełniających magisterskich, magisterskich i doktoranckich, ale 
także programy kształcenia ustawicznego. 

Uniwersytet ma dwa instytuty naukowe. Centrum excelence IT4Innova-
tions, oddział UO, Zakład badań i aplikacji modelowania rozmytego (Cen-
trum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace 

20 Historie Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné; www.slu.cz/
opf/cz/o-nas/historie-fakulty [ostatni dostęp 15.06.2015].
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fuzzy modelování) jest ukierunkowany na rozwój specjalnych metod ma-
tematycznych i innych dziedzin należących do soft computing. Europejski 
Instytut Badawczy Pracy Socjalnej (Evropský výzkumný institut sociál-
ní práce) zalicza do swych głównych celów wspieranie profesjonalnego 
wzrostu pracowników naukowych z szeregów studentów i pracowników 
akademickich21.

Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny

Uniwersytet oferuje kształcenie w ramach siedmiu wydziałów i dwóch uni-
wersyteckich programów studiów: Wydział Ekonomiczny (Ekonomická 
fakulta), Wydział Budownictwa (Fakulta stavební), Wydział Mechanicz-
ny (Fakulta strojní), Wydział Elektrotechniczny i Informatyczny (Fakulta 
elektrotechniky a informatiky), Wydział Górniczo-Geologiczny (Hornicko-
geologická fakulta), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (Fakulta 
metalurgie a materiálového inženýrství), Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa 
(Fakulta bezpečnostního inženýrství). 

Uniwersyteckie programy studiów: mechatronika i nanotechnolo-
gia. Prace badawcze na WSG-UTO (VŠB-TUO) można podzielić na sześć 

21 Historie Ostravské univerzity v Ostravě; http://www.osu.cz/index.php?kategorie=55 
[ostatni dostęp 15.06.2015]. 

Kampus Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego 
w Ostrawie  Kamp
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dziedzin badań, w których działalność naukowa odbywa się w ośrodkach 
badawczych i instytutach, włącznie z Narodowym Centrum Superkompu-
terowym (Národní Superpočítačové Centrum). Te sześć dziedzin badaw-
czych obejmuje: surowce, energetykę i ekologię; technologie informatyczne; 
mechanika konkurencyjna; nowe materiały, konstrukcje i technologie; za-
rządzanie, decydowanie i modelowanie procesów ekonomicznych i finan-
sowych; badania bezpieczeństwa.22

Gimnazjum w Karwinie

Jego poprzednikiem była założona w 1953 roku szkoła średnia, która 
stopniowo przekształciła się w średnią szkołę ogólnokształcącą a w 1968 
roku w gimnazjum. Oferuje czteroletnią i ośmioletnią naukę. 

Gimnazjum w Czeskim Cieszynie 

Szkoła z dziewięćdziesięcioletnią tradycją, działająca na Śląsku Cieszyńskim 
w rejonie Trzyńca, Jabłonkowa, Gnojnika, Cierlicka, Kocobędza. Oferuje 
w ramach nauki w trybie dziennym pełne wykształcenie średnie zakończone 
egzaminem maturalnym.

Gimnazjum w Orłowej 

Czeskie gimnazjum realne w Orłowej zostało otwarte we wrześniu 
1909 roku a rok szkolny został oficjalnie rozpoczęty 28 września 1909 roku. 
Czeskie Gimnazjum w Orłowej powstało równocześnie z gimnazjum pol-
skim. Jest najstarszą czeską szkołą średnią w regionie23. W roku szkolnym 
2013/2014 doszło do połączenia dwóch jednostek budżetowych w jedną. 
Szkoła Średnia Gimnazjum i Średnia Szkoła Ekonomiczna (SOŠ) oraz Aka-
demia Handlowa tworzą obecnie jedną jednostkę budżetową o nazwie: 
Gimnazjum i Akademia Handlowa, jednostka budżetowa (Gymnázium 
a Obchodní akademie, příspěvková organizace). Gimnazjum oferuje naukę 
w następujących kierunkach: ośmioletnie i czteroletnie gimnazjum, cztero-
letnia nauka – administracja publiczna, pięcioletnie zaoczne studium – ad-
ministracja publiczna24.

22 VŠB-TU. Historie, současnost, vize; http://www.vsb.cz/cs/univerzita/historie-osobnosti/ 
[ostatni dostęp 15.06.2015].

23 Historie Gymnázia Orlová; http://www.gym-orlova.cz/vyroci.php?site=100historie.html 
[ostatni dostęp 15.06.2015].

24 Gymnázium a Obchodní akademie; www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/skolstvi/stredni
-skoly/13671-gymnazium-a-obchodni-akademie.html [ostatni dostęp 15.06.2015].
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Gimnazjum Petra Bezruča we Frydku-Mistku 

Oferuje sześcioletnią naukę w zakresie gimnazjum. Głównym celem jest 
przygotowanie uczniów do studiów w szkołach wyższych – danie im pod-
stawy dla orientacji w różnych kierunkach i możliwość zdobycia głęb-
szej wiedzy w interesującym ich kierunku. Obecnie kształci się ponad 
460 uczniów. 

Gimnazjum Františka Živnego  
w Boguminie

Jako jedyna szkoła średnia w Boguminie oferuje pełne ogólne wykształcenie 
średnie w cyklu czteroletnim i ośmioletnim.

Szkolnictwo prywatne

Do pierwszego wyraźniejszego wzrostu liczby szkół prywatnych i kościel-
nych doszło w Czechosłowacji w roku szkolnym 1991/1992. Noweliza-
cje ustawy szkolnej i ustawy o administracji państwowej i samorządowej 
z 1995 roku zaostrzyły warunki uznawania prywatnych szkół średnich 
i placówek szkolnych, a jednocześnie określiły warunki ich likwidacji, 
których przedtem przepisy nie definiowały. Uchwalenie tych ustaw spo-
wodowało w roku szkolnym 1997/1998 ubytek liczby szkół prywatnych 
i kościelnych. Sytuacja ustabilizowała się dopiero po 2000 roku, kiedy 
zaczęła rosnąć liczba kościelnych szkół podstawowych. Czeską specyfi-
ką jest fakt, że większość szkół prywatnych to średnie szkoły zawodo-
we. Szkoły prywatne w innych krajach Europy Środkowj i Wschodniej 
rozwijają się w sektorze podstawowych i średnich szkół ogólnokształcą-
cych. Udział prywatnych i kościelnych szkół i ich uczniów w roku szkol-
nym 2008/2009 stanowił w przedszkolach 2,2% szkół i 1,5% uczniów, 
w szkołach podstawowych 2,6% szkół i 1,3% uczniów, w przypadku szkół 
średnich 25,7% szkół i 15,6% uczniów, a w przypadku wyższych szkół 
zawodowych 33,2% szkół 34,8% studentów.25 Pierwsze prywatne szkoły 
wyższe pojawiają się w Czechosłowacji po roku 1989. W 2000 roku można 
było studiować w 8 prywatnych szkołach wyższych. W ciągu ostatnich 
10 lat liczba prywatnych szkół wyższych zwiększyła się ponad pięciokrot-

25 Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989 (v oblasti regionálního školství) Č.j.: 
25461/2009–20; http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategicke-a-koncepcni-do-
kumenty-cerven-2009 [ostatni dostęp 7.06.2015].
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nie i ogółem jest ich zarejestrowanych 44. W 2010 roku w prywatnych 
szkołach wyższych studiowało około 57 000 studentów.26

Liczba szkół prywatnych i placówek szkolnych na terytorium woje-
wództwa morawsko-śląskiego ma tendencję wzrostową. W roku szkolnym 
2002/2003 działały tutaj 73 szkoły prywatne. W ciągu roku zakończyło 
działalność jedno przedszkole, ale równocześnie rozpoczęło działalność 
nowe gimnazjum ukierunkowane na naukę języków żywych. W 2003 roku 
przyznano szkołom prywatnym, placówkom przedszkolnym i szkolnym 
województwa morawsko-śląskiego dotację celową na podstawie ustawy27. 
W roku 2014 na terytorium województwa morawsko-śląskiego działały 
92 prywatne szkoły i placówki szkolne, najwięcej z nich rozwijało dzia-
łalność w sektorze przedszkoli i szkół podstawowych. Prywatnym szko-
łom i placówkom szkolnym przyznano dotacje w całkowitej wysokości 

26 Vývoj soukromého školství po roce 1989. www.czso.cz/csu/czso/vyvoj_soukromeho_
skolstvi_po_roce_1989_20110406 [ostatni dostęp 7.06.2015].

27 Sb. z., Zákon č. 306/1999 O poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 
zařízením ve znění pozdějších předpisů. 

Powiększony po 1989 roku gmach gimnazjum polskiego 
w Czeskim Cieszynie  OD
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606,32 mln. Kč. Z budżetu państwa przyznano także prywatnym szkołom 
i placówkom szkolnym środki finansowe na programy rozwoju PR i tytuły 
dotacyjne w całkowitej wysokości 5, 331 mln. Kč28.

Konkluzje 

Po 1989 roku doszło w szkolnictwie czeskim do znacznych zmian legislacyj-
nych. Ze szkół zniknęła komunistyczna ideologia i kadra. Stopniowo wdra-
żano szkołom osobowość prawną, autonomię i umożliwiono rozwój szkol-
nictwa prywatnego. 

Kompleksowo sprawy szkolne zostały unormowane odpowiednimi usta-
wami w latach 2004–2005. Obecnie sprawujące nadzór nad szkolnictwem 
władze regionalne popierają zwłaszcza specjalistyczne kierunki kształce-
nia związane z górnictwem, metalurgią, budownictwem, technologiami 
informacyjnymi, nauką języków obcych. Znaczna uwaga jest także po-
święcona szkolnictwu polskiemu, które ma na Śląsku Cieszyńskim wielo-
letnie historyczne tradycje.

28 Výroční zpráva..., s. 104.
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Polacy na Zaolziu Krzysztof 
NowaK

Dosłownie nazajutrz po zwycięstwie „aksamitnej rewolu-
cji” jak bumerang powróciły wysuwane przez mniejszość 
polską podczas wcześniejszych przełomów i odwilży po-
litycznych postulaty. W warunkach odzyskanej demokra-
cji zwyciężyły tendencje tworzenia, a raczej odtwarzania 
pluralizmu organizacyjnego. 

W styczniu 1990 roku reaktywowało się HP i SMP, 
w następnych miesiącach TNP i Macierz Szkolna. Póź-
niej powstały Rodzina Chrześcijańska, Fundacja „Za-
olzie”, Zrzeszenie Literatów Polskich i z czasem liczba 
polskich organizacji przekroczyła 20, łamiąc narzucony 
przez komunistów monopol PZKO. Do działalności spo-
łecznej i politycznej powrócili dysydenci. Zrealizowano 
także wysuwane dawniej postulaty dotyczące powołania 
reprezentacji politycznej mniejszości polskiej. Podobnie 
jak podczas Praskiej Wiosny zrezygnowano ostatecznie 
z pierwotnych projektów przekształcenia w tym duchu 
PZKO, stąd na odbytym 3 marca 1990 roku I Zlocie Po-
laków w Czechosłowacji powstała Rada Polaków, na 
czele z Tadeuszem Wantułą, jako reprezentant mniej-
szości wobec władz (które stan ten formalnie uznały) 
i koordynator jej społecznej i politycznej aktywności. 
Jej organem doradczym stała się Rada Przedstawicieli 
złożona z reprezentantów wszystkich polskich organi-
zacji. Odbyty 25 marca 1990 roku Nadzwyczajny Zjazd 
PZKO uchwalił nowy statut, zezwalający na zakładanie 
kół Związku w całej Czechosłowacji i członkostwo za-
mieszkałych w Czechosłowacji obywateli RP oraz pozy-
tywnie rozpatrzył wszystkie podania o rehabilitację osób 
skrzywdzonych wcześniej przez władze związkowe (od 
rodzin zmarłych już Henryka Jasiczka, Tadeusza Siwka 
i Ernesta Sembola oraz wnioski Jana Rusnoka, Włady-
sława Sikory, Wilhelma Przeczka, Kazimierza Kaszpera). 
Nowym przewodniczącym ZG został Władysław Młynek. 
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Podejmowane działania odwoływały się 
do doświadczeń okresu Praskiej Wiosny, 
pierwszych lat powojennych i okresu mię-
dzywojennego i jednoznacznie wykazały 
odrzucenie przez Polaków a więc i ban-
kructwo komunistycznej polityki narodo-
wościowej1. 

Pojawiające się po „aksamitnej rewo-
lucji”, mocno osadzone w historii, stare 
i nowe polsko-czeskie konflikty spowodo-
wały też pojawienie się wśród mniejszo-
ści polskiej różnych koncepcji kreowania 
polityki mniejszościowej – w ramach 
lub poza strukturami reprezentowanymi 
przez czeski naród panujący. Pierwszą re-
prezentowali tworzący człon SP OF tacy 
m.in. działacze, jak: Tadeusz Wantuła, 
Jan Rusnok, Danuta Branna (*1959), Ma-
rian Siedlaczek, Janusz Klimsza. Druga 

z opcji legła u podstaw powstania ruchu Coexistentia-Soužiti- Együtelles
-Wspólnota jako partii mniejszości narodowych, powstałej z inicjatywy 
m.in. Polaków Stanisława Gawlika (*1941), Władysława Niedoby (*1945) 
i Władysława Dronga (*1952), którą z pozytywnym skutkiem zrealizo-
wali po konsultacjach z reprezentantami mniejszości węgierskiej i ukra-
ińsko-rusińskiej. W ten sposób Polacy, rezygnując z tworzenia odrębnego 
stronnictwa narodowego, pragnęli uniknąć oskarżeń o nacjonalizm lub 
nawet terytorialny rewizjonizm, co trwa do dnia dzisiejszego. W odbytych 
w dniach 8–9 czerwca 1990 roku pierwszych demokratycznych wyborach 
do parlamentu w Pradze wybrano dwóch Zaolzian: Danutę Branną (OF) 
i Władysława Niedobę („Wspólnota”). Tadeusz Wantuła (OF) został posłem 
ČNR w Brnie. W 1993 roku powstał Kongres Polaków w Republice Czeskiej 
a Rada Polaków stała się odtąd jego organem wykonawczym. Spowodo-
wało to jednak wycofanie się PZKO z tych organów, które stanowiły fak-
tycznie nadrzędne struktury decyzyjne w kreowaniu kierunków rozwoju 
polskiej społeczności. Pojawiły się również, typowe w takich sytuacjach, 
lęki przed zaprzepaszczeniem dotychczasowego dorobku polskiej grupy 
narodowej czy rozbijaniem jej zwartości. Między liderami obu organizacji 

1 S. zaHradniK , M. ryCzKowSKi : Korzenie Zaolzia. Warszawa – Praga – Trzyniec 1992, 
s. 167–174; R. KaSzPer : 60 lat Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice 
Czeskiej. W: We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały 
z sympozjum. Comunitatea popoalerol şi culturilor. În lumea relaţiilor polono-române. Mate-
rialele simpozionului. Red. S. iaCHimovSCHi , E. wieruSzewSKa : Suceava 2008, s. 404–405.

Tadeusz Wantuła (*1950) 
 MS, OD
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zaczęło dochodzić do nieporozumień, mimo iż wszyscy byli długoletnimi 
członkami i działaczami PZKO2. 

W pierwszych miesiącach po „aksamitnej rewolucji” ujawniły się także 
lęki czeskich sąsiadów przed dochodzącymi do głosu – zresztą spodzie-
wanymi – postawami rewindykacyjnymi i roszczeniowymi Polaków, taki-
mi jak dwujęzyczność czy zwrot przedwojennego mienia, a nawet obawy 
przed hasłami rewizji granic. Po okresie rewolucyjnej euforii władze cze-
chosłowackie stanęły więc przed koniecznością ustosunkowania się do 
spraw polskiej mniejszości, przy świadomości istnienia wielu polsko-cze-
skich nieporozumień na pograniczu. Za przejaw nacjonalizmu Zaolzianie 
uznali dopuszczenie w przeprowadzonym w 1991 roku kolejnym spisie lud-
ności możliwości podawania kategorii „Ślązak” lub „Morawianin” jako od-
rębnych narodowości i to niezależnie od jego wyniku, gdy okazało się, 
że osoby, które je wybrały (10 858 Ślązaków na Zaolziu przy 43 479 Pola-
kach), potraktowały w większości swoją opcję jako deklarację przeciwko 
politycznemu i ekonomicznemu tzw. pragocentryzmowi, a nie jako dekla-
rację narodowościową3. Zauważalny na Zaolziu wzrost nastrojów nacjona-
listycznych u obu narodowości potęgowały także nieporozumienia między 
rządami Polski i Czechosłowacji na tle dalszej blokady granicy dla osobo-
wego ruchu prywatnego, motywowanej przez rząd praski kwestiami eko-
nomicznymi, która zakończyła się dopiero 27 maja 1991 roku. Powrócił 
problem nowej koncepcji stosunków między obu państwami a w tym kon-
tekście także zapytania Zaolzian o miejsce i rolę w nich Polski i ich samych 
w stosunkach z Polską, które dawniej nie szczędziły im związanych z tym 
rozczarowań. W 1992 roku na szersze forum publiczne w Polsce i Czecho-
słowacji trafiła sprawa wyrażonego w Sejmie RP sprzeciwu posła KPN ze 
Śląska Cieszyńskiego, Kazimierza Wilka przeciwko ratyfikacji podpisanego 
6 października 1991 roku układu między obu krajami ze względu na nie-
korzystne – jego zdaniem – zapisy dotyczące kwestii mniejszościowych, 
tym bardziej, że na rozmowy w tej sprawie przybyła do Warszawy dele-
gacja „Wspólnoty”, która spotkała się m.in. z premierem rządu RP, Janem 
Olszewskim. Zdaniem jej uczestnika, Stanisława Gawlika zapisy, na tle 
podobnych umów między Pragą a Berlinem i między Berlinem a Warsza-
wą, były sformułowane mniej konkretnie. Od wizyty zdystansował się 
Kongres Polaków, z którym wyjazd nie był konsultowany, co, niezależnie 

2 S. zaHradniK , M. ryCzKowSKi :  Korzenie Zaolzia..., s. 171; D. branna:  Życie społeczne 
mniejszości polskiej w ostatniej dekadzie XX wieku. W: Polacy na Zaolziu 1920–2000. 
Zbiór referatów z konferencji naukowej, która odbyła się 13.–14.10.2000 w Czeskim 
Cieszynie. Poláci na Těšínsku. Sborník přispĕvků z vĕdecké konference konané ve dnech 
13.–14.10.2000 v Českem Tĕšínĕ. Red. J. SzymeCzeK . Czeski Cieszyn. Český Tĕšín 2000, 
s. 170–172. 

3 Zob. T. SiweK:  Česko-polska etnická hranice. Ostrava 1996, s. 66–68.
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od intencji jego pomysłodawców, nagło-
śniło w obu krajach istniejące wśród Za-
olzian nieporozumienia. Traktat został 
ratyfikowany bez poprawek4. 

Polsko-czeskie problemy narodowo-
ściowe na Zaolziu w dobie przekształceń 
ustrojowych nie były zresztą wyjątkiem. 
Prawie nazajutrz po „aksamitnej rewo-
lucji” dała znać o sobie, rzekomo po-
zytywnie załatwiona wcześniej przez 
komunistów, kwestia o wiele szersza – 
relacje między Czechami a Słowakami 
– która ostatecznie doprowadziła do roz-
padu wspólnego państwa Czechów i Sło-
waków z dniem 1 stycznia 1993 roku. 
Dochodziło też do do zatargów słowac-
ko-węgierskich na tle językowym5.

W następnych latach napięcia w obozie polskim uległy złagodzeniu, 
a wiele problemów na pograniczu, jak choćby trudności w swobodnym 
przekraczaniu granicy, uległo dezaktualizacji. Przed Polakami pojawi-
ły się nowe wyzwania, zwłaszcza te dotyczące kwestii dwujęzyczności 
w życiu publicznym. Dyskusja na ten temat ruszyła po ratyfikacji przez 
parlament czeski tzw. Ramowej umowy o ochronie mniejszości narodowych 
Rady Europy końcem 1997 roku. Musiało jednak upłynąć jeszcze kilka lat, 
zanim doszło do uregulowania tej sprawy, czyli ratyfikacji przez parlament 
19 kwietnia 2006 roku ustawy o dwujęzyczności opartej na Europejskiej 
Karcie Regionalnych lub Mniejszościowych Języków. Weszła ona w życie 
w 2007 roku, wraz ze zmienioną ustawą o gminach z 2002 roku. 

W myśl nowego prawodawstwa w gminach, gdzie zamieszkuje ponad 
10% Polaków, powinny być umieszczane dwujęzyczne napisy na tablicach 
informacyjnych z nazwami miejscowości oraz z nazwami urzędów, oby-
watele mogą wnosić podania do urzędów gminnych w języku polskim. Wa-
runkiem jest jednak, aby miejscowe organizacje polskie wystąpiły z taką 
inicjatywą. Żmudny proces legislacyjny śledzili przedstawiciele mniejszo-
ści, oni też doprowadzili do zmiany ustawy gminnej, która wcześniej na-
kazywała, aby o dwujęzyczność wystąpiło ponad 40% ze wspomnianych 
10% polskich mieszkańców. Obecnie warunki umożliwiające wprowa-
dzenie dwujęzyczności spełnia na Zaolziu 31 gmin. Z kolei w sprawach 

4 S. zaHradniK , M. ryCzKowSKi :  Korzenie Zaolzia..., s. 163–166. 
5 Zob. J. ryCHl iK:  Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989–1992. Bratislava 

2002.

Stanisław Gawlik (*1941)
 SG
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rewindykacji utraconych po 1939 roku majątków polskich organizacji, 
mimo kilku pojednawczych gestów ze strony władz (możliwość odzyska-
nia hotelu „Piast” w Czeskim Cieszynie i „Domu Polskiego” w Ostrawie), 
problemy nie zostały dotąd pozytywnie załatwione i w tej materii nadal 
obowiązują „dekrety Beneša” z 1945 roku6. 

Największą organizacją polską w Republice Czeskiej pozostaje PZKO, 
który obecnie skupia około 12 000 członków w 80 kołach. W ramach orga-
nizacji działają sekcje: Ludoznawcza, Historii Regionu, Kobiet, Akademic-
ka „Jedność”. Przy kołach PZKO działa 18 zespołów tanecznych i kapel, 
14 zespołów artystycznych. Przy Zarządzie Głównym działa Reprezenta-
cyjny Zespół Pieśni i Tańca „Olza”, „Mała Olza”, Dziecięcy Zespół Pieśni 
i tańca „Rytmika”, poza tym w ramach PZKO działa 18 chórów i Międzyge-
neracyjny Uniwersytet Regionalny. Sztandarowymi imprezami kulturalny-
mi PZKO pozostają coroczne „Gorolski Święto” i Festiwal PZKO, poza tym 
Związek patronuje innym imprezom kulturalnym, folklorystycznym, mu-
zycznym, edukacyjnym, sportowym, młodzieżowym, organizuje prelekcje 
i seminaria, prowadzi działalność wydawniczą, nadal wydaje miesięcznik 
„Zwrot”. Od 2009 roku prezesem ZG PZKO jest Jan Ryłko7. 

6 J. SzymeCzeK:  Prosazování práv polské menšiny v České republice na příkladu dvojjazyč-
nosti a dvojjazyčných názvů. W: Poláci na Těšínsku. Studijní materiál. Red. R. KaSzPer , 
B. maŁysz . Český Těšín 2009, s. 90–93.

7 http://pzko.cz/.

Zespół Pieśni i tańca „Olza” na festiwalu PZKO w Karwinie, 
30 maja 2015 roku  OD
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Kongres Polaków w Republice Czeskiej jako stowarzyszenie obywatel-
skie koordynuje działalność organizacji obywateli narodowości polskiej 
w tym państwie oraz reprezentuje ich w stosunku do społeczeństwa więk-
szościowego, organów państwowych, samorządowych oraz mediów. Od czasu 
swojego powstania Kongres Polaków znacznie poszerzył swoją działalność. 
Wydaje gazetę „Głos Ludu”, publikacje książkowe autorów polskich piszą-
cych w Czechach, prowadzi Ośrodek Dokumentacyjny, w którym groma-
dzone są zbiory i materiały archiwalne dotyczące historii i współczesności 
polskiej grupy narodowej, organizuje imprezy kulturalne (np. Tacy jesteśmy 
– prezentacja dokonań członków mniejszości polskiej w RC, warsztaty mło-
dzieżowe – teatralne, dziennikarskie, historyczne, europejskie). 

Przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Kongresie wraz z pełno-
mocnikami gminnymi tworzą Radę Przedstawicieli Kongresu Polaków. 
Organem wykonawczym Kongresu Polaków jest dziewięcioosobowa Rada 
Kongresu Polaków, której prezesem od 2002 roku jest dr Józef Szymeczek 
(*1973) a wiceprezesami są Rudolf Moliński (*1955) oraz Tomasz Pustówka 
(*1964). Przewodniczącym Rady Przedstawicieli jest Stanisław Folwarcz-
ny (*1962), wiceprzewodniczącym Władysław Adamiec (*1945). Poza 
tym przedstawicielami Polaków w Radzie Rządu d s. Mniejszości Naro-
dowych (Rada vlady pro národní menšiny) w Pradze są Bogusław Branny 
(*1970) i Eugeniusz Delong (*1969). Obecnie akces do Kongresu Polaków 
złożyły następujące organizacje: Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, 
Harcerstwo Polskie, Klub Polski w Pradze, Koło Polskich Kombatantów, 
Macierz Szkolna, Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Miejskie 
Koło PZKO w Karwinie, Polskie Towarzystwo Medyczne, Polskie Towarzy-
stwo Artystyczne „Ars Musica”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Spor-
towe „Beskid Śląski”, PZKO, Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków, 

Danuta Branna (*1959) 
 OD

Jan Ryłko (*1954) 
 MS, OD

Józef Szymeczek (*1973)
  MS, OD
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Stowarzyszenie Dziennikarzy, Stowarzyszenie Emerytów Polskich, Stowa-
rzyszenie Młodzieży Polskiej, Stowarzyszenie Osób Pracujących i Uczących 
się za Granicą, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Stowarzyszenie Szko-
ła Polonijna w Pradze, Towarzystwo Nauczycieli Polskich, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Polskiej Książki, Zrzeszenie Literatów Polskich, Zaolziańskie To-
warzystwo Fotograficzne, Zrzeszenie Śpiewaczo-Muzyczne „Przyjaźń”, Po-
lonus – Klub Polski w Brnie, Towarzystwo „Avion”, Polskie Towarzystwo 
Śpiewacze „Collegium Canticorum”, Stowarzyszenie „Kurier Praski” w Pra-
dze, Macierz Szkolna w Wędryni, Zaolziańskie Stowarzyszenie Lotnicze 
im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, Towarzystwo Beskidzkich Ku-
charzy8.

W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowało na Zaolziu 25 szkół z pol-
skim językiem nauczania, z tego 10 pełnoklasowych, w których uczy-
ło się prawie 1 700 uczniów. Do 33 podobnych przedszkoli uczęszczało 
około 860 dzieci. Do jedynego polskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie 
uczęszczało 340 uczniów, a do polskich klas w szkole handlowej 45. Biorąc 
pod uwagę stan z 1920 roku, ubytek prawie ośmiokrotny.

Spis powszechny z 2011 roku wykazał w czeskiej części Śląska Cieszyń-
skiego 27 400 osób, które zadeklarowały tylko jedną, polską narodowość, 
co świadczy o wyraźnym liczebnym kurczeniu się polskiej grupy narodo-
wej na Zaolziu, a co w ostatnich latach jest już wynikiem gwałtownie przy-
spieszających procesów asymilacyjnych, choć ich przyczyn należy szukać 
także w całokształcie polityki narodowościowej władz czechosłowackich 
przed przełomem politycznym 1989 roku. 

8 http://www.polonica.cz/.

Dwujęzyczny napis informacyjny na dworcu kolejowym 
w Czeskim Cieszynie, wrzesień 2015  KN
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Konkluzje 

Po przełomie 1989 roku odrodził się społeczny i kulturalny pluralizm orga-
nizacyjny Polaków na Zaolziu. Po rozpadzie Czechosłowacji od 1993 roku 
Zaolzianie stali się jedyną zwartą mniejszością narodową w Republice Cze-
skiej. Mniejszość polska nie stworzyła własnej partii politycznej, lecz posia-
da własną reprezentację polityczną, czyli Kongres Polaków w RC.

Największą organizacją pozostaje działający od 1947 roku PZKO. Po 
wieloletnich bataliach politycznych i legislacyjnych w 2007 roku Polacy 
uzyskali prawo do urzędowej dwujęzyczności, które obecnie obowiązuje 
w 31 gminach. W obecnych warunkach powstrzymanie narastającej asy-
milacji polskiej grupy narodowej będzie zależało już jednak nie tyle od po-
lityki państwa czeskiego, ile od znalezienia przez nią sił i sposobów, aby 
przy pogłębiających się, także na skutek narzucanej dawniej przez Pragę 
izolacji Zaolzia od Polski, czy pogłębiających się zróżnicowań kulturalnych 
obu części jednolitego niegdyś regionu, przeciwstawić się zepchnięciu na 
pozycję zamkniętej w swoim etnograficznym getcie grupy, a więc do punk-
tu wyjścia z połowy XIX wieku.

Obecnie najbardziej znaną w Czechach i w Polsce osobą z polskiego Za-
olzia jest bez wątpienia, odnosząca artystyczne sukcesy piosenkarka Ewa 
Farna (*1993).
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Życie religijne józef 
szyMeczeK

Kościół katolicki

Kościół katolicki w Czechosłowacji, prowadzony przez 
kardynała Františka Tomáška (1889–1992), aktywnie 
wspierał przemiany ustrojowe zapoczątkowane „aksamit-
ną rewolucją” w 1989 roku. Wraz z odnowieniem demo-
kracji doszło do ożywienia działalności Kościoła rzymsko-
katolickiego w całej Republice, w tym również na czeskim 
Śląsku Cieszyńskim. Nowe władze zniosły wszystkie 
ustawy antykościelne, do życia powołane znowu zosta-
ły wcześniej skasowane zakony, po czterdziestu latach 
wznowiono oficjalne stosunki z Watykanem (30 czerwca 
1990 roku), we wrześniu 1990 roku pojawił się w Pra-
dze pierwszy porewolucyjny nuncjusz Giovanni Coppa, 
odnowiło się katolickie szkolnictwo, zaczęła wychodzić 
niezależna od państwa prasa wyznaniowa. 

W 1990 roku Czechosłowację odwiedził papież Jan 
Paweł II. W pielgrzymce na spotkanie z papieżem wzięły 
udział tłumy wierzących (nie tylko katolików) z czeskie-
go Śląska. W pierwszych latach po przemianach ustro-
jowych wzrosło wśród ludzi zainteresowanie religią, ale 
było to spowodowane raczej względami ideologiczny-
mi niż religijnymi. Był to akt manifestacji, utożsamianie 
się z określonymi podstawami dziedzictwa europejskie-
go, przeciwstawnymi obowiązującej do niedawna dok-
trynie komunistycznej1. Kościół mógł działać swobodnie, 
ale borykał się z wieloma problemami, wynikającymi ze 
znacznego stopnia laicyzacji społeczeństwa czeskiego. 

Obojętność religijna mieszkańców znalazła wyraz 
podczas drugiej pielgrzymki Jana Pawła II w maju 
1995 roku. W Pradze zjawiło się przeszło 130 000 wierzą-
cych, ale byli to ludzie spoza stolicy, także w dużej liczbie 

1 H. ruSeK:  Religia i polskość na Zaolziu. Kraków 2002, s. 109.
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z Zaolzia2. Pielgrzymka ta dla cieszyńskich katolików miała szczególne 
znaczenie, zwłaszcza że w trakcie wizyty podczas mszy świętej odpra-
wianej na lotnisku w Ołomuńcu papież kanonizował urodzonego na Ślą-
sku Cieszyńskim Jana Sarkandra (1576–1620) a następnego dnia – 22 maja 
1995 roku – odwiedził Skoczów, miejsce jego urodzenia. Przed odprawie-
niem mszy na wzgórzu skoczowskim nazywanym „Kaplicówką” Jan Paweł 
II odwiedził ewangelicki kościół pw. św. Trójcy. Przemawiając do duchow-
nych i wiernych dwóch Kościołów nazwał ziemię cieszyńską miejscem 
szczególnego świadectwa ekumenizmu3. Nie rozwiał jednak wątpliwości 
czeskich protestantów, którzy kanonizację skoczowskiego rodaka odbie-
rali negatywnie. O ile dla katolików po obu stronach Olzy wizyta papieża 
w Skoczowie i kanonizacja Jana Sarkandra była wielkim przeżyciem du-
chowym, o tyle protestanci cieszyńscy po stronie czeskiej odczuwali raczej 
negatywne emocje i mieli pewien problem z punktu widzenia właśnie eku-
menizmu. Publicznie okazywali więc swoje niezadowolenie z faktu, że Sar-
kander należy do ofiar walk konfesyjnych i gwałtów religijnych z czasów 
początków wojny trzydziestoletniej4. Newralgiczne punkty w stosunkach 
między Kościołami na Ziemi Cieszyńskiej udało się stosunkowo szybko 
zniwelować, co umożliwiło dalszy rozwój ekumenizmu, który nieprzerwa-
nie trwa do dnia dzisiejszego. 

Po raz trzeci i ostatni papież Jan Paweł II przyjechał na ziemie cze-
skie w kwietniu 1997 roku, kiedy odwiedził Pragę i Hradec Kralowe, gdzie 
przypomniał millenium śmierci św. Wojciecha. Większe znaczenie niż 
ta wizyta dla katolików czeskich Ziemi Cieszyńskiej miało powołanie do 
życia dnia 30 maja 1996 roku Diecezji Opawsko-Ostrawskiej. Ordynariu-
szem nowej diecezji, która obejmuje całe Zaolzie, jest ks. bp. František 
Václav Lobkowicz (*1948). Tuż po powstaniu diecezja obejmowała region, 
w którym żyło 1 370 000 mieszkańców, w tym 600 000 katolików. Skła-
da się z 11 dekanatów, w dwóch z nich (karwińskim i frydeckim) żyje 
większa liczba Polaków. W diecezji znajduje się 276 parafii, 488 kościołów 
i kaplic, służyło 188 księży (stan z 2002 roku), w tym kilkunastu emery-
tów i 56 zakonników. Diecezja boryka się z brakiem księży. Na 276 para-
fii tylko 110 było w 2000 roku obsadzonych przez księży. Nowe warunki 
umożliwiły przyjmowanie pomocy z zagranicy. W lecie 1999 roku działa-
ło w parafiach cieszyńskich 30 księży z Polski. Najbardziej widoczni byli 
franciszkanie w Jabłonkowie i Boguminie, karmelici bosi w Górnej Łomnej 

2 Tamże, s. 111.
3 J. budniaK:  Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. Studium historyczno-

pastoralne. Katowice 2002, s. 116.
4 J. šebeK:  Papežové moderního věku. Vatikán od Pia IX. Po Františka a jeho vztah k českým 

zemím. Řitka 2014, s. 192.
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czy jezuici w Czeskim Cieszynie, którzy w 1990 roku mogli po latach wró-
cić na parafię do tego miasta. W Jabłonkowie zalegalizowały swoją pier-
wotną działalność – posługę chorym, starym i opuszczonym ludziom 
– siostry elżbietanki, które w swym klasztorze przy wsparciu miejscowej 
ludności pod różnymi pretekstami przetrwały przez cały okres komuni-
styczny. W sierpniu 1991 roku zwrócono im budynki i grunty a od listo-
pada tegoż roku wznowiono pracę domu dla seniorów. W lipcu 2001 roku 
elżbietanki w Jabłonkowie troszczyły się o 213 seniorów5. 

W Diecezji Ostrawsko-Opawskiej widoczna jest intensywność religijno-
ści Polaków zaolziańskich. Badania prowadzone przez Halinę Rusek pod 
koniec ubiegłego stulecia wykazały, że dzieci w polskich szkołach chodzi-
ły na lekcje religii w niektórych wypadkach w 90%, a w czeskich zaled-
wie w 20%6. W parafiach dwujęzycznych czescy kapłani katoliccy starają 
się przybliżyć do środowiska, w którym działają i starają się mówić za-
wsze językiem swych wiernych. W polsko-czeskich parafiach katolickich 
dotrzymywana jest dwujęzyczność. Pomimo tego dochodzi niekiedy (incy-
dentalnie) do narodowościowych napięć. W przeciągu ostatnich lat miało 
miejsce na Zaolziu kilka publicznych polemik na ten temat. Katolicy czescy 
starali się przekonać swoich polskich współwyznawców, że osłabianie po-
zycji języka polskiego w Kościele katolickim nie jest w żaden sposób przy-
śpieszane, a dzieje się to jedynie drogą naturalną jako wynik kurczenia 

5 150 let působení sester Alžbětinek v Jablunkově 1851–2001. Třinec 2001, s. 18.
6 H. ruSeK:  Religijność Zaolzia…, s. 113.

Kaplica św. Anny 
na Kozubowej  KN
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się polskiej grupy narodowej. Polacy zwracali uwagę, że podobny spadek 
liczebności, a w niektórych wypadkach jeszcze większy, odnotowali w pa-
rafiach zaolziańskich również czescy katolicy7. Polaków ogólnie ubywa, 
ale ubywa i czeskich katolików w parafiach, argumentowała polska strona.

Śląski Kościół ewangelicki

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania był samowystarczal-
ny pod względem kadry duszpasterskiej. Liczba księży przed 1989 rokiem 
wynosiła około 20, potem wzrosła do 30. Księża byli i są tradycyjnie dwu-
języczni, Kościół uznawał to za obowiązek. Każdy student czeskiego semi-
narium duchownego musiał odbyć czwarty rok studiów w Warszawie na 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Chociaż językiem liturgicznym 
w tym Kościele są nadal dwa języki: polski i czeski, a to dotyczy zarówno 
nabożeństw, jak i innych form obrzędowych w parafiach (chóry, nabożeń-
stwa dla dzieci i młodzieży, konfirmacje, szkółki niedzielne), to język polski 
ustępuje miejsca językowi czeskiemu. Główną przyczyną zmiany oblicza na-
rodowościowego są bezsprzecznie procesy asymilacyjne. Pomimo tego śląski 
Kościół ewangelicki w czasach współczesnych nadal zachowuje swój dwu-
języczny charakter. W 1991 roku liczył on według oficjalnego spisu ludności 

33 130 członków, z czego Polacy tworzyli 
już tylko 28% (9 404 wierzących). Więk-
szość księży deklarowała narodowość cze-
ską. W 1991 roku po raz pierwszy wybrano 
Czecha na biskupa, został nim Vladislav 
Volný (*1949). Napięcia narodowościowe, 
o ile się pojawiają, mają charakter incyden-
talny.

Po 1989 roku w Kościele ewangelic-
kim na Zaolziu doszło do nieporozumień 
między wyznawcami nowopietystycznej 
(działającej w czasach komunistycznych 
w tzw. misji wewnętrznej Kościoła) i orto-
doksyjnej (mającej wsparcie w oficjalnych 
strukturach Kościoła) formy religijności 

7 J. SzymeCzeK:  Kościoły chrześcijańskie a narodowe animozje na przykładzie Śląska 
Cieszyńskiego w okresie transformacji ustrojowej. W: Opavské a Opolské Slezsko ve směru 
evropských standardů. Překonávání bariér / Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów 
europejskich. Pokonywanie barier. Red. B. Kozera  i M. liS . Opole 2001, s. 49–56.

Biskup Vladislav Volný (*1949) 
 AŚKEAW  



615Życie reliGijne

luterańskiej. Ze względu na fakt, że ostatni synod Kościoła odbył się w paź-
dzierniku 1989 roku tuż przed zmianami politycznymi, odczuwano potrzebę 
zwołania nowego nadzwyczajnego Zjazdu, by poddać refleksji nowe wyzwa-
nia wobec Kościoła i przeprowadzić niezbędne zmiany. W końcu taki nad-
zwyczajny, „rewolucyjny” synod zwołano do Trzanowic w dniu 16 marca 
1991 roku. Wynikiem synodu było między innymi odwołanie biskupa i jego 
zastępcy z funkcji, następnie dokonano wyboru nowych władz, na czele z bi-
skupem Volným. Przyjęte wówczas decyzje nie zostały jednak zaakceptowa-
ne przez dotychczasowe kierownictwo Kościoła, a sam konflikt przybierał 
coraz ostrzejsze formy, doprowadzając do podziałów w części zborów8. Ko-
lejny nadzwyczajny synod, który odbył się w listopadzie 1991 roku w Cze-
skim Cieszynie, potwierdził uchwały podjęte w marcu tegoż roku. Nowe 
władze ŚKEAW szybko zyskały także akceptację Światowej Federacji Lute-
rańskiej, innych czeskich kościołów ewangelickich oraz organów admini-
stracji państwowej. Do porozumienia jednak nie doszło. 

Wynikiem trwających w latach 1990–1995 dyskusji była decyzja o zało-
żeniu nowego Kościoła. Grupa konserwatywna w liczbie około 10 000 człon-
ków powołała do życia nową organizację religijną o nazwie Luterański 
Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania. Na jego czele stanął biskup 
Wilhelm Stonawski (1926–2009). W jego skład wchodzą cztery zbory: w Cze-
skim Cieszynie, Bystrzycy, Trzyńcu i Gródku. W chwili obecnej oba Kościoły 
utrzymują standardowe ekumeniczne stosunki i szukają drogi do porozu-
mienia, odnajdując stale coraz więcej wspólnych punktów działania.

W strukturze organizacyjnej ŚKEAW nastąpiły w ciągu ostatnich lat 
jego istnienia zmiany, polegające na zmniejszeniu wielkości jednostek or-
ganizacyjnych Kościoła – zborów i senioratów, w rezultacie czego wzrosła 
ich liczba. Podczas odbywającego się w listopadzie 1998 roku synodu pod-
jęto decyzję o utworzeniu w miejscu dotychczasowych dwóch dużych se-
nioratów (Górnego z 12 zborami i Dolnego z 7 zborami) pięciu mniejszych, 
obejmujących swoim zasięgiem 3 – 4 zbory. W 2002 roku doszło do powsta-
nia nowego zboru w Nieborach, a zanikł zbór w Karwinie-Kopalniach. Póź-
niej powstał jeszcze zbór w Piosku (2009). Obecnie istnieje 5 senioratów 
ŚKEAW: jabłonkowski (4 zbory), trzyniecki (4), frydecki (3), cieszyńsko-ha-
wierzowski (5), ostrawsko-karwiński (5)9.

W lipcu 2002 roku zmienił nazwę „Přítel lidu – Przyjaciel Ludu” na 
„Přítel-Przyjaciel” – czasopismo wydawane przez ŚKEAW. W tym samym 
roku, pragnąc wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, Kościoły luterańskie 

8 E. PaŁka:  Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej 
organizaci religijnej do Kościoła czeskiego. Wrocław 2007, s. 226.

9 J. SzymeCzeK:  Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania po 1989 r., „Studia 
Śląskie” 2010, t. LXIX, s. 147–153.
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Polski i Czech oraz Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce wydały 
nowy wspólny Śpiewnik ewangelicki, stosowany wśród ewangelików pol-
skich na całym świecie. Na Zaolziu zastąpił on popularny śpiewnik Je-
rzego Heczki, stosowany w zborach śląskich od 1865 roku. W 2005 roku 
wszystkie zbory Kościoła luterańskiego i śląskiego na Zaolziu zaczęły ko-
rzystać ze wspólnego, nowego czeskiego kancjonału. W 2008 roku Ko-
ściół luterański otworzył w Bystrzycy nowe Luterańskie Centrum. ŚKEAW 
w 1993 roku doprowadził do powstania na Wydziale Pedagogicznym Uni-
wersytetu Ostrawskiego Katedry Wychowania Chrześcijańskiego, która ofe-
rowała studia uprawniające do nauczania w szkołach podstawowych religii 
i drugiego przedmiotu (wybieranego przez studentów). Od 2003 roku Ka-
tedra stała się częścią Katedry Nauk Społecznych Wydziału Pedagogiczne-
go Uniwersytetu Ostrawskiego. Do największego dzieła w sferze socjalnej 
ŚKEAW należy powołanie do życia w 1990 roku Diakonii Śląskiej. Bardzo 
prężnie działająca organizacja socjalna obsługuje kilkadziesiąt ośrodków 
opieki społecznej w całej Republice i swym znaczeniem znacznie przekra-
cza granice regionu. Kościół działa również w mediach. Za pośrednictwem 
studia Czeskiego Radia w Ostrawie obsługuje regularną audycję ekume-
niczną Głos chrześcijan. 

Platformą pojednania polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim stały się 
także inicjatywy ekumeniczne. Efektem jednej z takich inicjatyw powoła-
nie na Zaolziu w 2002 roku Ekumenicznego Stowarzyszenia Chrześcijan 
w Republice Czeskiej, stanowiącego platformę kontaktów przedstawicie-
li różnych grup społecznych, kulturowych, naukowych i religijnych z obu 
stron Olzy10. 

Zmiany polityczne po 1989 roku stworzyły sprzyjającą atmosferę dla 
procesu zjednoczenia i zbliżania się narodów Europy. Wśród chrześcijan 
Kościoła ewangelickiego w Górnych Łużycach zrodziła się myśl regularne-
go spotykania się ewangelików żyjących w Europie Środkowej. Pierwsze 
historyczne spotkanie ewangelików z Niemiec, Czech i Polski zorganizo-
wano w Görlitz w 1991 roku. Czwarte z kolei spotkanie odbyło się w dniach 
24–26 czerwca 1999 roku w Czeskim Cieszynie. Do ewangelików z Nie-
miec, Polski i Czech po raz pierwszy dołączyli również ewangelicy ze Sło-
wacji, a więc impreza otrzymała nazwę Spotkanie Czterech Narodów. Na 
spotkanie do Cieszyna przybyło 800 oficjalnych gości z czterech wymie-
nionych państw oraz liczne rzesze miejscowych ewangelików z wszyst-
kich Kościołów po obu stronach Olzy. Cel spotkań – wzajemne zbliżanie się 

10 J. budniaK:  Ekumenia na Śląsku Cieszyńskim jako klucz do integracji pogranicza polsko-
czeskiego. W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego 
na Śląsku Cieszyńskim / Kulturní dědictví jako klíč k identitě česko-polského pohraničí na 
Těšínském Slezsku. Red. H ruSeK , A. Pieńczak , J. SzCzyrbowSKi . Cieszyn – Katowice – 
Brno 2010, s. 222.
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ewangelików różnych narodowości, likwidacja barier i stereotypów, praw-
dziwe poznawanie swej historii – realizowany jest przez organizowanie 
dyskusji młodzieży, konferencji naukowych i odprawianie wspólnych na-
bożeństw. 

Inne Kościoły

Z tradycji luteranizmu cieszyńskiego wywodzą się zbory Kościoła czesko-
braterskiego, które tradycyjnie działają w Czeskim Cieszynie (Na Rozwoju), 
Frydku i Orłowej. Nabożeństwa tego Kościoła odbywają się regularnie jesz-
cze w Szonowie koło Ostrawy i w Ostrawicy. Kościół współpracuje z innymi 
denominacjami w ramach standardów ekumenizmu. Kiedyś liczny Kościół 
Czechosłowacki husycki utrzymał swe pozycje na czeskim Śląsku tylko 
w Pietwałdzie, Rychwałdzie, Radwanicach, Dąbrowej i Karwinie. 

Po rozpadzie Czechosłowacji w 1993 roku Kościół braterski (Církev 
bratrská) pozostał zjednoczony, ale w obu państwach jest niezależnie ad-
ministrowany. Zbory cieszyńskie wychodzące ze Związku Stanowczych 
Chrześcijan zachowały sobie w ramach Kościoła swoistą autonomię. Ko-
ściół Braterski obok Kościoła Apostolskiego należy w czasach obecnych 
do najprężniej działających denominacji kościelnych w Republice Czeskiej. 
Kościół ma na Zaolziu swoje zbory w Boguminie, Hawierzowie, Suchej Gór-
nej, Gródku, Trzyńcu (Łyżbice, Sosna, Leszna Dolna, Oldrzychowice) i Cze-
skim Cieszynie. W Karwinie Frysztacie znajduje się stacja misyjna zboru 
czeskocieszyńskiego. Poza Zaolziem zbory Kościoła Braterskiego znajdują 
się we Frydku, Ostrawie i Frydlancie nad Ostrawicą. 

Wyznawcy religii chrześcijańskiej w formie zielonoświątkowej, któ-
rzy w latach sześćdziesiątych nie wyprowadzili się do Bieszczad, a po-
zostali na Zaolziu, założyli po licznych nieudanych próbach na początku 
1989 roku, jeszcze w czasach władzy komunistycznej, własny Kościół o na-
zwie Kościół Apostolski (Apoštolská církev)11. Główna siedziba Kościoła 
znajduje się w Czeskim Cieszynie. Po rejestracji Kościoła i wyjściu z pod-
ziemia pojawiło się na Zaolziu kilka zborów tegoż Kościoła, bardzo prężnie 
działających. Zbór w Czeskim Cieszynie, zachowując centralne znacze-
nie, rozszerzył pracę ewangelizacyjną i misyjną wśród dzieci i młodzie-
ży a także działalność misyjną w kraju i zagranicą. Zbór rozrósł się do 
około 200 członków i wybudował nowy dom modlitwy Chrześcijańskie 
Centrum w Czeskim Cieszynie-Sibicy. Nowoczesny budynek oddano do 
użytku w 2000 roku. W lutym 2009 roku Kościół Apostolski zorganizował 

11 L. neKvinda:  Tradiční náboženství u nás. Edice Prométheus, sv. 26. Hradec Králové 1999, 
s. 109.
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w Czeskim Cieszynie jedno ze spotkań międzynarodowego projektu „Oba-
lić mury milczenia”. Celem projektu było prowadzenie dialogu w drodze do 
pojednania polsko-czesko-niemiecko-żydowskiego. Na spotkaniu wygło-
szono referaty dotyczące współżycia Polaków, Czechów, Niemców i Żydów 
na Śląsku Cieszyńskim. Imprezie towarzyszył stosowny program kultural-
ny i modlitwy. W akcji wzięło udział około 300 gości z Polski, Czech, Nie-
miec i Izraela różnych denominacji. 

Z większych denominacji w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego swe 
zbory mają jeszcze adwentyści (16) i zbory chrześcijańskie (Křesťanské 
sbory – 7). 

Konkluzje 

Po upadku komunizmu życie religijne w Czechosłowacji się odrodziło, choć 
zostało poddane konfrontacji ze znaczną laicyzacją społeczeństwa. Najważ-
niejszym wydarzeniem dla katolików na czeskim Śląsku Cieszyńskim było 
niewątpliwie powstanie diecezji Opawsko-Ostrawskiej, dla ewangelików, 
zwłaszcza polskich, podział na dwa Kościoły luterańskie. 
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Sport wojciech 
GrajewsKi

Dokonane po 1989 roku przemiany polityczne i gospo-
darcze a także mający miejsce w 1993 roku podział Re-
publiki na Czechy i Słowację w istotny sposób wpłynę-
ły na wiele dziedzin życia społecznego, w tym także na 
położenie sportu i kultury fizycznej. Lata dziewięćdzie-
siąte i następne to czasy dla sportu trudne, gdyż porzu-
cenie balastu ideologicznego komunizmu przez państwo 
oznaczało także zmianę priorytetów, wśród których sport 
i nowe wychowanie człowieka zajmowało dotychczas 
wysokie miejsce w hierarchii. Zmiana podejścia państwa 
do sportu a także prywatyzacje i restrukturyzacje wielu 
przedsiębiorstw oznaczały mniejsze nakłady finansowe 
kierowane na sport masowy i zawodowy. Sytuacja powo-
dowała, iż podobnie jak Polsce, istnienie wielu klubów 
i kontynuowanie tradycyjnych imprez sportowych stanęło 
pod znakiem zapytania1.

Również mieszkańcy zachodniej części Śląska Cie-
szyńskiego musieli się dostosować do nowej sytuacji. 
Trudne czasy nie oznaczały jednak, iż do rywaliza-
cji sportowej w nowych warunkach kluby cieszyńskie 
i ostrawskie startowały ze straconej pozycji. Przynaj-
mniej część z nich zdołała w nowych warunkach osią-
gnąć jeszcze większe sukcesy niż w latach komunizmu. 
Dla innych zaś przełom wieków to czas kryzysu i upad-
ku, z którego nie wszystkie zdołały się podnieść. 

Jedną z dyscyplin, w której drużyny z najbardziej na 
wschód wysuniętego regionu Republiki Czeskiej osią-
gnęły największy postęp w stosunku do czasów przed 
upadkiem komunizmu, był hokej. Niemal od początku 
powstania czeskiej Extraligi (utworzonej po podziale 

1 Począwszy od roku 1990 nie odbywał się już tradycyjny rajd wokół 
Cierlicka. Z braku sponsorów zawieszono w 1999 roku na jeden rok 
także międzynarodowe zawody lekkoatletyczne w Ostrawie. Kłopoty 
finansowe były również przyczyną upadku wielu klubów piłkarskich 
i hokejowych z regionu. 
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Czechosłowacji) w najwyższej lidze hokejowej kraju występują aż dwa 
kluby ze Śląska Cieszyńskiego. Do walczącej o najwyższe cele drużyny ho-
kejowej z Witkowic – HC Vítkovice, dołączył w 1995 roku klub z Trzyńca 
– HC „Železárny” (Huta) Třinec. Oba wspomniane zespoły o hutniczych 
tradycjach mogą poszczycić się bardzo dobrymi wynikami. Trzynieckim 
hokeistom (już pod nazwą Stalowników – HC „Oceláři” Třinec), udało się 
nawet w 2011 roku zdobyć mistrzostwo kraju2. Dzięki znaczącym sukce-
som zespół ten zyskał dużą popularność i w opinii wielu mieszkańców Ślą-
ska Cieszyńskiego, tak Polaków, jak i Czechów, uchodzi za dumę regionu3. 
Świadectwem prosperity trzynieckiego hokeja jest otwarta w 2014 roku no-
woczesna hala sportowa – „Werk Arena”, w której swe mecze rozgrywa 
drużyna „Oceláři”. 

Również inne drużyny hokejowe regionu, rywalizujące w niższych kla-
sach rozgrywkowych, podejmowały walkę o awans do grona najlepszych 
drużyn Republiki Czeskiej. Walka ta okazywała się niekiedy dramatyczna, 
gdyż duże nakłady finansowe, potrzebne by osiągnąć sukces, niejednokrot-
nie doprowadzały kluby do zadłużania się, a nawet bankructwa. Sytuacja 
taka spotkała wiele zespołów z naszego regionu: HC „AZ” Havířov4, HC 
„VOKD” Poruba5, TJ „Slezan” Frýdek-Místek6 czy HC Orlova i HC „Baník” 

2 Oprócz tego poszczycić się mogą zajęciem drugiego (1997/1998) i trzeciego miejsca 
(1998/1999). Jeszcze częściej, bo aż sześciokrotnie, na podium stawali zawodnicy drużyny 
z Witkowic, noszącej od 2005 roku nazwę – HC Vítkovice „Steel”. Nie udało im się jednak 
zdobyć najwyższego trofeum, musieli zadowolić się srebrnym (1996/1997, 2001/2002, 
2009/2010, 2010/2011) i brązowym (1997/1998, 2000/2001) medalem mistrzostw kraju. 

3 Z sukcesami klubu identyfikuje się także część Polaków zamieszkujących polską część 
Śląska Cieszyńskiego, gdzie trzynieccy hokeiści mają również sympatyków regularnie gosz-
czących na meczach rozgrywanych w Trzyńcu i innych miastach Republiki Czeskiej, na 
co wpływ ma także fakt, iż występami Oceláři Třinec zainteresowały się również lokalne 
portale internetowe po polskiej stronie granicy, na bieżąco informujące o występach klubu. 
Zob.: http://gazetacodzienna.pl/node/89835 [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; http://wiado-
mosci.ox.pl/wiadomosc,14842,fani-ocel%C3%A1%C5%99i-t%C5%99inec-w-polsce.html 
[ostatni dostęp 5. 08. 2014].

4 HC „AZ” Havířov, zespół o dużych aspiracjach, zdołał w 1999 roku awansować do Ekstra-
ligi, jednak po czterech sezonach musiał ją opuścić. W 2010 roku klub z powodów finanso-
wych wycofał się z rozgrywek I ligi i ogłosił upadłość. W krótkim czasie udało się go jednak 
reaktywować jako HC „AZ” Havířov 2010. Zespół ten zdołał po trzech latach powrócić do 
I ligi. http://www.hc-havirov.cz/zobraz.asp?t=historie-klubu [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

5 HC „VOKD” Poruba, klub wywodzący się z Poręby, leżącej niegdyś na Śląsku Opawskim 
a następnie włączonej do Ostrawy, w latach 2004–2008 występował w I lidze hokeja. Hi-
storyczny sukces klubu skończył się jednak w 2008 roku wycofaniem z rozgrywek, spowo-
dowanym finansowymi kłopotami. Zespół co prawda przetrwał, ale sportową walkę musiał 
kontynuować następnie w niższych ligach. www.hcporuba.cz [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

6 Hokejowa drużyna z Frydku-Mistku do 1997 roku rozgrywała swe mecze jako HC Slezan 
Frýdek-Místek, odwołując się tym samym do śląskich (tj. frydeckich) tradycji, od początku lat 
dziewięćdziesiątych występując w drugiej lidze. W latach 2004–2009 z powodu problemów 
finansowych musiała jednak wycofać się z gry w tej klasie rozgrywek, sprzedając licencję 
drużynie z Szumperku, by powrócić do niej po pięciu latach. http://www.hcf-m.cz/ [ostatni 
dostęp 5. 08. 2014].
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Karviná7. Niemal wszystkie z nich zdołały jednak podnieść się z upadku 
i wrócić do gry na wysokim poziomie. 

Ostatnie lata można uznać za udane dla hokeja na Śląsku Cieszyńskim, 
gdyż w trzech najwyższych ligach (Ekstraliga, I i II liga) występuje aż 
siedmiu reprezentantów regionu (2013/2014). W Ekstralidze są to zespo-
ły z Witkowic i Trzyńca, klasę niżej – HC „AZ” Havířov 2010, a w II lidze: 
HC „RT TORAX” Poruba, HC Orlová, HC Frýdek-Místek, SK Karviná8. Przy 
czym poziom sportowy nawet tych drużyn jest na tyle wysoki, iż są one 
często równorzędnymi rywalami dla zespołów z polskiej Ekstraligi hoke-
ja9. W ostatnim czasie znaczące sukcesy odnotowała także żeńska drużyna 
hokejowa z Karwiny (SK Karviná), która dwukrotnie zdobyła tytuł mistrza 
Republiki i dotarła do półfinału Ligi Mistrzów żeńskiego hokeja. Olbrzymia 
popularność hokeja w Republice Czeskiej przekłada się także na masowość 
uprawiania tego sportu na poziomie amatorskim, regularnie rozgrywane są 
mecze hokeistów-amatorów, m.in. w Czeskim Cieszynie, gdzie zawiązała 
się Beskydská Amateur Hockey League10.

Sytuacja miejscowych klubów piłkarskich w omawianym okresie przed-
stawiała się podobnie jak w hokeju. Od momentu powstania czeskiej Eks-
traklasy (1. česká fotbalová liga) przyzwoicie radził sobie w niej ostrawski 
potentat – „Baník”, który w inauguracyjnym sezonie 1993/1994 w najwyż-
szej czeskiej klasie rozgrywkowej zdobył trzecie miejsce11. Największe suk-

7 Grający przez kilka lat w pierwszej i drugiej lidze zespół z Orłowej – HC „Orlova”, arbitralną 
decyzją właścicieli został przeniesiony do Karwiny (zmieniając nazwę na HC „Baník” Karviná), 
gdzie miał mieć zagwarantowane lepsze możliwości rozwoju, wkrótce jednak z powodu 
problemów finansowych upadł i został wykluczony z rozgrywek. Dzięki temu jednak odrodził 
się zespół z Orłowej, który otrzymał licencję na grę w miejsce drużyny z Karwiny. HC Baník 
Karviná podjął jeszcze desperacką próbę przejścia do polskiej ekstraklasy, ale ten odważny 
i bezprecedensowy pomysł skończył się fiaskiem. www.hcorlova.cz/zobraz.asp?t=historie; 
www.przegladsportowy.pl/hokej/polska,hokej-czeski-Baník-karvina-w-lidze-polskiej-,arty-
kul,178507,1,989.html [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; http://hokej.net/pl/menu/archiwum/108/
news,artykul,5,31000,czesi-w-polskiej-hl.html [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

8 http://www.hokej.cz/cz/2-liga/tabulky [ostatni dostęp 5. 08. 2014].
9 Drużyny z naszego regionu często rozgrywają sparingi z najlepszymi drużynami hokejo-

wymi z Polski i z reprezentacjami młodzieżowymi, nierzadko w starciach tych wygrywając 
(np.: w 2013 roku zdobywca Pucharu Polski JKH GKS „Jastrzębie” w pierwszym meczu 

towarzyskim z HC „AZ” Havířov przegrał 4:0, by w kolejnym zwyciężyć 8:5). Zob.: http://
hokej.net/pl/news,artykul,5,31186 [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; http://hokej.net/pl/news,ar-
tykul,5,26964 [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; hokej.net/pl/news,artykul,5,31186; hokej.net/pl/
news,artykul,9,31036 [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

10 Założoną w 2010 roku ligę w sezonie 2013/2014 tworzyło 9 drużyn, zespoły z: Gródka, 
Trzyńca, Hawierzowa, Milikowa, Grodziszcza, Trzycieży, Nieborów, Ostrawy a także 
drużyny z Polski, tzn. z Cieszyna i Jastrzębia-Zdroju http://www.bahl.cz/ [ostatni dostęp 
5. 08. 2014].

11 W 1991 roku klub zdobył Puchar Czechosłowacji. Mimo wszystko początek lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych uchodził za regres w porównaniu do złotej ery lat siedemdzie-
siątych. P. šiř ina : Slavné chvile FC Baník..., s. 122–136.
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cesy przyniosły klubowi sezony 2003/2004 i 2004/2005, kiedy wywalczył 
najpierw mistrzostwo, a później puchar kraju. W tym czasie zespół ten wy-
promował w Europie wielu piłkarzy z terenu Śląska i Moraw (m.in.: Milan 
Baroš, *198112), w tym wielu zawodników pochodzących z samego Śląska 
Cieszyńskiego, jak: Marek Jankulovski (*1977)13, Tomáš Galásek (*1973)14 
i jeszcze inni15. 

Mimo sportowych sukcesów klubu z Ostrawy nie ominęły również kło-
poty, te nasiliły się szczególnie w ostatnich latach. Trudności finansowe 
sprawiły, iż klub musiał pozbyć się części zdolnych graczy, obniżając po-
ziom sportowy, a w konsekwencji ledwie ratując się przed spadkiem z ligi, 
plasując się kilkakrotnie zaledwie na trzecim i czwartym miejscu od końca 
(2011–2014). Nie było go również stać na remont stadionu, konieczny do 
otrzymania licencji krajowej i dopuszczenia do rozgrywek. Ostatecznie, 
za cenę wsparcia finansowego miasta, klub sprzedał władzom Ostrawy 
stadion „Bazaly”. Jak się okazało, stało się to równoznaczne ze zgodą na 
jego opuszczenie i przeprowadzkę na stadion miejski do Witkowic, zaś dla 

12 Milan Baroš urodził się w 1981 r. w Valašskim Meziříču na Morawach. Piłkarz karierę 
seniorską rozpoczął w Baníku, później przez wiele lat występował poza granicami kraju, 
m.in. w drużynach: FC Liverpool i „Galatasaray” Stambuł, by dwukrotnie na krótko powrócić 
do Ostrawy. W narodowej reprezentacji rozegrał 93 mecze, strzelając 41 goli. http://www.
national-football-teams.com/player/1826/Milan_Baros.html [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; 

13 Marek Jankulovski, urodzony w 1977 roku w Ostrawie, obrońca przez długie lata występują-
cy w Serie A w barwach AC Milan, z którym to zespołem zdobył m.in. Puchar Mistrzów. W re-
prezentacji Czech rozegrał 78 meczy, zdobywając 11 goli, w 2004 roku sięgnął po brązowy 
medal Mistrzostw Europy. W 2011 roku po jedenastu sezonach powrócił do rodzinnej 
Ostrawy, by jednak już w pierwszym meczu w barwach Baníka doznać kontuzji, która za-
kończyła jego karierę. http://fotbal.idnes.cz/databanka.aspx?t=hrac&id=3003084 [ostatni 
dostęp 5. 08. 2014].

14 Tomáš Galásek, urodzony w 1973 r. we Frydku-Mistku, defensywny pomocnik, 69-krotny 
reprezentant kraju, wychowanek Baníka, występujący w Ostrawie przez 5 sezonów, który 
po kilku latach spędzonych z sukcesami, m.in. w „Ajaksie” Amsterdam, podjął nieudaną 
próbę powrotu do macierzystego klubu. http://ihned.cz/c1–26413940-ceska-liga-ma-dalsi-
ho-navratilce-galasek-se-upsal-ostrave [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

15 Oprócz Marka Jankulovskiego i Tomáša Galáska do najlepszych graczy Baníka początku XXI 
wieku pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego zaliczali się: Libor Sionko (prawy pomocnik, 
ur. w 1977 r. w Ostrawie występujący m.in. w „Baníku” Ostrava i TŽ „Třinec”, rozegrał 
41 meczów w reprezentacji, strzelając 8 goli), Miroslav Matušovič (pomocnik ur. w 1980 r. 
w Hawierzowie, wcześniej FK „Baník” Havířov, trzykrotny mistrz kraju i również trzy-
krotny zdobywca pucharu Czech oraz – jednokrotny – pucharu Cypru), Václav Svěrkoš 
(napastnik ur. w Trzyńcu w 1983, wcześniej także zawodnik we Frydku-Mistku, wielokrot-
ny młodzieżowy i seniorski reprezentant kraju) oraz Michal Papadopulos (napastnik ur. 
w Ostrawie w 1985 roku, wielokrotny młodzieżowy i seniorski reprezentant kraju, gracz 
Zagłębia Lubin, w barwach którego w 2013 zdobył 12 bramek, plasując się na podium 
rywalizacji o tytuł króla strzelców polskiej Ekstraklasy), a także bramkarze: Pavel Srníček 
(ur. 1968 w Boguminie, robiący karierę w Serie A i Premiership, 49 meczów w narodowej 
reprezentacji, Mistrz Europy z 1996 roku), Jan Laštůvka (urodzony w 1982 r. w Hawie-
rzowie, wychowanek FC Karviná, gracz „Baníka” Ostrava, występujący m.in. na Ukrainie, 
w Niemczech i Anglii), czy Marek Čech i Martin Raška (obaj urodzeni w Ostrawie w roku 
1976). http://www.fcb.cz/klub/historie/#osobnosti-klubu [ostatni dostęp 5. 08. 2014].
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samego śląsko-ostrawskiego obiektu, że, niepomny na jego historię, będzie 
on wyburzany16. Tym samym klub piłkarski „Baník” Ostrava przetrwał za 
cenę utraty stadionu, który w trakcie ostatniego półwiecza był świadkiem 
największych jego sukcesów. 

Nie wszystkie jednak kluby piłkarskie przetrzymały ekonomiczne i or-
ganizacyjne zawirowania przełomu wieków. Tak było m.in. w przypadku 
lokalnego rywala „Baníka” – drużyny z Witkowic, która w nowych warun-
kach coraz bardziej podupadała i w 2011 roku zniknęła ze sportowej mapy 
kraju17. Przykładem tego, jak trudne były lata dziewięćdziesiąte i pierwsze 
lata XXI wieku dla wielu zespołów, są także losy karwińskiej piłki nożnej. 
Wszystkie historyczne kluby z tego miasta przeżywały regres i stopniowo 
podupadały, z trudem osiągając pułap trzeciej ligi, tj. morawsko-śląskiej 
(Moravskoslezská fotbalová liga, MSFL). Tak było do czasu, gdy przed se-
zonem 1996–1997 wskutek trzech kolejnych fuzji, powstał w mieście jeden 
silny klub – FC Karviná, o ambicjach sięgających najwyższej klasy roz-
grywkowej (od sezonu 1997/1998 do 2013/2014 nazywanej: Gambrinus liga, 
a następnie Synot liga)18. Mimo przejściowego osiągnięcia celu w sezonie 
2000/2001 zespół ten spadł jednak do MSFL, a rok później jeszcze niżej, po 
czym został wycofany z rozgrywek19. Podobny los czekał także, m.in.: MFK 

16 http://sport.sme.sk/c/7834479/ostrava-sa-rozlucila-s-bazalmi-hravala-na-nich-56-rokov.
html [ostatni dostęp 5. 06. 2015].

17 Klub w 1994 roku spadł z ekstraklasy, a w 2010 roku został relegowany do rozgrywek mo-
rawsko-śląskich (III liga), skąd w 2011 roku został wycofany i rozwiązany. Próbą reaktywa-
cji zespołu było założenie nowego klubu pod nazwą FC Vítkovice 1919, który po połączeniu 
z zespołem z Ostrawy-Poręby („Fotbal Poruba 2011”) stworzył MFK Vítkovice, kontynuują-
cy dawne tradycje witkowickiego futbolu. Zespół ten obecnie występuje jednak jedynie na 
szczeblu regionalnym (Divize E, tj. czwarta kolejna klasa rozgrywkowa). http://fc-vitkovi-
ce.cz/historie/ [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; http://moravskoslezsky.denik.cz/fotbal_region/
je-konec-fotbalove-vitkovice-treti-ligu-20110209.html [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

18 Przed sezonem 1994/1995 doszło do pierwszej z trzech fuzji, w rezultacie których połączyły 
się wszystkie karwińskie kluby piłkarskie w jeden. Wszystko zaczęło się od połączenia 
karwińskiego zespołu Kovona z klubem FC Vítkovice, powstała w ten sposób drużyna FC 
Karviná-Vítkovice od sezonu 1994/95 występowała w drugiej lidze. Rok po fuzji wspo-
mnianych klubów doszło także do założenia innego nowego klubu – KD Karviná, który 
powstał ze złączenia dwóch zasłużonych karwińskich klubów („Baník 1. máj” oraz „Baník 
CSA”) i rozgrywał mecze w czwartej lidze (tzw. dywizja E). W tym samym czasie doszło 
do ponownego rozdziału drużyn z Witkowic i Karwiny (przy czym druga liga pozostała 
w Karwinie, a zespół z Witkowic musiał grać w niższej lidze). W kolejnym roku doszło do 
połączenia KD Karviná i FC Karviná w jeden podmiot – FC Karviná, występujący następnie 
na zapleczu Gambrinus Ligii. Zespół ten zdołał dwukrotnie awansować nawet do najwyż-
szej klasy rozgrywkowej (1996/1997, 1998/1999), by jednak po sezonie ponownie wracać 
do I ligi (FNL). FC Karviná v první lize, [Karviná 1997], s. 24–25; http://www.mfkkarvina.
cz/zobraz.asp?t=historie [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

19 Częściowe odrodzenie miejscowego futbolu nastąpiło dopiero w 2003 roku, gdy piłkarską 
młodzież FC Karvina przejęła TJ „Jakl” Karviná, a następnie sekcja piłkarska usamodzielniła 
się i przyjęła nazwę MFK (Městský fotbalový klub) Karvina. Klub ten wykupił prawa do 
startu od dawnego FC Karvina, stając się tym samym kontynuatorem jego tradycji i jedno-
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Haviřov20. Z czasem sytuacja cieszyńskich drużyn piłki nożnej ustabilizo-
wała się. Aktualnie na zapleczu czeskiej ekstraklasy w Piłkarskiej Lidze 
Narodowej (Fotbalová národní liga, FNL, dawniej II liga) występują obecnie 
aż trzy kluby z naszego regionu, są nimi: FK „Fotbal” Třinec, MFK „OKD” 
Karviná i MFK Frýdek-Místek21. 

Oprócz klubów hokejowych i piłkarskich zespoły ze Śląska Cieszyń-
skiego i Ostrawy, dzięki występom i sukcesom w najwyższych krajowych 
klasach rozgrywkowych, zyskały znaczną renomę także w takich grach 
zespołowych, jak: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, rugby oraz uni-
hokej. Mowa tutaj o takich zespołach, jak przede wszystkim – HCB (Han-
dball Club „Baník”) Karviná, uchodzący za jedną z najlepszych drużyn 
szczypiornistów w Republice Czeskiej, a nawet w Europie22. W pozostałych 
dyscyplinach wymienić należy: trafiający wielokrotnie na podium koszy-
karskiej ekstraklasy BK NH Ostrava23, wywodzący się z Witkowic siatkarski 
VK (Volejbalový klub) Ostrava24 oraz, będący jednym z bardziej rozpozna-

cześnie jedynym reprezentantem piłki nożnej w mieście. W roku 2008 dzięki wykupieniu 
licencji rezerw Sigmy Ołomuniec trafił do drugiej ligi. Tamże; http://karvinsky.denik.cz/
fotbal_region/20080625drugoliga.html [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

20 Klub ten, po dziesięcioletnim okresie występów w II lidze, w sezonie 1996/1997 zajął 
ostatnie miejsce w tabeli i został rozwiązany. Po sześciu latach niebytu – reaktywowany, 
występuje dziś w „Dywizji E”. W roku 2006 doszło do jego fuzji z lokalnym rywalem – FK 
„Slovan” Havířov. Obecnie jako klub miejski przybrał nazwę MFK Havířov. http://www.
mfkhavirov.unas.cz/klub_historie.php [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

21 Stan taki utrzymuje się już trzeci sezon (2015/2016). Dobrze spisuje się zwłaszcza zespół 
z Trzyńca, który od powstania FNL występuje w niej regularnie już od kilkunastu sezonów 
(w rozgrywkach: 1993/1994–2000/2001, 2006/2007–2011/2012 oraz ponownie od 2013-
2014). http://www.fotbaltrinec.cz/zobraz.asp?t=historie-klubu [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

22 W latach 2000–2002 i 2004–2010 dziesięciokrotnie sięgał po tytuł mistrza kraju, odnosząc 
także sukcesy w Lidze Mistrzów awansując trzykrotnie do ćwierćfinału rozgrywek. W eks-
traklasie szczypiornistów z powodzeniem występuje także zespół piłki ręcznej – SKP Frýdek
-Místek, który w 2003 sięgnął po tytuł mistrza kraju, pięciokrotnie plasując się na drugim 
miejscu. Piłka ręczna rozwija się także w regionie w kobiecych juniorskich i kobiecych 
drużynach, takich jak: HCB Karviná, czy TJ TŽ Třinec. Młodzież znad Olzy bierze również 
udział na przykład w rozgrywkach szkolnych (Slezská školní liga), w których występują 
uczniowie wielu szkół z naszego regionu. http://www.hcb-karvina.cz/zobraz.asp?t=hi-
storie04 [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; http://www.handball.skp.cz/klub/ [ostatni dostęp 
5. 08. 2014]; http://www.hazenakarvina.cz/[ostatni dostęp 5. 08. 2014].

23 Drużyna BK NH Ostrava trzykrotnie zdobyła drugie miejsca i pięciokrotnie – trzecie. 
http://basketball.eurobasket.com/team/Czech-Republic/BK_Nova_Hut_Ostrava/695?Pa-
ge=5 [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

24 W 2005/2006 zespół VK Ostrava wywalczył mistrzostwo kraju, rok później zdobywając 
wicemistrzostwo, a dwa lata później – trzecie miejsce, osiągając również 1/16 finału ko-
szykarskiej Ligi Mistrzów. W sezonie 2012/2013 ponownie został mistrzem Republiki. 
W ostatnich latach trzykrotnie sięgał też po puchar kraju. Do najwyższej klasy rozgrywek 
aspiruje też zespół VK Havířov (w 2015 roku wycofany z tych rozgrywek z powodu 
kłopotów finansowych). Jeśli chodzi o siatkówkę kobiet, to w Extralidze, obok zawodni-
czek TJ Ostrava, z powodzeniem występuje także zespół TJ „Sokol” Frýdek-Místek, który 
w sezonie 2014/2015 zajął trzecie miejsce, wyprzedzając nawet siatkarki z Ostrawy (miejsce 
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walnych zespołów sportowych regionu w omawianym okresie, klub rugby 
RC Havířov25.

Dyscypliną sportową, w której zespoły z regionu osiągnęły prawdopo-
dobnie największe sukcesy w pierwszym 20-leciu istnienia Republiki Cze-
skiej, jest unihokej (cz. florbal). Dyscyplina ta, rozwijająca się w kraju 
intensywnie dzięki zaangażowaniu szkół, jest obecnie w Czechach nie-
zwykle popularna. W krajowych rozgrywkach startuje przeszło 400 klu-
bów zrzeszających blisko 40 000 członków, co plasuje Republikę Czeską 
pod tym względem na trzecim miejscu na świecie (zaraz po Szwecji i Fin-
landii)26, tym bardziej więc docenić należy sukcesy ostrawskich klubów 
w tej dyscyplinie. Jednym z najbardziej zasłużonych klubów sportowych 
unihokeja w Republice Czeskiej jest zespół SC Vítkovice, którego drużyny 
kobiece i męskie, tak juniorskie, jak i seniorskie wielokrotnie triumfowa-
ły na arenie krajowej. Sama męska reprezentacja drużyny z Witkowic aż 
17-krotnie stawała na podium krajowych rozgrywek, sześć razy sięgając 
po tytuł mistrza kraju27. Równie utytułowany jest drugi zespół z Ostrawy 
– FBC Ostrava, który dwanaście razy plasował się w pierwszej trójce naj-
lepszych zespołów Republiki, aż dziewięciokrotnie przy tym zdobywając 
tytuł wicemistrza kraju28. Oprócz wymienionych potentatów także w wielu 
mniejszych miastach regionu istnieją miejscowe zespoły unihokeja, grające 
w niższych ligach, są wśród nich m.in.: FBC Frýdek-Místek, SK FBC Třinec 
i „Torpedo” Havířov29.

czwarte), sezon ten uznawany jest dla kobiecych drużyn z regionu za najlepszy od piętnastu 

lat. http://www.vkostrava.cz/uspechy/s/ [ostatni dostęp 5. 08. 2014]. http://www.volej-
bal-havirov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=95 [ostatni 
dostęp 5. 08. 2014]

25 Zespół RC Havířov, założony w 1966 roku jako sekcja rugby TJ „Slavia” Havířov, od 
1984 przez siedem sezonów rywalizował w I lidze (od roku 1997 jako osobny klub). Do 
najwyższych rozgrywek powrócił w 2001 roku, sięgając w 2005 roku po brązowy medal, 
a w 2012 – srebrny. Choć w międzyczasie musiał opuścić rozgrywki KB Ekstraligi, może 
poszczycić się także trzykrotnym zdobyciem pucharu kraju (2005, 2007, 2008) oraz wieloma 
pucharami rozgrywek młodzieżowych. 

26 http://www.floorball.org/default.asp?kieli=826&sivu=205&alasivu=205 [ostatni dostęp 
5. 08. 2014].

27 Zespół męski SC Vítkovice czterokrotnie zajmował ponadto drugie miejsce i siedmiokrotnie 
uplasował się na trzeciej pozycji. Dwunastokrotnie na podium stawała drużyna kobieca, 
która zdobyła dotychczas: 2 złote, 4 srebrne i 6 brązowych medali. Sukcesy osiągają także 
drużyny młodzieżowe – w latach 2008–2010 trzy razy z rzędu wygrywając rozgrywki 
ligowe. http://www.florbalvitkovice.cz/zobraz.asp?t=o-klubu [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

28 http://www.fbcostrava.cz/zobraz.asp?t=historie [ostatni dostęp 5. 08. 2014].
29 „Torpedo” Havířov przez kilka lat rywalizowało także w ekstraklasie, podobnie drużyna 

z Trzyńca, mająca korzenie w Bystrzycy i Darkowie; http://www.fbcfrydekmistek.cz//?me-
nu=clanky&id=10 [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; http://www.skfbctrinec.cz/historie.html 
[ostatni dostęp 5. 08. 2014]; https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2502&onlycontent=1&c-
lub_id=176 [ostatni dostęp 5. 08. 2014].
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Inną z mocno rozwijających się dyscyplin sportowych w regionie, 
w której czeska część Śląska Cieszyńskiego może pochwalić się bardzo 
silną reprezentacją, jest lekkoatletyka. Jednym z najbardziej znanych spor-
towców regionu jest Jaroslav Baba (*1984), zdobywca brązowego medalu 
na Igrzyskach Olimpijskich w roku 2004 oraz srebrnego medalu w halo-
wych Mistrzostwach Europy w 2011 roku w skoku wzwyż30. Młode poko-
lenie sportowców z regionu reprezentuje natomiast Pavel Maslák (*1991) 
z Hawierzowa, biegacz, m.in. halowy mistrz świata z 2014 roku, mistrz 
Europy z 2012 roku oraz dwukrotny halowy mistrz Europy na dystansie 
400 metrów (2013, 2015)31. Wśród kobiet wszechstronne i wybitne talenty 
lekkoatletyczne objawiły, pochodzące z Karwiny, a występujące w wielu 
dyscyplinach zawodniczki – Šárka Kašpárková (*1971) i Denisa Rosolová 
(*1986). Pierwsza z nich zdobyła w 1996 roku brązowy medal na Igrzy-
skach Olimpijskich, po roku złoty medal mistrzostw świata w trójskoku32. 
Druga sięgnęła po srebrny medal mistrzostw Europy w biegu przez płotki 
i złote medale halowych mistrzostw świata w biegu na 400 metrów – indy-
widualnie i w sztafecie33. 

Mówiąc o lekkoatletyce na Śląsku Cieszyńskim należy koniecznie 
dodać, iż w Ostrawie co roku organizowany jest jeden z najbardziej cenio-
nych na świecie mityngów lekkoatletycznych – „Złote Kolce” (Zlatá Tretra). 
Turniej ten, odbywający się na stadionie w Witkowicach pod egidą federa-
cji IAAF, rokrocznie gromadzi tysiące kibiców, spragnionych oglądania naj-
lepszych sportowców i ich walki o kolejne rekordy świata34. 

Sportem, o którym trzeba wspomnieć, jako o tym, w którym miesz-
kańcy naszego regionu odnieśli sukcesy na skalę światową, jest bez wąt-
pienia tenis ziemny. W Ostrawie urodził się i rozpoczął karierę zawodową 

30 Ośmiokrotny mistrz Republiki w skoku wzwyż. http://paris.diamondleague.com/
athletes/14169119.html [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

31 Zdobywca złotego medalu Mistrzostw Europy z 2012 roku (dystans 400 m), trzykrotny 
mistrz Republiki w latach 2011–2013 (dystanse: 100 m, 200 m, 400 m). http://www.all
-athletics.com/node/15009 [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

32 Po zakończeniu kariery lekkoatletycznej z powodzeniem uprawiała koszykówkę. http://
sport.idnes.cz/kasparkova-po-premiere-v-basketbalove-lize-musim-se-naucit-nosit-dres
-1kh-/basket.aspx?c=A090115_082828_zbasket_ald [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; http://
www.iaaf.org/athletes/czech-republic/sarka-kasparkova-65755 [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

33 http://www.iaaf.org/athletes/czech-republic/denisa-rosolova-184087 [ostatni dostęp 
5. 08. 2014]; http://www.tilastopaja.org/db/atw.php?ID=4711 [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

34 Zawody mają status World Challenge Meetings i należą do grupy kilkunastu elitarnych 
konkursów. W 2007 w Ostrawie biegacz Haile Gebrselassie pobił rekord świata na 20 km, 
pokonując trasę w mniej niż godzinę. Rok później udało się to zrobić także jego krajance Dire 
Tuneové w kategorii kobiet. W 2008 r. rekord świata na 110 metrów przez płotki osiągnął 
reprezentant Kuby Dayron Robles z czasem 12,87 sek. W 2010 Asafa Powell z Jamajki 
pobił nieoficjalny rekord świata na sto jardów z czasem 9,07 sek. http://www.zlatatretra.
cz/rekordy.asp [ostatni dostęp 5. 08. 2014].



627sPort

Ivan Lendl (*1960). Zawodnik ten w latach osiemdziesiątych wielokrot-
nie wygrywał najważniejsze turnieje na świecie, zostając najbardziej uty-
tułowanym graczem dekady w męskim tenisie. Lendl, jeszcze w latach 
dziewięćdziesiątych plasując się w pierwszej dziesiątce najlepszych zawod-
ników, zakończył karierę w 1994 roku35. Za kontynuatora jego sukcesów 
uchodzić może pochodzący z Karwiny Radek Štěpánek (*1978), zdobyw-
ca Pucharu Davisa w 2012 roku, zwycięzca turniejów wielkoszlemowych 
w grze podwójnej oraz turniejów rangi ATP World Tour w singlu i deblu, 
olimpijczyk, przez długi czas plasujący się w pierwszej 30 najlepszych te-
nisistów świata36. 

35 http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Le/I/Ivan-Lendl.aspx?t=rh [ostatni dostęp 
5. 08. 2014].

36 Wśród innych tenisistów urodzonych na Śląsku Cieszyńskim wymienić można jeszcze, 
m.in. pochodzącego z Hawirzowa – Tomáša Cibulca. http://www.atpworldtour.com/
Tennis/Players/Top-Players/Radek-Stepanek.aspx [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; http://www.
atpworldtour.com/Tennis/Players/Ci/T/Tomas-Cibulec.aspx [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

 „Gimnaści” z MK PZKO „Wędrynia” na Festiwalu PZKO w Karwinie, 
30 maja 2015 roku  OD
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Sukcesy sportowe reprezentantów regionu w dziedzinach takich, jak 
na przykład tenis ziemny, są wypadkową zarówno talentu poszczególnych 
jednostek, jak również wskaźnikiem znacznego rozwoju i profesjonaliza-
cji poszczególnych dyscyplin na Śląsku Cieszyńskim i w rejonie Ostrawy. 
Wśród nich również tych, które uchodzą za elitarne. Jednym z istotnych 
warunków rozwoju talentów sportowych wśród przedstawicieli poszcze-
gólnych dyscyplin, jest dostęp do rozbudowanej bazy sportowej i rekreacyj-
nej oraz fachowej pomocy na różnym etapie ich rozwoju. Dzięki spełnieniu 
tych warunków możliwe są sukcesy reprezentantów regionu w takich dys-
cyplinach, jak właśnie: tenis, czy chociażby hokej. 

Rozbudowana baza sportowa na terenie Śląska Cieszyńskiego otwiera 
przed jego mieszkańcami niezliczoną gamę możliwości uprawiania sportu 
oraz aktywnego wypoczynku, dając szerokim rzeszom ludności możliwość 
prowadzenia zdrowego trybu życia, zaś uzdolnionym jednostkom – szan-
sę sportowego rozwoju i zawodowej kariery. Na tendencje te nie wpłynęła 
negatywnie komercjalizacja sportu i rekreacji, w wielu wypadkach umoż-
liwiająca wręcz rozwój dyscyplin dotychczas niszowych, jak na przykład 
paralotniarstwo czy golf. Region cieszyńsko-ostrawski, posiadający rozbu-
dowaną w latach poprzedniego systemu bazę sportową, składającą się na 
dużą liczbę hal sportowych, krytych lodowisk, stadionów lekkoatletycz-
nych, tras i skoczni narciarskich oraz pływalni, wzbogacił się w kolejnych 
latach o dodatkowe obiekty, m.in. takie, jak: boiska golfowe, aquaparki, 
stadniny koni i tereny hippiczne oraz sieć publicznych tras rowerowych. 
Baza ta jest dla osób prywatnych i klubów znacznym kapitałem, stano-
wiącym podstawę pod sportowy rozwój regionu i jego mieszkańców. Jako 
przykład sportu rozwijającego się dzięki dobrej infrastrukturze niech po-
służy golf, którego przedstawiciel, posiadający niemal półwieczną tradycję 
– zespół TJ Ostrava, w interesującym nas okresie regularnie znajdował się 
w czołówce krajowych rozgrywek, zdobywając tytuły mistrza Republiki 
Czeskiej zarówno w kategoriach męskich, jak i kobiecych37.

Warto zaznaczyć, iż, jakkolwiek przemiany społeczno-gospodarcze 
przełomu XX i XXI wieku zmieniły mocno obraz życia sportowego w regio-
nie, osłabiając jedne jego gałęzie, a rozwijając inne to, mimo negatywnych 
tendencji, części tradycyjnych dyscyplin sportowych udało się przetrwać 

37 Sekcja golfa TJ Ostrava powstała w 1968 roku, gdy w leżących nieopodal przejścia granicz-
nego w Chałupkach – Šilheřovicach, w obrębie przypałacowego parku stworzono boisko 
do gry w golfa. Ostrawski golf pierwsze sukcesy i tytuły zdobył w latach osiemdziesią-
tych (1987), powtarzając je dekadę później (1997, 1998 – kobiety, 1999, 2003 – drużyna 
mężczyzn). W regionie funkcjonuje ponadto więcej boisk golfowych, powstały one m.in. 
w: Boguminie, Karwinie (Lipiny), Ropicy, Olbrachcicach i Ostrawicy. W samej Ostrawie 
istnieje ponadto kilka klubów i szkółek do nauki gry w golfa. http://www.tjostrava.cz/
historie [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; http://www.mojeostravsko.cz/zivotni-styl/i-v-ostrave
-plati-golf-individualni-sport-pro-sirokou-verejnost.html [ostatni dostęp 5. 07. 2015]
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zawirowania, kontynuując swoje długoletnie tradycje w poszczególnych 
ośrodkach. Mowa tu o takich chociażby dyscyplinach, jak: zapasy (Trzy-
niec38), podnoszenie ciężarów (Bogumin i Hawierzów39) czy wioślarstwo 
(Ostrawa40). Podobnie było w przypadku polskiego sportu amatorskiego na 
Zaolziu, który pomimo częściowego regresu przetrwał trudny czas zmian 
ustrojowo-gospodarczych lat dziewięćdziesiątych, by w ostatnich latach 
odnotować spore sukcesy podczas startów na Światowych Igrzyskach Po-
lonijnych41. 

Konkluzje 

Pierwsze dwadzieścia lat istnienia Republiki Czeskiej to czas zarówno wiel-
kich sukcesów, jak i bolesnych porażek wyczynowego sportu na Ziemi Cie-
szyńskiej. Gdy bowiem wskutek zmieniających się warunków politycznych, 
ekonomicznych i społecznych jedne środowiska sportowe oraz kluby ulega-
ły dezintegracji i upadały, inne rozwijały się, odnosząc błyskotliwe sukcesy. 
Wiele zespołów i sportowców z regionu, dzięki zaangażowaniu, profesjo-
nalizmowi i wsparciu miejscowych sponsorów wypracowało sobie solidną 

38 W 2011 roku w Trzyńcu 90. rocznica założenia klubu zbiegła się z 40. edycją zawodów 
„Velká cena Třince”, zorganizowanych jako turniej młodzieżowy (kategorii juniorów 
i żaków), w którym wzięło udział 235 zawodników z pięciu krajów, w tym wiele klubów 
i zawodników z terenu Śląska Cieszyńskiego. http://www.zapastrinec.cz/clanek/40-velke-
ceny-trince-v-zapase/ [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

39 Pozycję Bogumina i miejscowego klubu „Bonatrans Bohumín” w dziedzinie sportów cięża-
rowych potwierdzają odbywające się w mieście regularnie międzynarodowe zawody mło-
dzieżowe („Mezinárodní Velká cena Bohumína”) i mistrzostwa kraju a także zorganizowane 
w roku 2013 Międzynarodowe Mistrzostwa Czech kobiet i mężczyzn. http://www.bohumin.
cz/novinky/564/bohumin-ma-mistry-republiky-ve-vzpirani [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; vz-
piranihavirov.cz/oklubu.html [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

40 vkperun.cz/historie-kklubu [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostra-
va/sport/235982-veslari-z-ostravskeho-privozu-slavi-120-let [ostatni dostęp 5. 08. 2014].

41 Istniejące jeszcze w latach dziewięćdziesiątych w niektórych Kołach PZKO tzw. Kluby 
Sportowe lub mające często profil sportowy Kluby Młodych wraz ze spadkiem liczebności 
samych kół zaczęły również podupadać. Nadal jednak funkcjonują, ciesząc się sporą po-
pularnością polskiej społeczności, oparte na rodzinnych i przyjacielskich więzach zespoły 
i stowarzyszenia, jak na przykład: Drużyna „Gimnastów” z Wędryni czy „Klub 99” (klub 
założony w roku 1999, skupiający seniorów będących weteranami zaolziańskiego życia 
sportowego). Polscy sportowcy z Zaolzia pod szyldem „Beskidu Śląskiego” z sukcesami 
biorą udział w zimowych i letnich Igrzyskach Polonijnych. W 2013 roku po raz pierwszy 
w historii zwyciężyli oni w generalnej klasyfikacji medalowej letnich Igrzysk Polonijnych, 
zdobywając 47 medali, w tym 17 złotych, wyprzedzając tym samym rodaków m.in. z Litwy 
i USA. Rozgrywana rok później olimpiada zimowa skończyła się zdobyciem 69 medali 
(w tym 29 złotych), co pozwoliło zająć drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Leksykon 
PZKO. Red. M. radŁowska-oBrusnik , O. toBoŁa . Czeski Cieszyn 1997, s. 144, 167, 180, 
221; http://zwrot.cz/2014/12/jubileusz-klubu-99-zdjecia/ [ostatni dostęp 5. 08. 2014]; 
W. kożdoń : Historyczny sukces Zaolzian! „Głos Ludu” 2013, nr 95 z 13 sierpnia.
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markę w czeskim środowisku sportowym. Ich liczba oraz ilość zdobywa-
nych przez nich tytułów sprawiają, iż region Ostrawy i Śląska Cieszyńskie-
go może być uważany za jeden z najbardziej rozwiniętych pod względem 
sportowym regionów Republiki Czeskiej42.

42 Zob.: J. šiCHan:  Časoprostorový vývoj kolektivních sportů v České republice. Diplomová práce.
Olomouc 2011, s. 70–87. http://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2011-rg/2011_
Sichan.pdf [ostatni dostęp 5. 08. 2014].
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TurystykajaN 
havlaNt

Śląsk Cieszyński nadal dysponuje znacznym potencjałem 
turystycznym zwłaszcza w południowej, beskidzkiej czę-
ści regionu1. Beskidy należą stale do pięciu najważniej-
szych regionów turystycznych w kontekście terytorium 
dzisiejszej Republiki Czeskiej. 

Przemiany polityczne po 1989 roku nie ominęły sek-
tora turystycznego. Doszło do reprywatyzacji i pry-
watyzacji infrastruktury turystycznej i do budowy 
licznych nowych prywatnych obiektów. Podaż usług 
turystycznych w regionie zwielokrotniła się w porów-
naniu z poprzednim okresem2. Obok usług podsta-
wowych (zakwaterowanie, wyżywienie) zaczęły się 
pojawiać oferty ciekawych usług związanych z ak-
tywnym wypełnianiem wolnego czasu. W regionie po-
szerzyła się dotychczas bardzo wąska oferta do gry 
w golfa. W okresie komunistycznym istniało w pobli-
żu Ostrawy tylko jedno pole golfowe w miejscowości 
dawnego Śląska Pruskiego- Šilheřovice. Po 1989 roku 
powstało kilka nowych pól do golfa. Pierwsze z nich 
w 2001 roku na granicy śląsko-morawskiej w miejsco-
wości Čeladná (po morawskiej stronie). Ma 36 doł-
ków i jest największym polem golfowym w Republice 
Czeskiej. Mniejsze, ale wciąż pełnowymiarowe pola 
(18 dołków), powstały później w Ropicy między Trzyń-
cem a Czeskim Cieszynem i w Ostrawicy, a mniejsze 
pole w Karwinie (9 dołków). Do nowej oferty turystycz-
nej można zaliczyć trasy rowerowe (Śląski Szlak, Szlak 
Bursztynowy, Szlak Beskidzko-Karpacki i in.), trasy do 
turystyki konnej i szybko rozrastającą się sieć obiektów 
spa i wellness. 

1 J. bína  i inni: Hodnocení potenciálu cestovního ruchu. W:  COT 
business 2, Praha 2002, s. 19–29.

2 Tamże. 
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Nowa kategoryzacja czeskich ośrodków narciarskich3 świadczy o popra-
wie jakości usług dla narciarzy na terenie Śląska Cieszyńskiego w ostatnich 
20 latach. W Beskidach po czeskiej stronie granicy występują ośrodki o zna-
czeniu państwowym, regionalnym i lokalnym. Ośrodki o znaczeniu ogólno-
państwowym muszą mieć co najmniej 4 km tras zjazdowych a pojemność 
wyciągów i kolejek linowych powinna przekraczać 3 500 osób/godz. Te kry-
teria spełnia ośrodek „Bílá” w pierwszej morawskiej miejscowości za histo-
ryczną granicą Moraw i Śląska. Składa się z dwu części: „Bílá” i „Mezivodí” 
i dysponuje 8 trasami o długości 6,2 km na północnych stokach (średni po-
ziom) i na stokach południowych (łatwy poziom). W 2009 roku zbudowano 
tam wyciąg krzesełkowy o długości 1 km (z funduszy europejskich). Po-
jemność wszystkich wyciągów wynosi 6 750 os./godz. Odwiedza go zimą 
2 000–3 000 narciarzy dziennie,4 którzy mają do dyspozycji również odpo-
wiednią infrastrukturę hotelową i gastronomiczną.

Do ośrodków regionalnych zaliczane są te, które mają od 1 do 4 km tras 
zjazdowych i pojemność wyciągów 1 000 – 3 500 os./godz. W Beskidach 
należą do nich Mosty koło Jabłonkowa, które reklamują się jako ośrodek 
dla rodzin z mniejszymi dziećmi. Oprócz narciarstwa można tu wykorzy-
stać trasę bobslejową (na wózkach) o długości 650 m, park linowy, trampo-
liny bungee, górskie trasy rowerowe i inne. 

3 J. vyStouP il :  Atlas cestovního ruchu ČR, Praha 2006, s. 157.
4 www.skiareal.bila.cz [ostatni dostęp 14.11.     2015].

W Čeladnej znajduje się największe pole golfowe 
w Republice Czeskiej  JaH
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Pozostałe ośrodki mają charakter lokalny. Jaworowy w miejscowo-
ści Oldrzychowice koło Trzyńca jest tradycyjnym ośrodkiem narciarskim 
tej części Beskidów (wyciąg z 1956 roku), którego rozwój hamują zagma-
twane problemy własnościowe5. Kolejnymi lokalnymi ośrodkami turysty-
ki narciarskiej są Łomna Górna i Dolna, Rzeka i Morawka. Zjawiskiem 
oddziałującym pozytywnie na rozwój turystyki w czeskiej części Ślą-
ska Cieszyńskiego jest ograniczenie produkcji przemysłowej w Zagłębiu 
Ostrawsko-Karwińskim, które w latach dziewięćdziesiątych spowodowa-
ło największe obniżenie negatywnych wpływów przemysłu na środowi-
sko w historii tego okręgu przemysłowego. Poważnie traktowana obecnie 
ochrona środowiska może być jednak w pewnych okolicznościach czyn-
nikiem hamującym rozwój turystyki. Dzisiaj nie mogłoby już wprawdzie 
dojść do zniszczenia rezerwatu Stawy Łąckie tylko po to, aby wydobyć tro-
chę węgla kamiennego. Z drugiej jednak strony rygory ochrony środowiska 
i aktywny opór organizacji ekologicznych opóźniają a nawet wręcz unie-
możliwiają realizację inwestycji w infrastrukturę turystyczną – głównie 
dróg, wyciągów i hoteli. Patrząc jednak na degradację środowiska w regio-
nie, do której doszło w poprzednim okresie, można się chyba zgodzić ze 
stwierdzeniem, że może to i lepiej. 

5 M. miKa , K. KrzeS iwo , P. KrzeS iwo:  Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich 
w Polsce – przykład Szczyrku. „Prace Geograficzne” 2000, z. 117, s. 63–77.

Pole golfowe w Karwinie-Lipinach powstało na rekultywowanym obszarze 
między kopalniami „Darków” i „Karwina”  JaH
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Konkluzje 

Po przemianach politycznych 1989 roku w turystyce regionu cieszyńskiego 
zaczął dominować sektor prywatny. Rozbudowano i unowocześniono stare 
oraz zbudowano nowe ośrodki dla ruchu turystycznego, sportu i rekreacji. 
Dalszy ich rozwój musi być jednak sprzężony z wymaganiami ochrony śro-
dowiska, co stanowi poważne wyzwanie dla inwestorów i miłośników przy-
rody.

Zmodernizowany areał narciarski „Bílá” oferuje szeroką infrastrukturę 
dla całorocznej rekreacji  JaH
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Ochrona zdrowia tadeusz 
siweK

Przemiany ustrojowe lat 1989–1990 spowodowały zmiany 
w ochronie zdrowia na terenie całej Czechosłowacji. Na te-
renie czeskiego Śląska Cieszyńskiego – jak i w pozostałych 
regionach – doszło w drugiej połowie 1991 roku do likwi-
dacji Instytutów Zdrowia Narodowego (Ústav národního 
zdraví)1. Powstały nowe zakłady ubezpieczeń zdrowot-
nych, rozpoczęły się przemiany własnościowe całej miej-
scowej służby zdrowia. 

Dziś możemy spotkać placówki zarządzane przez wła-
dze regionu, miasta lub placówki prywatne. Dotyczy to 
głównie szpitali, ponieważ przychodnie i apteki są spry-
watyzowane w 100% – nie licząc przychodni i aptek przy 
szpitalach, które należą z reguły do właścicieli szpitali. 
Szpitale znajdują się we wszystkich większych miastach 
regionu jak dawniej, ale mają dziś różnych właścicie-
li. Szpital w Boguminie przejęło w 1991 roku miasto, 
a szpital w Orłowej przekształcił się w 2001 roku w od-
dział szpitala w Karwinie, który podlega władzom okrę-
gu morawsko-śląskiego. Obydwie jednostki uratowało to 
przed zamknięciem, ale nie przed kłopotami finansowy-
mi – dotyczy to przede wszystkim szpitala w Bogumi-
nie, który znacznie ucierpiał podczas wielkiej powodzi 
na Odrze w 1997 roku. Szpital zakładowy w Trzyńcu ku-
piło w 1993 roku siedmiu pracujących tam lekarzy i za-
częło go przekształcać w nowoczesną placówkę służby 
zdrowia Trzyniec-Podlesie. Wkrótce zyskał renomę jako 
jeden z najlepszych szpitali wyspecjalizowanych w lecze-
niu chorób serca.

W 2004 roku służbą zdrowia na czeskim Śląsku Cie-
szyńskim zainteresował się także przedsiębiorca po-
chodzący ze Słowacji, Tomáš Chrenek, który w procesie 
reprywatyzacji w latach dziewięćdziesiątych uzyskał 
udziały w kilku dużych przedsiębiorstwach – m.in. 
w Hucie Trzynieckiej i w wytwórni filmowej Barrandov 

1 Nařízení ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb.
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w Pradze. Chrenek został udzia-
łowcem sprywatyzowanego szpi-
tala w Trzyńcu-Podlesiu, kupił też 
szpital w Czeskim Cieszynie i kilka 
aptek. Do powstającego holdingu 
pozyskał kolejne szpitale i apte-
ki w Republice Czeskiej i w Słowa-
cji, później także w Polsce. Później 
założył zakład ubezpieczeń zdro-
wotnych. Najpierw niewielki, lecz 

z czasem znacznie go powiększył poprzez nowe akwizycje. W ten sposób 
powstała jedna z największych sieci placówek służby zdrowia i ubezpieczeń 
w Europie Środkowej pod nazwą „Agel”. 

Szpital w Czeskim Cieszynie po włączeniu do „Agelu” przekształcił się fak-
tycznie w lecznicę dla przewlekle chorych, natomiast szpital w Trzyńcu-Pod-
lesiu po prywatyzacji rozwinął się. Firma „Agel” przekształciła go w jeden 
z najlepszych szpitali w Republice Czeskiej. Tamtejszy oddział kardiologicz-
ny jest nowoczesną i dobrze wyposażoną placówką, która specjalizuje się 
w najbardziej skomplikowanych operacjach serca, jakich poza Trzyńcem do-
konuje się w Republice Czeskiej już tylko w Pradze. Według rankingu Health 
Care Institue trzyniecki szpital Na Podlesiu zajął już trzykrotnie pierwsze 
miejsce wśród 156 czeskich szpitali: w latach 2009, 2013 i 20142.

Sanatorium w Jabłonkowie istnieje nadal, ale uzdrowisko w Darkowie, 
poważnie zagrożone przez szkody górnicze spowodowane eksploatacją nie-
dalekiej kopalni węgla kamiennego „Darków”, zamknięto w 2012 roku. Przy-
czyną nie było jednak górnictwo, lecz ograniczenia dopłat, które czeskie 
Ministerstwo Zdrowia świadczyło krajowym klientom uzdrowisk. A zagra-
niczni klienci – pomimo znacznej liczby Arabów – nie byli w stanie pokryć 
powstałych w ten sposób strat. Dziś działa bez przerwy tylko oddział reha-
bilitacyjny uzdrowiska Darków umieszczony w Karwinie-Granicach. Nato-
miast historyczne sanatorium kupił w 2014 roku przedsiębiorca z Moraw 
Zdeněk Zemek i jesienią 2014 roku ponownie go otworzył jako lecznicę dla 
chorych na chorobę Alzheimera3.

Konkluzje

Lata dziewięćdziesiąte zapoczątkowały przemiany własnościowe w czeskiej 
służbie zdrowia. Na czeskim Śląsku Cieszyńskim charakterystyczne są, po-
wstałe w ostatnich latach, wielkie sprywatyzowane kompleksy lecznicze.

2 „Hospodářské noviny” 2014, č. 230 z 26 listopada.
3 Wiadomość z prasy.

Dawny Dom Zdrojowy w Darkowie, 
zdjęcie współczesne  KN 
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A

Abrahamowicz Kuba  445
Adamiec Władysław  608
Adamski Stanisław  53, 194–196
Adamus Karel  322
Ahne Henryk  64
Aleksandrowicz Maria  439
Anders Władysław   44
Andrukiewicz Mariusz  539
Andrus, ps. –> Kraus Zdzisław
Andrzejewska Irena  239
Andrzejewska Karolina  463
Andrzejewski Mieczysław  239
Antończak Aleksander  438
Anweiler Paweł  506
Apel Edward  522
Arceusz Tomasz  225
Aškenazy Ludvík  323

B

Baba Jaroslav 626
Babiński Władysław   221
Babiš Andrej  550
Bacza Andrzej  417
Báčá Evřen  332
Bagsik Bogusław  451
Bajan, ps. –> Rauer Józef
Bajorek Jerzy  516
Balajan Halik  262
Balcar Józef  462
Bałucki Michał  347
Bańczyk Alina  459
Bandura Wacław  121
Banszel Henryk  444
Baranowski Włodzimierz  63
Barcik Józef  27
Barcik Ryszard  487
Bardoń Karol  200
Bargieł Janusz  70
Baron Emil  130

Baroš Milan  622
Barski Dariusz  463
Bartecka-Straszny Maria  489
Bartek, ps. –> Flame Henryk
Bartos Józef  515
Bartoszek Józef  134
Bartusek Aleš 71
Baścik Andrzej 68
Baścik Barbara 68
Basik Andrzej  223
Baturo Andrzej  439
Batycki Jerzy  348, 448
Batycki Ryszard  534
Bazielich Barbara  142
Bąk Edward (ps. Zając Walenty, 

Strzemię)  43
Beckerówna Irena  122
Bednarz Marian  26
Bednorz Filip   195
Bednorz Herbert  195–196
Below Jerzy  209, 506
Beneš Edvard  261, 266, 271–272
Berek Jerzy  30
Berek Paweł  29, 32
Berendowicz Emil  45
Berger Józef  265, 284, 345, 

361–362
Berger Karol  347
Berger Tadeusz  344–345
Berger Wiesław Adam  115, 318, 

342, 344
Beria Ławrentij  55
Berman Jakub  72, 269
Bernacik Henryk  238–239
Bertram Adolf   353
Bezegowa Helena  130
Bezruč Petr  284, 314–315, 328
Bębenek Józef  32
Białas Eugeniusz  463
Białek Józef  68
Białkowska-Pisarek Lucyna  463
Białkowski Dariusz  225
Biegański Stanisław  47

Biegun Antoni (ps. Sztubak)  43
Biegun Romana  126
Bielaczyc Barbara  443
Bielan Bronisław  344
Bielesz Antoni  463
Bielesz Urszula  462
Bielesz Władysław  463
Bieńczak Zofia  462
Bieńczyk Bożena  439
Bieniek Józef  195
Bierut Bolesław  47, 73, 261
Bijok Henryk   513
Bil’ak Vasil  285
Bilan-Šinovski Josef  263
Biłka Stanisław  439
Biłko Leopold  356, 360
Biłko Władysław  284
Binkowski Jerzy  68–69
Błachowicz Jan  521
Błahut Emil  239
Błaszczyk Jan  32, 49
Błaszczyk Karol, Górki Wiel-

kie  28 
Błaszczyk Karol (ps. Lido)  45
Błażyński Leszek  223
Bobek Jan  348
Bocek Paweł  207, 211
Bochenek Mirosław  437
Bogucki Tadeusz  208
Bojda Aleksander  524
Bojda Karol  132
Bojko Jan  160
Bolesław, ps. –> Rutkowski Ste-

fan
Bonuš František  326
Borkała Józef (ps. Kret)  43, 46
Borowska Beata  439
Borowski Jan   416
Borusiak Krystyna  462
Borutka Tadeusz  491, 503
Bożek Michał   430, 524
Bożkowie, rodzina  201
Branc Irena  462

Indeks osób*

* Indeks nie obejmuje nazwisk autorów publikacji cytowanych w przypisach.
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Brańczyk Danuta  446
Branham William  214, 514
Branna Danuta  604, 608
Branna Teresa  348
Branny Bogusław  608
Breżniew Leonid  287
Broda Gustaw  210
Broda Jan, bibliofil  166
Broda Jan, naukowiec  95
Broda Joszko  463
Broda Józef  167
Broda Maria  463
Broda Szymon  463
Brożek Ludwik  119–120, 135, 

167, 351
Brudny Alicja  525
Bruell Tadeusz  209
Brüna František  377
Brych Józef (ps. Jot)  43
Brychlik Jerzy  223
Brzóska Adolf  347
Brzóska Anna  65
Bubik Edward  131
Bublík Ladislav 282
Buchala Jan  275
Buchta-Putzlacher Renata  345, 

348
Buczek Wiktor  463 
Budniak Józef  507
Bugdalski Czesław  489
Bujok Bronisława  462
Bujok Gustaw  227
Bujok Maria 444
Bujok Zuzanna  462–463
Bukowska-Letka Barbara  521
Buława Edward  135
Bułka Władysław  412–413
Bulowski Marian  463
Burda Stanisław  233
Buroňová Anna  327
Bursche Juliusz  205
Bury Anna  463
Bury Dorota  462
Bury Halina  462
Buryan Józef  198
Buszka Henryk  215, 515
Buszko Henryk  245
Buzek Jerzy  396, 414, 471, 479
Buziński Józef  66
Bydlińska Urszula  226
Bydliński Jakub  226
Bylok Jarosław 445
Byrski Ludwik (ps. Żbik)  43
Byrt Tadeusz   511

C

Cabábková Jarka  328
Cejnar Wanda  348
Cejnar Władysław  348
Cejnarowa Wanda  289
Cęckiewicz Adam  241
Čech Marek  622
Černík Oldřich  281
Chamrad Vilem  269
Chlebowczyk Józef  135, 190
Chlipała Agnieszka  521
Chmiel Jan  166, 439, 463
Chmiel Jerzy  463
Chmiel Karol   118
Chmielewski Zenon  21, 26
Chobot Halina  239
Chodkiewicz Wanda  463
Cholewa Adrian  226
Cholewa Karina  226
Chraścina Tadeusz  513
Chrenek Tomáš  635–636
Chromik Agata  440
Chruszczow Nikita  55
Chrystowski Jerzy  489
Cibulec Tomáš 627
Cichomski Zbigniew  441
Cieńciała Cezary  491
Cienciała Jerzy 444
Cienciała Jerzy, dr  247
Cieńciała Ludwik (ps. Maciej)  

349
Cienciała Stanisław, literat  581 
Cieplik Janusz  512
Cierniak Aleksander  451
Cieslar Milan  576
Cieśla Władysław  239
Cieślar Andrzej  523
Cieślar Anna  463
Cieślar Ewa  511
Cieślar Gustaw 515
Cieślar Jakub  525
Cieślar Józef  29
Cieślar Maria  525
Cieślar Paweł   276–277, 284, 294
Cieślar Stanisław  227
Cieślar Urszula  463
Cieślar Władysława  463
Cieślik Mieczysław  30
Cimoszewicz Włodzimierz  408
Ciompa-Wucka Grażyna  441
Ciszewska Renata  462–463
Cozac Tadeusz  539
Cuber Piotr  488
Curzydło Czesław  343

Cymorek Jerzy, ksiądz   362
Cyrankiewicz Józef  26, 60, 268
Cywiński Marek  243, 533
Czader Ignacy  497
Czaja Mieczysław  95, 106
Czaja Wiesław  225
Czarnecki Romuald (ps. Piko-

lo)  43
Czech Marta  462
Czechowicz Bolesław  21
Czembor Henryk  211, 510
Czepczor Helena  462
Czerwińska Kinga  464
Czupryna Paweł  451
Czyż Andrzej   211, 508–509
Czyż Leszek  511
Czyż Ludwika
Czyż Marta  462
Czyż Renata  444
Ćwięk Antoni  462

D

Dąbrowski Bronisław  66
Dąbrowski Stanisław  227
Dadlez Zygmunt  246
Dalski Edmund  239
Damiec Zbigniew  463
Danel Robert  166, 451
Delong Eugeniusz  608
Delong Jan 572, 573
Delong Władysław  348
Dembiniok Marian  440
Dembiński Jacek  492
Dobija Barbara  462–463
Doboszyński Adam  44
Doktor Konrad  122
Domin Czesław  62
Dominik Rudolf  462–463
Dopierała Marek  225
Dorda Roman  508
Dorda Stanisław  211
Dorighi Janina  463
Doseděl Miroslav  357
Dostal Adolf  344–345
Dostal Karol  239
Dragon Andrzej  463
Dragon Paweł  160
Dragon Zofia  462
Drewniakówna Janina  46
Drobniewicz Zygmunt  239
Drong Władysław  604
Drösler-Worek Renata  348
Drost Jacek  451
Drozd Jan  130



666 Śląsk Cieszyński w lataCh 1945–2015

Drozd Jan, literat  316
Drozd Jerzy  130, 187 
Drozd Władysław  33, 49
Dróżdż Adam  497
Dřevjana (Kozel) Anna  325, 328
Dubček Alexander  74, 281–283, 

287–288, 293
Dubiel Dominik  440
Duda Andrzej  410–411
Duda Karol  68
Duda Kazimierz  130
Dudka Władysław  32
Duława Jerzy  99
Dunikowski Jan  130
Durlow Grażyna  442
Durlow Krzysztof  440
Dutkiewicz Tomasz  438
Dyczek Andrzej  509
Dygoś Jolanta  449
Dylski Marian  30
Dymny, ps. –> Klus Stanisław
Dyrda Emil  198–199, 496
Dyszkiewicz Gertruda  463
Dzida Franciszek  128–129, 462
Dziedzic Łukasz  441
Dzieńdziora-Frelich Iwona  492
Dzierżawski Janusz  94
Dzierżawski Witold  445
Dziewulska Janina  130

E

Edek, ps. –> Heczko Paweł
Elżbieta II, królowa Wielkiej 

Brytanii  158
Engels Fryderyk  55
Erg, ps. –> Szczurek Gerhard
Ewald Janusz  224

F

Faber Wincenty  115
Falfus Jacek  413–414, 416
Farna Ewa  610
Faruga Jacek  462
Farzega Karol  33
Feniuk Roman  348
Ficek Bogdan   417
Ficek Viktor  314
Fierla Eugeniusz  345, 349
Fierla Gustaw  345, 351
Figura Grzegorz  412
Figurny Dominik  345
Fijas Piotr  226

Filapek, działacz PSL  49
Filgas Josef  314–315
Filip Elżbieta  439
Filip Stanislav  323
Filip, ps. –> Filipczyk Tadeusz
Filipczyk Tadeusz (ps. Filip)  349
Filipek Józef  490
Firla Bronisław  344–345
Firla Józef  349
Fiszkal Robert  210, 508
Flame Henryk (ps. Bartek)  28, 

43, 195
Folek Bolesław  443
Foltyn Maria  130
Foltýn Ondřej  314
Foltyn-Skutek Grażyna  463
Folwarczny Gustaw  274
Folwarczny Stanisław  608
Fonfara Ewa  445
Frączek Jan  70
Franek Karol, drukarz  440
Franek Karol, ksiądz  199
Frank Adolf  210
Franta Aleksander  245
Fredro Aleksander  125, 347
Fuchs Vitěžslav  276
Fudala Józef  63
Fujcikowa Helena  463
Furka Władysław  53

G

Gabryś Józef  210
Gabryś Marcin  441
Gabryś Paulina  463
Gabzdyl Karol  463
Gaj Marek  438
Gajdacz Emil  213, 508, 512
Gajdoś, ps. – > Sikora Michał  
Gajewski Jan  70
Gajownik Małgorzata  462
Galásek Tomáš  622
Gała Zofia  462
Gałkowski Janusz  413
Gandhi Mahatma  114
Garnczarczyk Stanisław  46
Gasz-Płońska Cecylia  440
Gatnar-Guzy Maria  160, 463
Gaudyn Janusz 344
Gavendová Anna  375
Gawlik Stanisław  292, 604–606
Gawlińska Danuta  463
Gawrecki Drahoslav  313
Gazurek Ewa  463

Gazurek Jakub, ksiądz  357
Gazurek Jakub, twórca ludowy  

160, 463
Gazurek Janina  462
Gazurek Maria  462
Gąsior Karol  349
Gąsowski Adam  348
Gąssowski Andrzej  125
Gąszczyk, działacz PSL  49
Gburek Zbigniew  245
Gebreselassie Haile  626
Gelnar Jaromír  326, 328
Georg Andrzej  416
Gerke Danuta  212
Gerwin Artur  209
Gębala Wiesław  226
Gębala-Roszkowska Katarzyna  

525–526
Giecek Alina  462
Giedroyc Jerzy  289
Gielata Józef  28
Gierek Edward  61, 75, 285
Gil Jarosław  462
Gil Stanisław  51
Giza Mariola  223
Gładysz Antoni  190 
Glajc Franciszek  125, 228
Glajc Józef  29
Glajcar Adam  511
Glajcar P., rolnik  105
Głodziński Tadeusz  130
Gluza Czesław  414, 417
Gluza Jan  462
Gluza Jarosław  463
Gocal, działacz PPS  32
Goj Bogumił  280, 341
Gola Stanisław  114–115, 437
Goldstücker Eduard   281
Gołębiowska Ewa  441
Gomola Jan  225
Gomola Józef   63, 65
Gomoluch Józef  225
Gomułka Władysław  55–56, 58, 

61, 195, 261, 279, 281, 342
Gorbaczow Michaił  70
Gorgosz Henryk  22
Gosieniecka-Giertuga Regi-

na  462
Gotowiec Marian  188
Gottschalk Lidia  213, 511
Gottwald Klement  263–265, 

267–269, 271–273, 278
Górczyński Artur  414
Górka Jan  47
Górkiewicz Mieczysław  125
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Górny Zbigniew  139
Górska Wanda  344
Grajcarek Kazimierz  70
Grajewski Andrzej  71
Greger Piotr  494
Grim Emanuel  54, 114
Grobelny Andělín  317
Grosiek Ewa  462
Grosiek Klaudia  462
Grudniewski Szczepan  33
Gruszka Urszula  463
Gruszka, działacz PSL  49
Grzbiela Jan  27, 37
Grzeganek Edmund  21
Grzegorz, ps. –> Wójtowicz 

Zbigniew
Grzesik Katarzyna  462
Grzybowska Marzena  440
Grzybowski Karol  532
Grzybowski Marcin  522
Gudrichová Eva  314
Gustlik, ps. –> Ruśniok Emil
Gustyn Jan  495
Gutek Roman  449
Guziur Emanuel  74
Guznar Paweł 263
Gwarek Maria  121, 157–158
Gwarek Zuzanna  158, 462
Gwiżdż Adam  66
Gwuzd Andělín  369

H

Habarta Ludwik  463
Hadam z Drugi Jizby, ps. –> 

Młynek Władysław
Hadyna Stanisław  114, 166
Halama Theofil   571
Hałas Czesław  443
Haltof  Marek  436
Hanus Henryk  267 
Hanzel Łukasz  520
Hanzlik Josef   316
Haratyk Teresa  462
Haręża Bogusław  440
Hauser Albin  127
Havel Václav  291–293
Heczko Bogusław  463
Heczko Jerzy  615
Heczko Karol   349
Heczko Kazimierz  444
Heczko Paweł (ps. Edek, 

Warencki)  43–47
Heczko Paweł, prezes Sokoła  

275

Heger Karel  357
Heglarz Franciszek  56, 60
Hejret Josef  270
Hejzlar Zdeněk  281, 287
Heller Alicja  445
Heller Andrzej  520
Heller Michał  135
Herma Jerzy  440
Herok Dorota  463
Hilbrycht Jerzy  70
Hitler Adolf  361
Hławiczka Karol  167
Hluszczyk Józef  163
Hojnacki Bogusław  26
Holan Vladimír  316
Holeksa Elżbieta  463
Holeksa Jan  227
Holeksa Józef  227
Holesz Janusz  508
Hombek Henryk  233
Horak Adolf Franciszek  158–

159
Horowska Danuta  451
Horzyk Piotr  345
Hrapkowicz Franciszek  33
Hrbáček Jaroslav  285
Hula Stefan Marian  227
Hulka-Laskowski Paweł  72
Husák Gustáv  288
Hustý Bedřich  331
Hydzik Michał  512
Hyra Wacław  22
Hyrnik Eugeniusz  292

I

Indra Alois  282, 285–287
Irecki Franciszek  166
Iwanek Witold  135

J

Jabłońska Lucyna  463
Jacak Andrzej  50–51
Jachnik Jerzy  414
Jadwiga Śląska, św.  354
Jagucki Alfred  69, 209, 213
Jagucki Janusz  504
Jakeš Miloš  292
Jałowiczor Paweł  463
Jan Kanty, św.  494
Jan Paweł II, św.  354,493, 497, 

502, 509, 611–612

Jan Sarkander, św.  354, 494, 
497, 499, 502, 612

Jancz Zuzanna  462
Janek, ps. –> Wadoń Jan
Janik Piotr  510
Janik Ryszard  210, 509
Janko Gajdosz, ps. –> Sikora Jan
Jankowski Wacław  125
Jankulovski Marek 622
Janoszek Agnieszka  462
Janoszek Ewa  439
Janota Bernadeta  463
Jarczyk Franciszek  199
Jarocki Jan  121
Jaruzelski Wojciech  70, 405–

406 
Jasiczek Henryk  115, 265, 279–

280, 289, 316–318, 328339, 
341–345, 352, 603

Jaślar-Walicka Ewa  442
Jaworska Karina  226
Jaworski Kazimierz  344
Jaworski Władysław  44
Jaworski, porucznik MO  26
Jedynak Tadeusz  412
Jedzok Dariusz     571
Jedzok Stanisław  345, 575
Jeleń Ireneusz  520
Jelínková Zdeňka  326–327
Jeziorski Rudolf  199
Jęczmionka Jerzy  199
Jędrzejek Jakub  525
Jírek Bohumil  323 
Josiek Władysław  284
Jot, ps. –> Brych Józef
Jóra spod Grónia, ps. –> Niedo-

ba Władysław
Jóźwiak Włodzimierz  26, 47
Juraszek-Baranowska Danu-

ta  165
Jurczyńska Mirosława  488
Jurecki Karol  30
Jurgała-Jureczka Joanna  463
Juroszek Danuta  462
Juroszek Jadwiga  462
Juroszek Jan  462
Juroszek Michał  166
Juroszek Rafał  525
Juroszek Teresa  462
Jurzak Szczepan  26–27
Juřína Věnceslav  316, 328
Juszczyk Henryk  64
Juszkiewicz Aleksander  50
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K

Kaczmarczyk Stanisław  127
Kaczyński Jarosław  410
Kaczyński Lech  410, 507
Kadłubiec Karol Daniel  351
Kaim Edward  349
Kajetanowicz Kajetan  521
Kajzar Brygida  462
Kajzar Helmut  115
Kąkol Anna  462
Kalarus Maciej  463
Kaleta Alfred  268
Kaleta Edward  49–50
Kaleta Karol  232
Kaleta Paweł  349
Kalina Leszek  351
Kalińska Beata  463
Kałuski Marcin  451
Kałuża Franciszek  502
Kamieniarz Helena  158
Kamieniarz Mieczysław  463
Kamiński Andrzej  414
Kanar, ps. –> Michalik Edward
Kaniok František  359
Kantor Adolf „Bolko“  221
Kantor Petr  441
Kaňok Leopold  316, 320
Kapek Antonín  285
Kaplan Karel   281
Karbowniczek Janusz  243
Kareta Wilhelm  199
Karger Wiktor  119
Karpeta Anna  463
Karpińska Renata  451
Karzełek Jerzy  514
Kasper Anna  463
Kasperlik Karol  54, 198
Kasperlik Wilhelm  194
Kasprzyk Marian  223
Kastelik Kazimierz  463
Kasza Zofia  488
Kaszper Kazimierz  115, 290, 

343–344, 451, 603
Kasztura Wojciech  463
Kašpárková Šárka  626
Kawa Agnieszka  462
Kawa Sebastian 523, 526
Kawulok Anna  463
Kawulok Jan, samorządowiec  

533–534
Kawulok Jan, sportowiec  227
Kawulok Jan, twórca ludowy  

164, 166
Kawulok Józef  167

Kawulok Maria  462
Kawulok Zuzanna  164, 462
Kellner Albert  94, 97
Kenig Piotr  438
Kerner Ryszard  265
Kędzior Anna  65
Kędzior Mirosław  524
Kępa Józef  66
Kępski Marcin  462
Kiera Jerzy  199, 497
Kierc Bogusław  115, 437
Kiereś Małgorzata  167, 440
Kieślowski Krzysztof  129
King Martin Luther  114
Kisza-Bruell Janina  463, 540
Kiszczak Czesław   406–407
Kłaptocz Bronisław  491
Klega Miroslav320
Klejner Zbigniew  68
Klima Jan Lech 209–210, 509
Klimaniec Łukasz  451
Klimczak Albin  463
Klimczak Irema  446
Klimczak, działacz PPR  55
Klimczok Beata  462
Klimowski Andrzej  463
Klimsza Janusz  293, 346, 348, 

604
Kliś Bogumiła  462
Klus Stanisław (ps. Dymny, Za-

pora, Szary)  29–30, 43
Kluz Roman  507
Kłósko Franciszek  63, 65
Kłys (Piłocik) Katarzyna  521
Kmicic, ps. –> Ziemski Ryszard
Kmiecik-Wronowicz Ewa  443
Kobielusz Anna  462
Kobielusz Antoni  412–413
Kocan Eugeniusz  463
Kocyba Tadeusz  439
Kocyan Jan  163, 463
Koczwara Katarzyna  451
Kohut Helena  462
Kohut Piotr  458, 463, 466
Kojs Wojciech  190
Kojzar Ludwik  54, 195, 198
Kokotek Bogdan  293, 348
Kolder Drahomír  285–287
Kołodziej Józef (ps. Wichura)  

43–44
Kołodziejczyk Leon  33
Komarnicka-Drużbicz Barba-

ra  440
Komorek Rudolf  502
Komorowski Bronisław  410–411

Konarzewscy, rodzina  136
Konarzewski Łukasz  443, 465
Konior Krystyna  62
Konopnicka Maria  347
Kopeć Eugeniusz  134–135
Kopeć Tadeusz  413–414
Kopicera Józef  225
Kopik Stanisław (ps. Zem-

sta)  44
Kopoczek Alojzy  486
Kopryan Barbara  462
Kopyciok Łukasz  444
Korczago Adrian  506, 509
Korczakowska Jadwiga  347
Kornasiewicz Edward  22
Kornblum Józef  436
Korpak Ewa  344
Korus Eryk  463
Korus Iwona  463
Korzec Zofia  463
Korzeniowska Wiesława  490
Korzonek Urszula Stefania  

437, 463
Kosmalska Ewa  438
Kosmowski Patrycjusz  63–64, 

66, 68
Kossak Julian  123
Kossak Leon  123
Kossak Wojciech  123
Kossak Zofia  113
Kościukiewicz Paweł  512
Kotas Jan  263–264
Kotela Czesław  245
Kotela Irena  245
Koterla Józef   198
Kotkowska Barbara  413
Kotów Grażyna  463
Kotowicz Grzegorz  225, 522
Kotula Karol   206
Kovalčík Leopold  285, 287
Kowalczyk Jan  224, 526
Kowalska Janina  289
Kowalski Sławomir 413–414
Kowolik Piotr  54
Kozak Ryszard  63, 65
Kozel Božena  328
Kozel Karel  328
Kozieł Ilona  445
Kozieł Jan  209, 508
Kozień Lucyna  126, 438
Kozioł Henryk  46
Kozioł Józef  132
Kozłowski Maciej  289
Kożdoń Józef   72
Kożdoń Mirosław  417
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Kożdoń Witold  445, 451
Kożusznik Bogusław  50
Kralczyński Andrzej  68, 70–71, 

394, 406
Králová Jiřina  324, 326
Krasnikow, mjr Armii Radziec-

kiej  30, 262
Kraus Stanisław  344
Kraus Zdzisław (ps. Andrus)  43
Krehut Jan  29
Krejčí Jaroslav  282
Kret, ps. –> Borkała Józef
Krężelok Damian  525
Krężelok Jan (ps. Skotniorek)  

160, 167
Krężelok Małgorzata  462
Krężelok Zbigniew  463
Kroczak Jan  239
Kronhold Jerzy  70, 115, 293, 

436
Król Jan  135
Król Janusz  417
Król Józef  505
Krumniklowa Ładysława  

288–289
Król Ferdynand  284
Krywult Jacek  66, 417
Krzaklewski Marian  410–411
Krzan Jan  265
Krzanowska Lucyna  488
Krzanowski Maciej  71, 394, 

406, 533
Krząszcz Walenty  114
Krzempek Bożena  451
Krzyształowicz Andrzej  520
Krzywoń Józef  344
Kubaczka Otton  210
Kubala Dobrosław  27
Kubalok Franciszek  195
Kubalok Roman  100
Kubaszczyk Ludwik  160
Kubeczka Zbigniew  344
Kubicius Stanisław  417
Kubiczek Stanisław  30
Kubiček Ivan  287
Kubień Danuta  444
Kubisz Andrzej  265, 339, 345
Kubisz Jan, lekarz  238
Kubisz Jan, poeta  339 
Kubisz Paweł   115, 271, 280, 

284, 339–341, 344–345
Kubok Renata  463
Kuboszek Ludwik  417
Kučera Vojtěch  568,569, 570, 

581

Kucybała Andrzej  130, 439
Kuczyńska Joanna  463
Kudělka Milan  317
Kufová (Kufowa) Olga  321–322
Kukiz Paweł  410, 414
Kukuczka Ewa  462
Kukuczka Franciszek  463
Kukuczka Henryk  458
Kukuczka Józef  463
Kukuczka Krzysztof   463
Kukuczka Mirosław  523
Kukuczka Zofia  462
Kula Izabela  440
Kula Jan  463
Kulawik Antoni  495
Kulhánková Štěpánka  325
Kulik Anna  462
Kulisz Karol  206
Kumorek Ferdynand  223
Kunda Bogumin Sławomir  319
Kunicka Jadwiga  32
Kurczyna Krzysztof  223
Kurek Emil  199
Kuś Stanisław  54
Kuś Wiesław  440
Kuśka Maksymilian  441
Kuśka Oskar  199, 497
Kwaskowski Stanisław  125
Kwaśniewski Aleksander  407, 

409, 411
Kwaśny Irena  443
Kwaśny-Lejawa Dorota  525
Kwiatkowska Monika  462
Kwiatkowski, ps. –> Mazurek 

Stanisław
Kyjánek Karel  363
Kyselá Zdena   325, 328
Kyselý Milan  323

L

Lankocz Lidia  446, 462
Larischowie, rodzina   390
Lasota Jan  210
Laštůvka Jan  622
Lawina, ps. –> Wendrowski 

Henryk
Lazar Ewa  463
Lazar Paweł  463, 514
Lechowicz Antoni  347
Legierska Anna  463
Legierska Beata  462
Legierska Janina  462
Legierska Maria  158, 462
Legierska Mariola  462

Legierska Marta  462
Legierska Teresa  462
Legierski Czesław  463
Legoń Janusz  449
Lenczewski Stefan  26–27, 55
Lendl Ivan 627
Lenin Włodzimierz  55, 287
Lenkiewicz Konrad  449
Lenkiewicz Tomasz  451
Lennert Joanna  463
Leraczyk Zbigniew  413
Leśniewski Włodzimierz  246
Lewandowski Marian  513
Lewinger-Lewiński Julian  130–

131, 187
Lewiński Jan  30, 32
Liberda Bronisław  289, 344–

345
Lichota Teodor  195, 198, 
Lido, ps. –> Błaszczyk Karol
Ligocka Janina  462
Ligocka Paulina  525
Ligocki Alojzy (ps. Michoł)  349
Ligocki Mateusz  525
Ligocki Michał  525
Lipińska Małgorzata  446
Lipovská Jarmila  325
Lis, ps. –> Włoch Stanisław
Lisnik Jan  321
Lisowska Mieczysława  463
Lissowska Ruta Kornelia  463
Liška Jindřich  369
Lobkowicz František Vác-

lav  612
Londzin Marek  508–509, 512
Lorek Edward  512–513
Lorek Leszek  129
Luber Andrzej  512–513
Lubertowicz Zygmunt  114
Luchowiec Józef  95

Ł

Łabaj  Emil    381
Łabaj  Karol    381
Łabaj  Rudolf   381     
Łabudek Józef  66
Łazowski Krzysztof  134
Łbik Marek  225
Łukasiewicz Kazimierz  47
Łupieżowiec Maria  462
Łupieżowiec Robert  463
Łysek Paweł  114, 320
Łysogórski Józef  21, 30
Łysogórski Zygmunt  240
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Łysohorski Ondra  320–321
Łyszczarz Marek  522
Łyżbicki Andrzej  440

M

Mach Henryk  208, 506
Mach Józef  463
Machej Anna  441
Machej Zbigniew  115, 436–437, 

440
Maciej, ps. –> Cieńciała Ludwik
Maciejiczek Paweł  94
Mackowski Alfons  238–239
Macura Erwin 292
Macura Karol  508
Macura Ryszard  442
Madej Fryderyka  463
Majętny Władysław  104, 463
Makowicz Adam  448
Maksymilian Kolbe, św.  494
Malczewski Jacek  123
Malec J., rolnik  105
Malejka Tadeusz  64
Malik Henryk  70
Malik Jan  463
Malina Mateusz  523
Malirz Wanda  463
Maliszewski Aleksander  348
Małyjurek Leszek  463
Małysz Adam 524, 526
Małysz Joanna  525
Małysz Karolina  442
Małysz Krystyna  462
Mamoń Stefan  289
Mamorski Józef  488
Mańka (Mainka) Alojzy  284, 

344
Mańka Aleksander  490
Marcinkowa Janina  131, 166
Marecka Elżbieta  490
Marek Bohumíl  315, 321
Marek Henryk  226
Marekwica Jerzy  29
Marekwica Jolanta  462
Marekwica Józef  29
Maresz Bronisława  134
Maria Antonina Kratochwil, 

bł.  502
Marks Karol  55
Markuzel Marian  507
Marszałek Lechosław  129
Marszałek Rudolf  194 
Martínek Vojtěch  313, 320
Maslák Pavel 626

Masny Karol  54
Matl Stanisław  65
Matušovič Miroslav  622
Matuszek Marek  520
Matuszewski Władysław  30
Matuszny Ewa  462
Matuszny Gustaw (ps. Orzeł 

Biały)  43
Matuszny Kazimierz  413–414
Matyja Roman  442
Mazowiecki Tadeusz  291, 407, 

409
Mazur Anna  463
Mazur Imelda  463
Mazur Irena  69
Mazur Józef  349
Mazurek Stanisław (ps. Kwiat-

kowski)  72
Mazurkiewicz Witold  438
Mech Leszek  115
Melcer Jan  209, 507
Melchior Grodziecki, św.  502
Mendel Małgorzata  447
Mendrek Jan  63, 65
Mendroch Marek  440
Metzendorf Maksymilian  517
Mędrzak Oskar  22
Michalczuk Jakub  525
Michalczyk Maria  463
Michalec Teresa  68
Michałek Bolesław  463
Michałek Jan  463
Michałek Józef  458
Michałek Maria  462
Michałek Zbigniew  462
Michalik Edward (ps. Kanar)  

43
Michalik Franek  348
Michalik Marek  511
Michalik Wanda  463
Michalin Jan  43
Michałowicz Józef  68
Michalska Emilia  115, 166
Michalska Mariola  226
Michalska Wioletta  462
Michejda Oskar  207,  209
Michnik Adam  293, 406
Michoł, ps. –> Ligocki Alojzy
Mickiewicz adam  59
Mider Bolesław  132
Mider Wanda  463
Midoń Ewa  489
Miech Jan  105
Mierzwa Zenon  69, 198
Miękina Leon  115

Migdał Roman  416
Mikler Erwin  507
Mikołajczyk Stanisław, poli-

tyk  32  
Mikołajczyk Stanisław, zakon-

nik  201
Mikota Miloš  366
Miková Marie  282, 287
Miller Leszek  407
Misiorz Jan  463
Mitręga Paweł (ps. Sosna)  43
Mizera Zygmunt  416
Mizia Urszula  440
Mludek Ivo  71
Młynarczyk Józef  225
Młynek Władysław (ps. Hadam 

z Drugi Jizby)  344, 349, 
603

Modzelewski Zygmunt  269
Mokrowiecki Marek   348
Molin Gustaw  210
Moliński Rudolf  348, 608
Monczka Jan  348
Morawa Stanisław  495
Morcinek Gustaw  113
Morcinek Jan  210
Morcinek Paweł  270
Morkes Evžen  285, 287
Moś Antoni  121
Motyka Maria  462
Motyka Teresa  462
Mroczek Emil  58
Mrózek Józef sr  214
Mucha Michalina  462
Muchacki Rafał  413–414
Musiol Karel  326
Musioł Karol  72
Muszkiet Beata  462
Mušal Jan  285

N

Naniuś, szef PUBP   55
Narzyński Janusz  206, 504
Nastulczyk Franciszek  290, 437
Neckař Josef  330
Nehrebecki Władysław  129
Nejedlý Zdeněk  330
Němcová Jarmila  282, 287
Neścior Krzysztof  441
Niedoba Władysław (ps. Jóra 

spod Grónia)  347–349, 
604

Niedziółka Franciszek  27
Niemiec Zbigniew  462–463
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Niemiec-Warzecha Anna  439
Nierostek Lech  572
Nieszporek Ryszard  50
Nikiel Anna  523
Nikodem Paweł  207, 211
Niżegrodcew Maria  247
Noga Jan  210
Nogol František, ksiądz  360
Nogowczyk Jerzy  417
Nohavica Jaromír  571,576,577
Novotny Antonín  279, 281
Nový Vílem  263, 264, 271
Nowak Alfred  238
Nowak Alojzy  348
Nowak Hanna  463
Nowosielska Anna Sonia  463
Nowotarski Zygmunt  227
Nurzyński Dariusz  443
Nyczek Tadeusz  290
Nykiel Mirosława  413–414

O

Ochman Vojtěch  330
Ochodek, działacz PSL  49
Oczko Stanisław  120
Oczkowska Aleksandra  445
Oczkowska Jolanta  463
Ognisty Mateusz  521
Ogórek Magdalena  410
Ogrodzki Gabriel  33
Okrzesik Janusz  71, 394, 406, 

412–413, 451
Okuljar Zdzisław Maria  115, 122
Olbrycht Jan  414
Olechowski Andrzej  410
Oleś Józef  59
Oleś Teodor  198
Olszar Sebastian  520
Olszewski Daniel  123, 126
Olszewski Jan  412, 605
Olszewski Józef  269
Olszowski Wiktor  225
Om, ps. –> Wojciechowski Jerzy
Omorczyk Jarosław  522
Onderek František Borgiáš  

353–354, 357, 359
Ondráš z Janovic Ondraszek  

317, 328
Ondrusz Józef  167, 280, 351
Opoczyński Kazimierz  239
Orawska Małgorzata  463
Orkan Tadeusz  94
Orkisz Bronisław  22
Orszulik Bolesław  135

Orzeł Biały, ps. –> Matuszny 
Gustaw

Osóbka-Morawski Edward  72
Ostoj Jan  490
Oszelda Paweł  349
Oszelda Władysław  72, 135
Oszuścik Urszula  463
Ovčaček Eduard  322

P

Pająk Antoni  44
Pająk Gabriela  463
Pająk Władysław  121
Pajdak Marian  44
Palarczyk Bronisław444
Palarczyk Jerzy  199, 497
Palikot Janusz  410
Paloch Blažej  323
Palowski Gabriel  341, 344
Palowski Józef  463
Panic Idzi  135
Papadopulos Michal  622
Para Józef  125
Parchański Sławomir  446
Pasterny Sylwia  463
Pasterny Wiktor  463
Pastrňák Miroslav  331
Pasz Władysław  345
Paszek Krzysztof  68
Patalong Jerzy  199–200, 497
Pavlok Bohumil  316
Paweł VI, papież  355
Pawełek Edward  463
Pawlak-Finderowa Gertruda  

26, 30
Pawlas Oskar  344
Pawlik Adam  68
Pawlik Magdalena  68
Pawlusiak Tadeusz  226
Pawlusiak-Dobija Anna  226
Paździora Aleksandra  462
Pazio Aleksander  47
Peacock Gary  448
Pechsel Rudolf  276
Penkala Ryszard   70
Pękała Adam  262
Pępek Małgorzata  414
Peška Lud’ek   322
Peterková Božena  325
Petru Ryszard  414
Picha Karol  199
Picheta Jan  437, 451
Piech Maria  463
Piecha Bolesław  414

Piechniczek Antoni  225–226
Piechocki Andrzej  444, 463
Pieczonka Edyta  462
Pieczonka Marcin  159
Pieczonka Wiktor  159
Piegza Karol  142, 341, 345, 

349, 351
Pieniążek Józef  49
Pietroszek Leopold  59, 195
Pietrzyk Irena  490
Pietrzykowski Wiktor  223
Pietrzykowski Zbigniew  223, 

412
Pięta Stanisław  413–414
Pikolo, ps. –> Czarnecki Ro-

muald
Pikulski Zygmunt  215
Pikus Małgorzata  577
Pilch Andrzej  463
Pilch Janina  463
Pilch Jerzy  435–436
Pilch Joanna  462
Pilch Józef  135
Pilch Lidia  70
Pilch Maria  167
Pilch Tadeusz  65
Pilch Władysław  513
Pinczura Jan  224
Pindel Roman  494
Pinkas Danuta  445
Piontek Ferdynand  353
Piotrowska Eugenia  463
Pisarek Gertruda  463
Piskorz Jan  195
Piskoř Jaromír  70–71
Piszczek Łukasz 520
Pitter Přemysl  365
Pius XII, papież  354
Piwko Rudolf   462–463
Płanik Antoni (ps. Roman)  44
Płazak Małgorzata  440
Plinta Jan  107
Płonka Andrzej  416
Płonka Edward  413
Płonka Jan  226
Podešvová Hana  326–327
Podziemna Maria  351
Podżorski Adam  509
Podżorski Andrzej  163, 167
Podżorski Jan  463
Podżorski Leszek  63
Pohl Augustyn  199
Polak Jerzy  439
Polak Karol  284
Polášek Jaromír  323
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Poldek, ps. –> Siekliński Leo-
pold

Pollak Leszek  439
Poloczek Bronisław  348
Poloczek Teresa  462
Poloczkowa Barbara  167
Polok Bronisława  462
Polok Władysław  514
Popiołek Cyryl  29
Popiołek Franciszek  72
Porazińska Janina  347
Porębski Bogusław  521
Porębski Józef  26
Porosz Franciszek  199
Porwal Brunon  208
Powada Franciszek  30
Powell Asafa  626
Prawy, ps. –> Wadoń Jan
Prax Karol  30, 33
Pribula Jan  270
Probosz Agnieszka  462
Probosz Stanisław  463
Prochaska Leszek  463
Procner Mariola  462
Prokop Radim  332, 334
Prudel Oldřich  287
Prus Michalina  462
Pruska Grażyna  445
Pruski Władysław  54
Pryczek Teresa  463
Przeczek Gustaw  339–341, 

344–345, 359
Przeczek Lech  345
Przeczek Wilhelm  115, 287, 

289, 316–317, 319–320, 
344–345, 347, 603

Przeczek-Waszkowa Lucyna  
319, 345

Przewoźnik Jan (ps. Ryś)  44–45
Przybylski Andrzej  348
Przybylski Telesfor  122
Przybyła-Dumin Agnieszka  

443
Pszon Mieczysław  44
Ptak Zuzanna  462
Puchała Tadeusz  292
Puda Grzegorz  414
Purzycka Iwona  439
Pustelnik Juliusz195
Pustówka Józef  94
Pustówka Paweł  166
Pustówka Tomasz  608
Pustówka Władysław  50
Pustówka-Kaczmarek Anna  

226

Pyszczyk Władysław  284
Pyszko Jan  344
Pyzio Wiesław  70

R

Raabe Leopold  210
Rabinowa Ludwika  117
Raczyński Tadeusz  21
Rakoczy Tadeusz  494
Rakowski Paweł  239
Rakowski Władysław  130–131
Raszka Andrzej (ksiądz)  496
Raszka Jan  227
Raška Martin  622
Rau Krzysztof  438
Rauer Józef (ps. Bajan)  44
Rdest Andrzej  198, 496
Rechowicz Henryk  65
Reger Tadeusz  32
Regerowa Michalina   32
Robles Dayron  626
Rodkiewicz Tadeusz   188
Rogaczewski Jerzy  515
Rojowska Roma  441
Rola-Żymierski Michał  73, 265
Roman, ps. –> Płanik Antoni
Rosolová Denisa  626
Rostinsky Joseph N.  571
Rottermund Jan  243, 532
Röhlich Augustyn  239
Różewicz Tadeusz   341
Różycka-Wróbel Anna  239
Rucka Anna  462
Rucka Zuzanna  158
Rucki Adam  291
Rucki Jerzy  436, 446
Rucki Tadeusz  463
Rusek Halina  486, 613
Rusinský Milan  314
Rusnok Jan  289, 293, 340, 

603–604
Rusz Karol  347
Ruśniok Emil (ps. Gustlik)  43
Rutkowski Stefan (ps. Bo-

lesław)  45
Rybica Lena  463
Rybica Michał  105
Rybiński Andrzej   139 
Rybka Urszula  462
Rygiel Brunon  349
Rykała Paweł   238
Ryłko Jan  607–608
Ryś, ps. –> Przewoźnik Jan
Ryszka Krzysztof  495

Rzegocka Władysława  117
Rzepka-Dziedzic Joanna  441
Rzyczniak Paweł  65
Rzyman Jan  347
Rzymowski Wincenty  73

S

Sabat Tadeusz  412
Sabath Marian  64
Sablik Antoni  117
Sadowski Piotr  440
Sajdok Gustaw  344
Samiec Jan  513
Samiec Jerzy  504
Samiec Karol, ksiądz 210, 212, 

509–510
Samsel Robert  503
Sanak Józef  69, 517
Satke Antonín  324, 328
Seifert Jaroslav  316
Sęk Benedykt  215
Sembol Ernest  359, 603
Sęp, ps. –> Waszkowski Sta-

nisław
Serwotka Tadeusz  498
Setla Mieczysław  68
Sieczka Władysław  495
Siedlaczek Kazimierz  348
Siedlaczek Marian  290, 293, 

604
Siekierski  Albin  347
Siekliński Leopold (ps. Pol-

dek)  43
Siemińska Barbara  451
Siemiński Mirosław  451
Sikora Adam  345
Sikora Adrian  520
Sikora Andrzej  581
Sikora Antoni  33
Sikora Helena  462
Sikora Jacek  345
Sikora Jan (ps. Janko Gajdosz)  

167, 463
Sikora Janusz  507
Sikora Józef  463
Sikora Michał (ps. Gajdoś)  167
Sikora Roman  29
Sikora Stanisław  463
Sikora Władysław  287, 289, 316, 

319, 344–345, 603
Sinawski Stanisław  47
Sionko Libor  622
Sivek Alois  317
Siwek Tadeusz  280, 289, 603
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Siwicki Florian  288
Skalicka Maria  444
Skoczylas Edward  95
Skóra Jolanta  463
Skotniorek, ps. –> Krężelok Jan
Skowrońska Jadwiga  68
Skrond Łucja  445
Skurzok Halina  462
Slabý Ondřej  569
Słonina Sebastian  462
Slováček Boleslav  326
Slováčková Blažena  326
Słowiaczek Marek  579
Słowiak Ludwik  46
Słowik Urszula  463
Słupczyński Bogusław  441
Smalcerz Agata  439
Smalcerz Zygmunt  225
Smolarek Franciszek  58
Smoleń Bronisław  44
Smotrycki Jan  30, 33
Smrkovský Josef  281
Smykowski Florian  239
Sobek Ludwik  357
Sobkowiak Mariusz  514
Sobkowski Mieczysław  63, 65
Sobol Emilia  462
Socha Vincenc 328
Sohr Stanislav  323
Sojczyński Stanisław (ps. Wars-

zyc)  45
Sojka Erich  320
Sojka-Swoboda Agnieszka  441
Sołtysiewicz Andrzej  413
Sopicki Jan  495
Sordyl Stanisław  70
Soroczyński Tadeusz   346
Sosiński Bolesław  94
Sosna, ps. –> Mitręga Paweł
Spinka Wanda  348
Spodzieja Henryk  225
Sputek Stefan  496
Spychalska Ewa  412
Srníček Pavel   622
Staff Leopold  342
Stachovec František  331
Stalin Józef  50, 52, 54–55, 261, 

265, 268, 278, 367
Stanclik Mieczysław  115
Stanieczek Paweł  446
Stanieczek Renata  462
Staniek Alfred  509
Staniek Franciszek  103
Staniek Mirosław  519
Staniek Ryszard  519

Staniszewska Grażyna  68, 70–
71, 394, 406, 412–414, 439

Stańko Tomasz  448
Staňková A.  328
Stano Adam  239
Stanoszek Janusz  463
Stasiak Stanisław  50
Staszków Michał  190
Stawowska Genowefa  462
Stebel Józef  380
Stefaniuk Zenon  223
Steller Paweł  160
Stern Izaak  216
Stocka Judyta  443
Stolařík Ivo  324, 328
Stonawscy, rodzina  249
Stonawski Jan  30
Stonawski Wilhelm  615
Stoszek Helena  463
Strządała Paweł  28
Strzelczyk Lucjan  33
Strzelecki Marek  517
Strzemię, ps. –> Bąk Edward
Stuchlik Anna  462
Stuchly Václav  327–328
Studnicki Czesław  225
Stunavski Jan  321
Styczeń Mirosław  64, 70, 408, 

413
Suchanek Roman  293
Suchocka Hanna  412
Suski Marian   512
Suszka Karol  348
Suszka Maria  462
Sviták Ivan  285
Svoboda Jíří
Svoboda Ludvík  262, 281
Swoboda Tomasz  441
Sycz Jan  125
Szafrańska Teresa  68
Szafrańska-Sosgórnik Katarzy-

na  226
Szafrański Marcin  525
Szajthauer Waldemar  510
Szalbot Paweł  463
Szamański Dominik  44
Szarek Jan  207–209, 504, 506
Szarek Piotr  506
Szary, ps. –> Klus Stanisław
Szarzec Małgorzata  463
Szarzec Paweł  463
Szarzec Wioleta  462
Szatkowski Zygmunt  121
Szczepański Jan  114
Szczotka Andrzej  462
Szczotka Anna  160

Szczotka Józef  46
Szczotka Władysław  438
Szczurek Gerhard (ps. Erg)  45
Szczypka Bronisława  463
Szczypta Józef  495
Szelburg Zarębina Ewa  347
Szelong Krzysztof  440
Szeruda Jan  206
Szeruda Józef  210–211
Szewczyk Hieronim  463
Szewczyk Józef  46
Szewczyk Tadeusz  245
Szewieczek Emil  270
Szewieczek Mirosław  539
Szkaradnik Lidia  444, 463
Szkwara Jan  345
Szlauer Mirosław  463
Szlegr Wacław  64
Szostok-Sadlok Joanna  463
Szozda Bogdan  70
Szpunar Teresa  462
Szrajber Aleksander   517
Sztubak, ps. –> Biegun Antoni
Szturc Maria  227, 462–463
Szturc Mariusz  524
Sztwiertnia Gabriel  103
Sztwiertnia J., rolnik  105
Sztwiertnia Jan, ksiądz  211
Sztwiertnia Jan, polityk  413, 417
Sztwiertnia Karol  210
Sztwiertnia Zdzisław  511
Szulakowski Witold  439, 447
Szurman Jan  280
Szuster Franciszek  49
Szwarc Jan  413
Szwed Stanisław  413–414
Szweda Konrad  195
Szymala Piotr  521–522
Szymeczek Józef  608
Szymik Jan  284
Szymonek Marcin  463
Szypuła Józef   160
Szypuła Rozalia  160

Ś

Ścibik Leszek  463
Ślęczka Kazimierz  486
Śleziak Jan  463
Śliwka Anna  462
Śliwka Grzegorz  524
Śliwka Karol  284
Śliż Józef  198, 495
Ślizankiewicz Józef  30, 51
Śmiałek, ps. –> Urbik Fran-

ciszek



674 Śląsk Cieszyński w lataCh 1945–2015

Śmieja Dawid  522
Śniegoń Franciszek  240
Świątek Karol  58
Świder Renata  445
Świderski Kazimierz  26, 47
Świtoń Kazimierz  62
Šajtar Drahomír  313, 316, 320, 

328
Šavrda Jaromír  322
Šimková Věra  328
Šinovski Josef  321
Špila Irena  462
Šrut Pavel  316
Štěpánek Radek 627
Šuleř Oldřich   282, 316–318, 

328
Svěrkoš Václav  622
Švácha Miloš  315
Švermová Marie  276, 281

T

Tacina Jan  166
Tajner Tomisław  525
Talar Henryk  438
Talarczyk Robert  438
Targ Alojzy  44
Targosz Paweł  21, 30, 39, 42
Terlik Tadeusz  210, 508
Tesmer Małgorzata  462
Thun und Hohenstein von Ga-

briela  31
Tlołka Beata  226
Tobola Franciszek  195
Toczewiec Jan  33
Tołwiński Mariusz  517–518
Tomala-Profic Krystyna  488
Tomasik Paweł  70
Tomaszuk Piotr  438
Tomášek František  611
Tomczykiewicz Tomasz  413
Tomiczek Andrzej  521
Torbus Jan  47

Trojak Bogdan 568, 569,572, 
575, 576, 577, 581, 582

Trojak Jan  568
Trojak Jolanta 568,581
Trojok Henryk  64
Trombik Paweł  270, 273
Trombski Marek  191, 487
Tront Bernard  463
Trybuś Aleksandra  414
Trzcionka Wojciech  451
Tubielewicz Krzysztof  491

Turoń, dr  367
Tusk Donald  410–411
Twardzik Marek  508
Tworkowska Maria  289
Tyc Irena  462
Tymiński Stanisław  408–409
Tyrlik Aleksandra  68
Tyrna Karol  210, 508
Tyrna Marcin  412–413

U

Uglorz Manfred  208, 506
Uglorz Marek  507
Uhliř František  264, 270, 273, 

291
Unger Petr Alois  356
Uramowicz Andrzej  125
Urbaczka Stefania  462
Urbańczyk  Grzegorz  191
Urbaś Kazimierz  459
Urbik Franciszek (ps. Śmiałek)  

43

V

Václavíková Vlasta  325
Vaculik Ludvik  285
Valošek Česlav  331
Valová Dagmar    586
Vavroš Bogdan  581
Veselý Antonín  354–355
Vochala Joža, Josef  314, 324–

325
Voleník Oldřich  285
Volný Vladislav  363, 614
Voznicová Zuzana  572
Vrana Josef  355
Všetička František  317–318
Vůjtek Karel  317–318

W

Wadoń Jan (ps. Prawy, Janek)  
44–46

Wagner Richard Ernst  208
Wala Władysław  199
Wałach Jan  160
Wałach Monika  463
Wałach Rafał  167
Wałach Renata  462
Wałach Zbigniew  167, 462
Walczak Roman  63
Waleczek Marek  581

Wałęsa Lech  64, 66, 70, 405–
409

Wałga Jerzy  463
Walla (Wala) Alojzy  195
Walter Jan  60
Waluś Janusz  226
Wania Ryszard  579
Wantuła Andrzej  206, 210–212
Wantuła Jan  117
Wantuła Tadeusz  290, 292–293, 

344, 603–604
Wantulok Arkadiusz  524
Wantulok Elzbieta  463
Wantulok Mariusz  524
Wantulok Sławomir  524
Wantulok Władysław  509
Wardas Maria  113
Warencki, ps. –> Heczko Paweł
Warszyc, ps. –> Sojczyński Sta-

nisław
Waschut Józef  417
Wasilewski Marcin  448
Wasilewski Przemysław  191
Waszkowski Stanisław (ps. Sęp)  

33, 43
Waszut Teresa  463
Wąsik Ryszard  444
Wątroba Juliusz  437, 463
Wawak Zbigniew  413
Wawrosz Adam  347
Wawrzacz Tomasz  524
Wawrzyk Kazimierz  159
Wawrzyńczyk Stanisław  495
Wawrzynkiewicz Telesfor  58
Wegert Adam Piotr 207–208
Weintraub-Winiawski Leon  47
Wendrowski Henryk (ps. La-

wina)  46
Wengierow Stefan  271, 274, 339
Wentland Alfred  63, 65
Werpachowski Lesław  65
Węglarzy Karol  99
Węglarzy Maria  341
Węglarz Alojzy  33
Węgrzyn Kazimierz Józef  437
Węgrzynkiewicz Jakub  226
Wichura, ps. –> Kołodziej Józef
Widera Aleksander  166
Widzyk Jerzy   413
Wieja Grażyna  463
Wierbłowski Stefan  269
Wierzgoń Józef  349
Wiesner Jan  27, 29, 32
Wiesner Rozalia  576
Wiewióra Dorota  517
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Więzik Anna  463
Wigura Stanisław  113
Wilczek Jarosław  513
Wilk Kazimierz  412, 605
Wilkosz Maciej  513
Winkler Anna Bożena  463
Winkler Władysław  349
Winnicki Jerzy  245
Winnicki Zygmunt  245
Wisła Marek  224
Witkowski Marek  522
Włoch Antoni  64
Włoch Stanisław (ps. Lis)  44
Włochowicz Andrzej  487
Wnęk Eugeniusz  62
Wojak Tadeusz  208
Wojciech, św.  612
Wojciechowski Jerzy (ps. Om)  

43
Wojnar Jan  98
Wojnar Rudolf  200, 498
Wojtas Marek  64
Wojtas Władysław  463
Wojtuszek Tadeusz  490
Wojtyła Bernadeta  462
Wojtyła Karol [zob. też: Jan 

Paweł II, św.]  63, 196, 291
Wollen Lucjan  105
Wolna Agata  451
Wołyniec Michał  68, 70
Woś Jan  520
Wowreczka Joanna  441
Wowry Piotr  510
Wozimko Jolanta  68
Woźnik Władysław  348
Wójtowicz Krzysztof  446
Wójtowicz Zbigniew (ps. Grze-

gorz)  44
Wranka Alojzy  198
Wratny Tadeusz   344
Wronka Karol  349
Wróbel Helena  463
Wróbel Jan  372
Wróbel Józef  68  
Wróbel Tomasz  232
Wróbel Wiesław  64
Wróbel Władysław  284
Wróblewski Łukasz  491
Wybraniec Piotr  444
Wykręt Adam  413
Wyrembak Szymon  463
Wysocki Piotr  451
Wyspiański Stanisław  123

Z

Zabawska Jadwiga  463
Zachurzok Anna  463
Zadora Stanisław  413
Zadykowicz Antoni  439
Zahradnik Stanisław  289–291
Zając Andrzej  64
Zając Antoni  135, 189
Zając Walenty, ps. –> Bąk Ed-

ward
Zając Wincenty  22
Zającówna Maria  50
Zajíc Josef  348
Zaleski Józef  107
Zapolska Gabriela  347
Zapora, ps. –> Klus Stanisław
Zaremba Ota  378
Zarzycki Kazimierz  413
Zarzycki Stanisław  70
Zawada Franciszek  29, 32
Zawadzka Anna  344
Zawadzki Aleksander  26, 35, 72
Zawadzki Czesław  46
Zawardziński Franciszek  201
Zátopek Dana  378
Zátopek Emil   378
Závada Vilém  315–316
Zbrożek Monika  463
Zdražil Hans 377
Zegadłowicz Emil  320
Zeman Janina  462
Zemek Zdeněk  636
Zemsta, ps. –> Kopik Stanisław
Zielasko Leopold  69
Zielina Jan  239
Zieliński Tomasz  439
Ziembla Danuta  463
Ziemski Ryszard (ps. Kmi-

cic)  43
Ziętek Jerzy  245–246
Zimniak Janusz  494
Zimoń Damian  196, 202
Ziółkowski  Władysław  30
Zitzman Jerzy  125
Złotek-Złotkiewicz Anna  463
Zniszczoł Aleksander  525
Zogata Andrzej  318
Zogata Jindřich  317–320. 328
Zogata Paweł   318
Zolich Jan Daniel   344
Zorychta Jan  417
Zowada Józef  463
Zuber Alojzy  199, 497
Zwolski Zenobiusz  125

Zybal František  323
Zych Anna  463
Zygmuntowska Zofia  94

Ż

Żaczek Bartłomiej  522
Żbik, ps. –> Byrski Ludwik
Żebrok Barbara  415
Żebrok Franciszek  198
Żebrok Józef  415
Żebrok Rudolf  345
Żur Agnieszka  463
Żwirko  Franciszek  113
Żurkowa Wiesława  117
Żydek Andrzej  463
Żydek Bogusław  445
Żyła Piotr  525
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A

Albertville  525–526
Aleksandrowice  20, 42
Amsterdam  622
Andrychów  70, 512, 514
Atlanta  522  
Auxerre  520

B

Bąków  173–174, 199, 445, 494, 
497, 508

Barcelona  225, 519, 522
Baszka  299, 311
Bażanowice  94, 103–104, 209, 

507
Będzin  86
Belgrad  522–523
Berlin  520, 605
Bestwina  19–20, 223, 232
Bestwinka  225  
Biała   19, 22, 24, 26, 33, 44, 52, 

116–117, 127, 178, 181, 184, 
197, 206–207, 216, 229, 
239, 400, 494, 501, 506

Białystok  520  
Bielowicko  197–198, 495, 

509–510
Bielsko  19, 22–27, 29, 32–38, 

41–45, 47, 49, 51–53, 79, 
81, 89, 112, 116–117, 119–
121, 125, 130–131, 173, 
177–178, 187, 194, 197, 201, 
203–209, 213, 220, 223, 
227, 229, 237–238, 241, 
269, 315–217, 400, 496, 
502, 506, 

Bielsko-Biała  19–24, 55, 58–60, 
62-63, 65–66, 68, 70-71, 
74–77, 80–81, 83-84, 89-
90, 94, 97, 101, 114, 116–
118, 120–121, 123, 126, 
128–130, 134–140, 145, 
147, 160, 170–172, 174–176, 

178–185, 187–191, 196–197, 
202, 205, 213–217, 220, 
222, 225–228, 230–233, 
239–241, 244–245, 247–
250, 343, 397–400, 402, 
404, 406, 409–412, 415, 
417, 420, 422–438, 430–
431, 433, 438, 447–448, 
450–452, 466, 470–482, 
484–492, 494–496, 499–
506, 512–523, 525–526, 
528–529, 534, 536–540

Bielsko-Biała Aleksandrowice 
62, 197, 495

Bielsko-Biała Hałcnów 495
Bielsko-Biała  Kamienica 494–

495, 501, 506
Bielsko-Biała Leszczyny 495
Bielsko-Biała Lipnik 495, 500
Bielsko-Biała Mikuszowice 

487, 495
Bielsko-Biała Stare Bielsko 495, 

506
Bielsko-Biała Straconka 495
Bielsko-Biała Wapienica 69, 77, 

214–215, 426, 495, 515
Biery  494, 496, 509–510
Bładnice  211, 505–506, 510,  
Blachownia Śląska  86
Błędowice  321, 350–351, 361, 

371–372
Błędowice Górne 254, 307, 

311, 321
Błędowice Średnie 311
Boconowice  310
Bogumin  253–254, 287, 298-

299, 307, 323, 326–327, 
358, 361, 365, 370, 375, 
377–378, 390, 546, 548, 
556, 585,  600, 612, 617, 
622, 628–629, 635

Boguszowice  20, 43
Bratysława  286, 375
Brenna  28, 46, 102, 106, 118, 

128, 132, 135, 137, 139, 165, 

172, 176, 211, 215, 222, 
226, 231, 401–402, 432–
433, 444, 465, 471, 473–
474, 497, 500, 505, 507, 510, 
515, 537

Brenna-Leśnica  197, 205, 497, 
501

Brno   318, 320, 375, 568–569, 
574, 576, 597, 604

Bronów  118, 124, 443, 496, 509
Brunšperk  310  
Bruntál  307, 558
Bruzowice  310
Brzeg 578
Brzeszcze  208
Buchenwald  206, 341
Bujaków  495
Bukowiec  318, 351  
Bydgoszcz  84, 132, 225  
Bystra  121, 124, 128, 135–136, 

248, 433, 438, 537
Bystra Krakowska  248, 433, 516
Bystra Śląska  197, 201, 204, 248, 

250, 433, 495, 501, 535
Bystrzyca  232, 262, 310, 351, 

361, 365–366, 370–372, 
437, 615–616, 625

Bytom  120, 223
Bytom-Miechowice  212

C

Calgary  226
Cannes  129  
Chałupki  628
Chlebovice  311, 559  
Chorzów  87, 520
Chorzów-Batory  102
Chybie  19–20, 27–28, 102, 105, 

109, 116, 122, 128, 132, 
172–174, 176, 196, 199, 
220, 241, 401–402, 411, 
421, 470–471, 473–474, 
497, 519, 522, 537

Cierlicko  379–380, 582, 619  

Indeks miejscowości
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Cieszyn  19, 22–23, 29–34, 36, 
38–47, 49, 51, 56–66, 68-
70, 72–77, 79, 85-87, 90, 94, 
97, 101, 116–122, 125–132, 
134–139, 145, 147, 158, 162, 
166, 171–172, 175–190, 
196–197, 200, 202–203, 
208, 213–217, 220, 223, 
227–228, 231-233, 238-241, 
243, 248, 250, 262, 269, 
285, 291, 297, 370, 398, 
400–404, 406, 409–410, 
414–415, 417, 421–423, 
430–431, 440–443, 447, 
449–452, 458–460, 465, 
470–478, 480, 484–488, 
490–492, 498–500, 503–
505, 507, 512, 514–517, 
579–580, 582, 520–523, 
526–529, 533–535, 537–
540, 621

Cieszyn-Bobrek  117, 196, 496
Cieszyn-Boguszowice  223, 227
Cieszyn-Krasna  197, 496, 507
Cieszyn Marklowice  87, 209, 

507
Cieszyn-Mnisztwo  197, 496
Cieszyn Pastwiska  197–198
Cieszyn Zachodni  262  
Cisownica  29, 105, 207, 209, 

211, 213, 446, 465–466, 
508, 510, 514

Cortina d’Ampezzo  227
Czechowice  19, 26–29, 43, 46, 

94, 117–118, 123, 178, 198, 
200, 209, 220

Czechowice Dziedzice  20, 22, 
24, 70, 77, 83-84, 90, 121, 
123, 128, 134, 160, 163, 
172, 175–177, 179–181, 186, 
196–198, 207, 224–225, 
228, 233, 399, 404, 417, 
421, 423, 425, 428–430, 
443, 449–450, 452, 466, 
470–471, 473–477, 479–
480, 482, 485, 492, 496, 
500, 504, 508, 513–514, 
516, 520–522, 526, 536–
537, 541

Czechowice-Dziedzice Podraj  
197, 496

Czeski Cieszyn  72, 75, 253–
255, 258, 269–270, 273, 
276, 280, 285, 287, 291, 
299–300, 307–309, 323, 
327, 329–333, 337, 345, 

347–351, 353–355, 358, 
361, 365, 372, 375, 389–
390, 440, 449, 529, 546, 
548, 559, 575–577, 581, 
584–585, 592, 599, 601, 
607, 609, 612, 615–617, 
621, 636

Czeski Cieszyn Sibica  585, 617
Częstochowa   488, 511, 520
Čeladna  310, 384–386, 631–632

D

Dąbrowa  276, 587, 617  
Dachau  340
Darków  254, 296, 349–350, 

391–392, 625, 633, 636
Datynie  307
Datynie Górne  310
Dębowiec  99, 101–102, 107, 118, 

172, 176, 401–402, 409–
410, 465, 471, 473–474, 
497, 509, 537

Dobra  310, 547
Dobracice  311
Domasłowice  323
Domasłowice Dolne 311  
Domasłowice Górne  311
Dortmund  520
Drogomyśl  28, 106–108, 132, 

173–174, 196, 199, 206–
207, 209, 223, 445, 497, 
508, 516, 526

Dziećmorowice  257, 296, 299
Dziedzice  19, 28-29, 37, 198, 204
Dzięgielów  99, 136, 151, 212–

215, 467, 505, 507–509, 
511–512, 514

E

Ełk  223
Erzurum  525  

F

Falun  227
Frelichów  20, 108
Frenštát nad Radhoštém  254, 

300
Fryčovice  310  
Frydek  253–254, 278, 323, 354, 

358, 361, 367
Frydek-Mistek  254–255, 280, 

295, 299–300, 307–311, 
319, 324–326, 380, 389, 
391–392, 403, 545–550, 
556, 558, 562–566, 571, 
583, 587, 592, 600, 617, 
620–625

Frýdlant nad Ostrawicą  299–
300, 310, 323, 385, 546, 617

Frysztat  253–254, 258, 267, 269, 
354, 372, 391

Fulnek  300

G

Gdańsk  63
Gliwice  37, 39, 422, 520  
Głubczyce  39, 265
Gnojnik  307, 309–311
Goczałkowice  247, 520
Godziszów  99, 105, 508
Goleszów  29, 32, 43, 64, 86, 99, 

102, 105, 108, 118, 124, 
128, 132, 147, 166, 172, 176, 
210, 401–402, 409–410, 
422–423, 446, 450, 452, 
460, 465, 471, 473–474, 
497, 508, 515–516, 526–
527, 537

Gołysz  95, 110, 196, 199
Górki  505, 507, 510
Górki Małe  118, 135, 537  
Górki Wielkie  28, 31, 42, 99–

100, 113, 120, 135, 211, 247, 
250, 440, 446, 466, 494, 
497, 499, 535, 537

Gorzeń Górny 121
Gródek  310, 350, 366, 464, 615, 

617, 621
Grodków  46
Grodziec  95-96, 106, 110, 198, 

496, 509
Grodzisk Wielkopolski  520
Grodziszcze  621
Gumna  214, 507
Guty  311, 350, 262

H

Hałcnów  20
Harbutowice  509 
Hawierzów  254, 258, 299–300, 

336, 350, 354, 377–379, 
390, 546–548, 572, 595, 
617, 620–622, 624–627, 
629
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Hażlach  29, 42, 102, 118, 172, 
176, 213–214, 401–402, 
471, 473–474, 497, 507, 
513, 537  

Herczawa  257, 320, 547, 584   
Hodoňovice  311
Hrabová  310  
Hradec Kralové  612
Hukvaldy-Sklenov  311

I

Iłownica  510
Innsbruck  226–227
Iskrzyczyn  99, 509
Istebna  29, 43, 54, 93, 99, 102, 

106, 116, 124, 128, 132, 
136, 160, 164, 166, 172, 
176, 181, 187–188, 198–
199, 204, 207, 210, 212, 
401–402, 410–411, 415, 
417, 432–433, 444, 452, 
458, 465–466, 470–471, 
473–474, 480, 484, 497, 
501, 504, 509, 526, 537

Istebna Kubalonka  121, 180, 
197, 246, 433, 497, 535

Istebna Stecówka  197, 458, 497

J

Jabłonków  138, 253, 262, 267, 
300, 310, 327, 345, 348–
351, 354, 358, 367, 370, 
372, 391–392, 546, 571, 
579–580, 584–585, 587, 
612-613

Janowice  20, 310, 324, 326–328, 
583   

Jarząbkowice  108
Jasienica  99–100, 118, 172, 176, 

197–198, 201, 241, 399, 
429, 471, 473–474, 496, 
509, 516, 526, 537

Jastrzębie-Zdrój  63-64, 243, 
417, 512, 532, 621

Jaworze  20, 46, 69, 77, 96, 118, 
128, 132, 172, 176, 197–
198, 206, 210, 246–247, 
250, 399, 429, 471, 473–
474, 496, 505, 509–510, 
514, 535, 537

Jaworze Dolne  204, 501
Jaworzno  36–37
Jaworzynka  29, 43, 46, 106, 

114, 132, 160, 166, 196, 
317–318, 320, 432–433, 
436–437, 444, 446, 452, 
465, 497, 499, 537

Jaworzynka Trzycatek  494, 497
Jelenia Góra  46

K

Kaczyce  42, 88, 197, 421, 537
Kalembice  20
Kalisz  132   
Kamesznica  160
Kamienica  20, 42, 83, 183, 197
Kaniowice  310
Karlovy Vary  129
Karpętna  114, 311
Karwina  113, 254–255, 258, 

268, 276, 278, 280, 283, 
287, 290, 297, 299–301, 
307–309, 311, 319, 323, 336, 
349–351, 354, 358, 365–
366, 369–370, 372, 374, 
377–378, 381, 389–391, 
403, 545–550, 554–556, 
558, 562–565, 591–592, 
597, 599, 607, 617, 621–624, 
626–628, 631, 633, 635

Karwina-Frysztat  617
Karwina-Granice  391, 636
Karwina-Kopalnie  615
Karwina-Lipiny  633
Karwina Nowe Miasto 351
Karwina-Raj  390
Katowice  20–21, 26, 30, 47, 51, 

65, 72, 83, 112, 121, 129, 
134, 158, 162, 166, 191, 
194–195, 200, 215, 231, 
245, 247, 285, 343, 422, 
406, 442, 484, 487, 489–
491, 515, 517, 527–529

Katowice-Panewniki  499
Kęty  121 
Kiczyce  160, 509, 516
Kisielów  466, 508,
Klecza Dolna  106
Klimkovice  318, 392
Kłodzko  265, 269
Kocobędz  307
Kojkowice  311, 380
Komorowice  20, 58
Kończyce, koło Ostrawy 276  
Kończyce Małe  39, 466, 498, 

541
Kończyce Wielkie  31, 108, 

498, 537

Konečná 583
Koniaków  43, 106, 121, 132, 

157, 166, 196, 444, 452, 
454, 458, 460, 465, 432–
433, 497, 526, 537

Końska  311, 372  
Kopřivnice  378, 557
Kostkowice  96  
Koszarzyska  262, 458
Koszyce  326, 502
Košadka  310
Kowale  502, 505, 509–510 
Kozakowice Dolne  508
Kozakowice  213
Kozlovice  311
Kozy   495
Kraków  26, 115, 134, 207, 225, 

290, 298, 351, 422, 428, 
488, 514–515

Krasna, koło Cieszyna  20
Krasna nad Morawką  310, 

385, 387
Krmelin  310  
Kunčice pod Ondřejníkem  310, 

384–385
Kunin, koło  Noveho Jičina  299

L

Lake Placid  226
Legnica  269  
Leskowiec  298, 310
Leszna Dolna  262, 311, 371
Leszna Górna  99, 127, 165, 174, 

311, 446, 497, 508
Leszno-Gronowo  37
Ligota  19–20, 27, 118, 311, 496, 

509, 583
Ligota Dolna 310, 547
Ligota Górna  310
Ligotka Alodialna  307
Ligotka Kameralna  262, 292, 

311, 361, 385, 387
Lillehammer  525–526
Lipowiec  99, 199, 514
Liverpool  622
Londyn  72, 437,  521–522
Lubin  520, 622
Lublin  63
Lubno  310
Lutynia  350, 457
Lutynia Dolna  372  
Lutynia Górna  365   
Lužnice  311
Lysůvky  311
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Ł

Łąki  262, 290, 295, 303, 323, 372
Łazy, koło Bielska  509 
Łazy, koło Orłowej  276, 334 
Łodygowice  97
Łódź   79, 520
Łomna  384–385
Łomna Dolna  166, 327, 387, 583, 

586,  633
Łomna Górna  387, 612, 633
Łuczyna  310
Łyżbice  262, 365  

M

Madryt  223
Maków Podhalański  450
Małe Kozy  495
Malenowice  310, 385–386
Marklowice Górne  199, 494, 

497–498
Marklowice, koło Cieszyna  20  
Mauthausen-Gusen  340
Mazańcowice   197–198, 496, 

509, 521, 537
Mediolan  622
Meksyk (Mexico City)  224
Melbeurne  223
Metylovice  311
Międzyrzecze  118, 135, 197–

198, 206–207, 210, 496, 509
Międzyrzecze Górne  99–100, 

466, 537
Międzyświeć  93, 107, 184, 187, 

214, 483, 509
Mieroszów  75
Mikuszowice  58
Mikuszowice Krakowskie  20
Mikuszowice Śląskie  20, 196–

197, 201
Miliardowice  118, 197, 496
Milików  310, 621
Mistek  254, 572
Mistek-Bahno  311
Mistrzowice  307
Mnich  28, 174
Mnisztwo  20, 166
Monachium  223, 225
Montreal  223
Morawka  310, 321, 384–387, 633
Morawska Ostrawa  353, 361, 

365
Moskwa  55, 73, 223–225, 265, 

268, 279, 291, 378 

Mosty, koło Czeskiego Cieszy-
na  307

Mosty, koło Jałonkowa  262, 321, 
350–351, 372, 387, 632  

Myslík  311
Mysłowice  36

N

Nagano  525–526
Nawsie  310, 361, 364, 372
Niebory  311, 350, 615, 621
Nierodzim  197, 199, 213–214, 

514
Nitra  356, 577  
Noszowice 299, 310, 557
Nová Bělá  310
Nová Ves, koło Mor. Ostra-

wy  310
Nový Jičin  299–301, 385, 557–

558,  
Nowy Bogumin  262, 273,  

358–360
Nowy Jork  114
Nowy Sącz  525
Nydek  262, 310, 365, 387

O

Ogrodzona  99–100, 103, 465, 
497, 507

Ochaby  70, 102, 108, 223, 466, 
498, 509

Olbrachcice  262, 372, 323, 628
Oldrzychowice  262, 311, 350  
Ołomuniec  288, 314, 318, 502, 

612, 624
Olsztyn  94–95, 110, 134, 184, 

188, 520
Opawa  257, 269, 308, 313–314, 

317, 529, 558, 591, 595, 597  
Opole  203
Oprechtovice  310
Ore  380
Orłowa  265, 274, 276, 278, 457, 

548, 599, 617, 621, 635
Oslo  524
Osówki  311
Ostravice  310, 384–387, 547, 617, 

628, 631
Ostrawa  70, 73, 253–255, 257, 

263–265, 271, 274–276, 
278, 281, 285, 287, 292, 
298–300, 308, 313, 315, 
318, 323, 325, 327, 332, 335, 

360–361, 364–367, 371, 
375–378, 381, 389–392, 
395, 437, 545–549, 555, 
558, 562–565, 571, 574, 
576, 579, 584–585, 587, 591, 
595–598, 607, 616–617, 619, 
621–631 

Ostrawa-Gruszów  298
Ostrawa-Hermanice  296
Ostrawa-Hrabowa  557, 559
Ostrawa-Kończyce  297
Ostrawa-Łazy  554
Ostrawa-Mariańskie Góry  298
Ostrawa-Martinów  299
Ostrawa-Poręba  620–621, 623
Ostrawa- Przywóz  298
Ostrawa- Witkowice  297, 376, 

378, 585, 620–621, 623, 625
Ostrawa-Zabrzeg  298
Oświęcim  36, 43, 369, 450, 

512, 514

P

Pacanów  520
Palkovice  310–311
Pampeluna  519
Pańskie Nowe Dwory  310  
Paskov  295, 299, 310
Pastwiska  20  
Pawłowice  241
Październa  310, 547
Pekin  521–522
Pielgrzymowice  47
Pierściec  165, 211, 445, 465–

466, 497, 509
Pietwałd  300, 307, 327, 372, 

549, 617
Piosek  310, 371, 615  
Piza  301  
Pogórze  173, 197, 249, 497, 509, 

520, 541
Pogwizdów  44, 128, 148, 436, 

497
Poręba  369, 372
Porto   225  
Potulice  37
Poznań  279, 522
Praga  31, 74–75, 263, 265, 267–

268, 272, 274, 278, 281-282, 
286, 290–293, 297, 331, 356, 
360, 364, 375, 392, 548, 
574, 576–577, 604–605, 
608–609, 611, 613, 636

Prażmo  310, 324–325
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Prievidza  523  
Proskovice  310
Pruchna  28, 99, 103, 108, 121, 

166, 173–174, 199, 210, 436, 
445–446, 498, 508

Pstruží  310
Pszczyna  45, 220
Ptáčník  310  
Pudłów  372
Puławy  95
Puławy (wieś)  367
Puńców  99, 105, 107, 127, 209, 

497, 507

R

Racibórz  45, 110, 265  
Racimów  299, 310  
Radom  68
Radwanice  276, 364, 617
Raj  254
Raszkowice  300, 310, 320
Ropica  311, 366, 628, 631
Roztropice  96, 113, 509–510, 

526
Rožnov  571
Rudzica  197–198, 437, 496–497  
Rybnik  45, 160, 226
Rychaltice  311
Rychwałd  300, 303, 307, 617
Rzeka  385, 387, 633
Rzepiszcze  310   
Rzym  59, 223, 353  

S

Saint Galen  436
Salmopol  208   
Salt Lake City  524
Sapporo  226–227
Sarajewo  226
Seul  223–224, 522
Siedliszcze  310, 324
Siemianowice Śląskie   491
Simoradz  99–100, 197, 226, 

497, 509
Skalica  311, 324, 325, 547
Skoczów  23, 25, 29, 36, 39, 

43–44, 46, 63, 65, 79, 83, 
89-90, 102–103, 106–107, 
113, 116–118, 120, 123, 126, 
128, 130, 134, 137, 139, 145, 
163, 166–172, 175–176, 179, 
181, 186, 196–197, 204–210, 

213–215, 220, 226, 231-232, 
241, 247, 249–250, 400–
402, 423, 430–432, 437, 
440, 448–450, 452, 456, 
459–460, 464–465, 470–
471, 473–476, 480, 483, 
485, 494, 497, 501–502, 
509–510, 512–517, 520, 527, 
536–537, 540–541, 612

Skrzeczoń  361
Smokovec  289
Sopot  491
Sosnowiec  207, 516
Stambuł  622
Stará Bélá  310  
Stará Ves  310
Stare Bielsko  20, 28, 172, 176, 

196–197, 207–208
Staré Hamry  310, 386–387, 

547, 583 
Stare Miasto, koło Frydku  311, 

547
Stare Miasto, koło Karwiny  254  
Staříč  310, 550
Stonawa  70-71, 73, 262, 291, 

295–297, 307, 323, 366,  
370, 372, 555

Straconka  20  
Stražnica  586 
Strumień  19–20, 27–29, 37, 93, 

102, 116, 121, 124, 128, 132, 
137, 139, 145, 172–174, 176, 
181, 187, 203, 400–402, 431, 
445–446, 450, 460, 465–
466, 471, 473–474, 480, 
498, 500, 536–537

Sucha Beskidzka  70  
Sucha Dolna  317
Sucha Górna   262, 276, 345, 

369–370, 372, 374, 378, 
559, 617

Sucha Średnia  372
Sułkowice  86
Šumperk  620
Sviadniov  310
Svinov  364
Sydney  225, 522  
Szczecin  63
Szczyrk  19, 208, 227, 232, 399, 

428, 433, 450, 506
Szklarska Poręba  75
Szobiszowice  311
Szonów  254, 299, 310, 379, 617  
Szumbark  254

Ś

Śląska Ostrawa  253, 323, 354, 
358, 376

Śmiłowice  311, 571
Śmiłowice, koło Mikołowa  97
Świętochłowice-Zgoda  208
Świętoszówka  509  
Świdnik  63

T

Tel-Aviv  436   
Tokio  223, 377
Toszonowice  321, 323
Toszonowice Dolne  257
Toszonowice Górne  311
Trzanowice  311, 546, 615  
Trzycież  621  
Trzyniec  262, 268, 276, 278, 

284, 287, 297, 300, 311, 322, 
327, 333, 343, 358, 365, 367, 
369–370, 372, 375–376, 
378–379, 381, 387, 390, 
392, 529, 546, 548, 555, 
559, 568–569, 571–572, 
580, 585,615, 617, 620–622, 
624–625, 629, 635

Trzyniec Leszna Dolna  617
Trzyniec-Łyżbice  338, 617
Trzyniec Oldrzychowice  617
Trzyniec-Podlesie  390, 635–636
Trzyniec-Sosna  390, 617
Turyn  525
Tyra  262

U

Ursus  63
Ustroń  20, 23, 26, 29, 32, 39, 49, 

63, 65–66, 69-70, 79, 83, 
88-90, 94, 99, 101–102, 106, 
114, 116–119, 121–124, 127, 
131–132, 134–135, 137–139, 
159, 165, 171–172, 174, 176, 
179, 181, 183, 186, 203, 211, 
213–214, 216, 218, 220, 222, 
225–226, 240–241, 243–
244, 249–250, 400–402, 
409–410, 415–417, 421, 
431–433, 443, 448–450, 
452, 465–466, 470–471, 
473–477, 480, 484, 491–
492, 498, 500, 505, 510, 
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514, 516–517, 520–521, 523, 
27–528, 531–533, 536–538, 
540, 542  

Ustroń Dobka  211, 510
Ustroń Hermanice  99, 197, 

202, 498 
Ustroń Jaszowiec  123, 245, 443
Ustroń Lipowiec  167, 211, 443, 

498, 510 
Ustroń Nierodzim  106–107, 

215, 443, 498, 515–516, 
520, 540

Ustroń Polana  197, 211, 443, 
498, 500, 510, 516, 540

Ustroń Poniwiec  241, 249
Ustroń Równia  214
Ustroń Zawodzie  242–243, 245, 

494, 498, 531–532

V

Valašské Meziříčí  298, 622
Vancouver  524–525
Verden  110

W

Wadowice  36
Wapienica  20–21, 42, 80, 83, 

172, 176, 196–198, 208, 213, 
509, 512

Warszawa  51, 63, 65–66, 72–73, 
103, 108, 114, 134, 136, 195, 
212, 224, 255, 262, 265, 
268, 284, 491–492, 502, 
515, 519–520, 605, 614

Watykan  354, 611
Wędrynia  262, 311, 372, 568, 

581, 609, 627, 629

Węgierska Górka  208
Wielopole  311, 547
Wierzbica  307
Wierzniowice  372
Wieszczęta  174, 210, 505, 509–

510
Więcłowice 310 
Wilamowice, koło Skoczowa  

42, 165, 509, 517
Wilamowice, koło Bielska-Białej  

397, 404
Wilkowice  19, 70, 433, 516, 
Wisła  20, 43–44, 102, 106, 114, 

117, 120, 128, 130, 132, 135, 
137–138, 160–161, 163, 167, 
172, 175–176, 178–183, 196, 
201-202, 204–205, 210–211, 
213, 215–216, 218, 226–227, 
232–233, 235, 241, 247, 
400–402, 409–411, 415–
417, 432–433, 435, 440, 
444, 447–448, 458, 465, 
467, 470–471, 473–476, 
480, 484–485, 491–492, 
498, 500–501, 505, 509–
510, 513–516, 523–524, 
526, 529, 536–538

Wisła Czarne  163, 214, 465, 510
Wisła Głębce  197, 201, 205, 

213–214, 444, 423, 498, 511, 
513, 516

Wisła Jawornik  499, 511
Wisła Malinka 212, 214, 233, 

511, 513–514, 516
Wisła Nowa Osada 163, 201, 

494, 498, 513
Wisłoczek  367
Witkowice  278
Wodzisław Śląski  512, 519–520
Wojkowice  276, 311

Wojnów  223
Wola Piotrowa  367
Wrocław  115, 134, 449, 437, 

491, 499

Z

Zabłocie  20, 27, 174, 199, 445, 
494, 497–498

Zaborze 28, 197, 199, 497–498, 
514

Zabrze  225, 519–520, 523
Zabrzeg  20, 27, 45–46, 118, 203, 

454, 496, 537
Zakopane  226–227  
Zamarski  99, 163, 166, 197, 465, 

497, 507
Zarzecze, koło Bielska  20, 174, 

196, 199  
Zawiercie  30, 437  
Zbytków  445–446
Zebrzydowice  20, 42,59, 99, 

102, 108, 124, 128, 172–174, 
176–177, 220, 395, 401, 423, 
457, 465, 471, 473–474, 498, 
526–527  

Ż

Žabeň  310
Želiv  358
Żermanice  311, 380
Żory  512  
Żylina  529
Żywiec  138, 450, 428, 494, 502, 

512, 514
Żywocice  380  
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Summary 

In 1945 the line of the border was changed yet again in Cieszyn Silesia. It 
happened as a result of Poland losing yet another border conflict in March 
1947. The border drawn on 28 July 1920 became valid again, i.e. the division 
of the region into the Polish and Czechoslovak parts was made once more.

After 1945, considerable changes took place in the national and the de-
mographic structures between Bielsko and Cieszyn. These were due to the 
displacement of the German population, especially from Bielsko (which 
merged, in 1951, with the Galician town of Biała), where many new resi-
dents came from beyond the historic region. The town was still known in 
Poland as a huge textile centre, and after the 70’s – also as a centre of the 
automotive industry (a licence to produce Italian Fiat cars).

In the first years after 1945 it was communists from PPR (Polish Wor-
kers’ Party), supported by the Red Army, who took over power in the towns 
and villages of Cieszyn Silesia. In the Polish part of the region the fight 
against them took on an armed character and Cieszyn Silesia became one 
of the bastions of the pro-independence underground in the whole of Sile-
sia. However, it was difficult to fight against the wide-spread apparatus of 
oppression for a long time. In the years of the Polish Stalinism the so-cal-
led “people’s authorities” did not have to create, for society, the appearance 
of democracy. Many of the inhabitants of the Cieszyn region adjusted, once 
more, to the current political situation, which was a characteristic pheno-
menon of a borderland. It was only the breakthrough of October 1956 that 
was received with the hope for a better future. However, the true breakthro-
ugh took place in August 1980, when the independent trade union “Solida-
rity” was formed. This was true mainly in the case of huge industrial plants 
in Bielsko-Biała, where strong political and social structures that were in-
dependent of the communist authorities were built. The organizational and 
political experience gained in the years 1980–1981 helped a lot of union ac-
tivists to build the underground opposition structures after the imposition 
of “The Martial Law” in Poland in December of 1981. Thanks to this, during 
the grand political breakthrough of 1989, there existed elites capable of un-
dertaking the effort of the building of democracy.

After the border dispute finished in 1947 in the Chechoslovak part, i.e. 
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in the so-called “Zaolzie”, the Poles had to adapt, once more, to being a na-
tional minority. The Germans were displaced. The issues concerning the 
Polish minority was the most distinct political problem of the Czech/Cze-
choslovak part of Cieszyn Silesia. For tactical reasons, and also because 
of their leftist traditions, the Poles in Zaolzie supported the communists 
in the years 1945–47. After that their life went on according to the rules 
of a communist country: hence the cultural privileges gained and expres-
sed in the appendix to the Polish Czechoslovakian Treaty from March 10, 
1947, were reduced in the following years. Until 1989 the minority issue re-
mained practically in legislative suspension. The Poles also lost financial 
independence and after 1952 the only Polish organization that was left in 
Czechoslovakia was PZKO (Polish Cultural and Educational Union), which 
was set up in 1947 and which, until 1989, generated the huge cultural achie-
vements of the Polish minority. On the other hand, the reforms attempted 
by Poles themselves were doomed to failure. What also influenced the fate 
of the Polish minority in the communist period was the situation in Po-
land, whose political breakthroughs and the reformatory plans that were 
connected with them collided with the politics of Prague which, in reality, 
aimed at the assimilation of the Polish minority (the same thing happened 
in 1920–1938). It was after 1956 and 1980 that the Czech side undertook 
especially harsh anti-Polish activities. However, the political problems were 
also accompanied by the natural processes of assimilation, artificially ac-
celerated by the authorities, especially by creating an atmosphere that did 
not favour the use of the Polish language. The Polish-Czech rapprochement 
in Zaolzie, achieved during the Prague Spring in 1968, did not last long. In 
the eighties of the 20th century, due to the fact that the border with Poland 
was closed, the Polish minority was more isolated from external influences 
and this accelerated the assimilation processes. All the more so because Po-
lish diplomacy was not able to or did not want to efficiently intervene in the 
matter. It was only the definite rejection of communism by the Polish mi-
nority during the so called The Velvet Revolution in 1989 that enabled the 
creation of new qualitative conditions for its further existence on the west 
bank of the Olza river.

In communist times one could see more and more the growing differen-
ces between Bielsko-Biała and Czechowice-Dziedzice on the one side and 
Cieszyn on the other, which was due to changes in migration, demography, 
and social and professional spheres. They encompassed not only a widely 
defined cultural sphere, but also issues connected with the diversification 
of the regional identity of its inhabitants. 

In the communist period the industry and agriculture of Cieszyn Silesia 
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drew mainly upon the old potential, which, however, developed conside-
rably. In Czechoslovakia the potential of Třinec Steelworks, coal mines 
and the steelworks between Karviná and Ostrava constituted the base of 
the heavy industry of the whole country. In Poland the Bielsko-Biała indu-
strial district was extended, which swallowed up the Czechowice-Dziedzi-
ce district. In the sixties the textile industry, which had been number one in 
Bielsko Biała until then, lost its position to the engineering industry which 
comprised, apart from the production of machines of various kinds and 
purpose, the production of metal and electrotechnical products, and means 
of transport. The crucial moment in the development of Bielsko industry 
was the year 1972 when the complex of The Factory of Small Cylinder Cars 
was built. The development of the industrial potential was accompanied 
by a boom in the branch of flat building, and migration increased. For the 
inhabitants of Poland Bielsko Biała was associated with the car fiat 126p. 
Czechowice-Dziedzice with the oil refinery, Skoczów with the production 
of hats, and Cieszyn – with Prince Polo sweets, electrical drills from Celma 
factory and the production of paints in Polifarb factory. Cieszyn was still 
well known for its rich educational and cultural prospects and the whole of 
Cieszyn Silesia – for the enclave of the Polish Protestantism.

After the political turning point of 1989, the results of the democra-
tic election in the Polish part of the region showed that it was mainly the 
centrist political parties that could count on success. The communities of 
Bielsko Biała and Cieszyn constituencies exhibit rather moderate political 
views.

After the turning point of 1989, the social and cultural pluralism in the 
organizational sphere was reborn among the Poles in Zaolzie. After the col-
lapse of Czechoslovakia, from 1993 Poles have become the only national 
minority in The Czech Republic that is tightly knit. The Polish minority 
did not form its own political party, but it has its own political representa-
tion, i.e. Congress of Poles in The Czech Republic. PZKO, which started its 
activity in 1947, still is the biggest organization. After political and legisla-
tive campaigns of many years Poles gained the right (in 2007) to official 
bilingualism, which is now observed in 31 districts. However, in present 
conditions, the breaking of the growing assimilation process of the Polish 
national group will no longer depend so much on the politics of the Czech 
State, but rather on the ability of the group to find resources and ways to 
oppose being pushed to the position of an ethnic group, i.e. to the starting 
point from the mid 19th century.
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Zusammenfassung

1945 wurde das Teschener Schlesien erneut geteilt. Es geschah im März 
1947, nachdem Polen zum wiederholten Male den Grenzstreit verloren hat-
te. Der am 28.Juli 1920 festgelegte Grenzverlauf wurde wieder gültig, und 
das Teschener Schlesien in den polnischen und den tschechoslowakischen 
Teil gegliedert.

In Bielitz und Teschen änderten sich nach 1945 die nationalen und de-
mographischen Verhältnisse wesentlich, nachdem die deutsche Bevölke-
rung, hauptsächlich aus Bielitz, vertrieben wurde. Viele Einwohner von 
außerhalb der historischen Region waren nach Bielitz zugezogen, das 1951 
mit der galizischen Stadt Biala zu Bielitz-Biala fusioniert hatte. Die Stadt 
blieb weiterhin ein großes Textilzentrum, und von den 70er Jahren an 
wurde sie auch ein Zentrum der Automobilindustrie (durch das Lizenzab-
kommen mit dem italienischen Fiat-Konzern).

In den ersten Jahren nach 1945 ergriffen die Kommunisten aus der Po-
lnischen Arbeiterpartei, unterstützt durch die Rote Armee, die Macht in den 
Städten und Dörfern des Teschener Schlesiens. In dem polnischen Teil der 
Region nahm der Kampf mit ihnen einen militärischen Charakter an, und 
das Teschener Schlesien wurde zu einem der Bollwerke für die Unabhän-
gigkeitsaktivitäten im Untergrund. Mit einem ausgedehnten Gewaltapparat 
konnte man jedoch nicht lange kämpfen. In den Zeiten des polnischen Sta-
linismus brauchte die „Volksmacht“ nicht mehr, vor der Gesellschaft den 
Schein einer Demokratie zu wahren. Viele Einwohner der Teschener Region 
passten sich der aktuellen politischen Lage an, was für eine Grenzregion 
typisch war. Erst die Wende vom Oktober 1956 brachte die Hoffnung auf 
eine bessere Zukunft mit sich. Eine richtige Wende ereignete sich jedoch 
erst im August 1980, als die Gewerkschaft „Solidarität“ entstand. Dies be-
traf vor allem die großen Industriewerke in Bielitz-Biala, wo starke und von 
den kommunistischen Machtzentren unabhängige sozial-politische Struk-
turen gebildet wurden. Die organisatorischen und politischen Erfahrun-
gen aus den Jahren 1980–1981 halfen den Gewerkschaftsmitgliedern, nach 
der Einführung des Kriegszustandes im Dezember 1981 eine oppositionel-
le Untergrundorganisation aufzubauen. Dank dieser Erfahrung gab es zum 
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Zeitpunkt der großen politischen Wende 1989 Eliten, die fähig waren, die 
schwierige Aufgabe auf sich zu nehmen, eine Demokratie aufzubauen.

Nach der Beilegung des Grenzstreites 1947 mussten sich die Polen aus 
dem tschechoslowakischen Teil, dem sogenannten Olsaland, erneut an die 
Rolle einer nationalen Minderheit gewöhnen. Die Deutschen wurden aus-
gesiedelt. Das Problem der polnischen Minderheit war das wichtigste poli-
tische Thema des tschechischen/tschechoslowakischen Teils des Teschener 
Schlesiens nach 1945. Aus taktischen und aus Gründen der linken Tradition 
unterstützten die Polen im Olsagebiet in den Jahren 1945–1947 die Kommu-
nisten. Später lebten sie nach den Regeln eines kommunistischen Staates. 
Die von den Polen im Zusatzprotokoll zum Bündnisvertrag vom 10.März 
1947 erlangten Rechte auf kulturelle Entwicklung wurden in den kommen-
den Jahren kontinuierlich beschnitten, sodass die Minderheitsfrage bis zum 
Jahr 1989 tatsächlich in einem rechtlichen Schwebezustand blieb. Die Polen 
verloren ebenfalls ihre finanzielle Selbständigkeit, und von 1952 an blieb 
der 1947 gegründete Polnische Kultur- und Bildungsverein die einzige pol-
nische Organisation in der Tschechoslowakei. Die polnische Minderheit 
schuf bis 1989 im Rahmen dieses Vereins ein riesiges kulturelles Werk. Die 
Reformen, die die Polen selbst ins Leben riefen, waren jedoch zum Schei-
tern verurteilt. Das Schicksal der polnischen Minderheit in der kommuni-
stischen Zeit wurde auch von der Lage in Polen beeinflusst. Die polnischen 
Wendepunkte und Reformpläne kollidierten mit der Politik der Regierung 
in Prag, die in Wirklichkeit, ähnlich wie bereits in den Jahren 1920–1938, 
eine Assimilation der polnischen Minderheit anstrebte. Nach den Ereignis-
sen 1956 und 1980 in Polen ergriff die tschechische Seite besonders scharfe 
antipolnische Maßnahmen. Die politischen Probleme wurde von den na-
türlichen Assimilierungsproblemen begleitet, wobei die tschechische Ver-
waltung die Assimilierung künstlich vorantrieb. Dazu gehörte vor allem 
die Schaffung einer Atmosphäre, in der es nicht ratsam war, die polnische 
Sprache zu benutzen. Die während des Prager Frühlings 1968 erreichte pol-
nisch-tschechische Annäherung währte nicht lange. Als Folge der Grenz-
schließung mit Polen in den 80er Jahren blieb die polnische Minderheit 
noch mehr isoliert, was die Assimilierungsprozesse beschleunigte. Dabei 
konnte oder wollte die polnische Diplomatie nicht wirkungsvoll eingreifen. 
Erst die endgültige Lossagung der polnischen Minderheit von dem Kommu-
nismus nach der Samtenen Revolution in der Tschechoslowakei im Jahre 
1989 schuf qualitativ neue Bedingungen für den weiteren Verbleib der Min-
derheit am westlichen Ufer der Olsa. 

In der kommunistischen Zeit konnte man auf der polnischen Seite die 
immer tieferen Unterschiede zwischen einerseits Bielitz-Biala, Czechowice-
Dziedzice und andererseits Teschen beobachten. Sie wurden durch den 
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Einfluss der demographischen, sozial-beruflichen und der migrationsbe-
dingten Veränderungen hervorgerufen. Diese umfassten nicht nur den weit 
verstandenen kulturellen Bereich, sondern auch die Probleme, die mit der 
Identität der Einwohner im Zusammenhang standen.

In der kommunistischen Zeit basierten die Industrie und Landwirtschaft 
des Teschener Schlesiens auf den früheren Kapazitäten. Sie entwickelten 
sich jedoch beträchtlich. Das Produktionsvermögen der Eisenhütte in Trzy-
nietz und der Bergwerke und Hütten zwischen Karwin und Ostrau bildeten 
die Grundlage für die Schwerindustrie des gesamten tschechoslowaki-
schen Staates. In Polen wurde die Industrieregion in Bielitz-Biala ausge-
baut, wobei sie das Zentrum in Czechowice-Dziedzice in sich aufnahm. In 
den 60er Jahren machte die Textilindustrie ihren zahlenmäßig ersten Platz 
für die Maschinenindustrie frei. Neben verschiedener Arten von Maschinen 
unterschiedlicher Bestimmung produzierte die Letztere auch elektrotech-
nische und Metallartikel sowie Transportmittel. In der Entwicklung der 
Bielitzer Industrie bedeutete das Jahr 1972 einen Meilenstein, weil in die-
sem Jahr das Automobilwerk für Fahrzeuge mit kleinem Hubraum gebaut 
wurde. Außer Vergrößerung des industriellen Produktionsvermögens war 
ein Boom im Wohnungsbau und das Anwachsen der Migration zu verzeich-
nen. Die Polen verbanden die Namen Bielitz-Biala mit dem in italienischer 
Lizenz gebauten Fiat 126p, Czechowice-Dziedzice mit der Erdölraffinerie, 
Skotschau mit der Herstellung von Hüten, Teschen mit den Plätzchen Prin-
ce-Polo, den Bohrmaschinen aus der Fabrik Celma und der Farbenproduk-
tion im Werk Polifarb. Teschen war auch durch sein breites Angebot an 
Schulen und kulturellen Bildungsstätten bekannt und das gesamte Tesche-
ner Schlesien dadurch, dass es eine Enklave des Protestantismus in Polen 
bildete.

Nach der politischen Wende 1989 zeigten die Wahlergebnisse im polni-
schen Teil der Region, dass vor allem die Zentrumsparteien mit Erfolg rech-
nen konnten. Die Gesellschaft der Teschener und Bielitz-Bialer Landkreise 
zeigt gemäßigte politische Gesinnung.

Nach der politischen Wende blühte der soziale und kulturelle Organisa-
tionspluralismus der Polen im Olsagebiet erneut auf. Nach dem Zerfall der 
Tschechoslowakei wurden die Polen von 1993 an die einzige kompakte na-
tionale Minderheit in der Tschechischen Republik. Sie bildete zwar keine 
politische Partei, hat jedoch eine eigene politische Vertretung mit dem 
Namen Polenkongress in der Tschechischen Republik. Die größte aktive 
Organisation bleibt weiterhin der Polnische Kultur- und Bildungsverein, der 
seit 1947 tätig ist. Nach vielen politischen und parlamentarischen Ausein-
andersetzungen erlangten die Polen 2007 das Recht auf amtliche Zweispra-
chigkeit. Sie gilt jetzt in 31 Gemeinden. Unter den heutigen Bedingungen 
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hängt die fortschreitende Assimilierung der polnischen nationalen Gemein-
schaft nicht mehr von der Politik des tschechischen Staates ab, sondern 
davon, ob sie selbst Kräfte und Methoden findet, sich dem Zurückdrängen 
in die Rolle einer ethnischen Gruppe, also zum Ausgangspunkt aus der 
Mitte des 19.Jh.s, zu erwehren.


