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POLACY W CZECHOSŁOWACJI W ŚWIETLE SPISU LUDNOŚCI 
Z 1980 R. 

Opublikowanie przez Okręgowy Urząd Statystyczny w Ostrawie 
szczegółowych danych ze spisu ludności z 1 XII 1980 r., odnoszących 
się do okręgu północnomorawskiego, pozwala na analizę sytuacji demo
graficznej polskiej grupy narodowościowej w CSRS 1. 

Kolejne spisy ludności z lat 1921-1970 wykazywały zmniejszającą 
się liczbę osób narodowości polskiej. Szczególnie było to widoczne na 
czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim, gdzie koncentrowała się etniczna 
grupa Polaków. Po zakończeniu II wojny światowej do narodowości pol
skiej na śląsku Zoa]ziańskim przyznało się tylko 59 129 osób 2. 

Czeski historyk Vilem Placek sugeruje, że część ludności polskiej 
została przesiedlona przez okupanta lub wywieziona na tereny Rzeszy 
Niemieckiej, część optowała na rzecz Polski, a część na skutek nacisków 
lub dezinformacji przyjęła narodowość czeską. Dotyczyło to zwłaszcza 
tych osób, które w czasie wojny skompromitowały się przez przyjęcie 
niemieckiej volkslisty a_ Przyjęcie czeskiej narodowości ułatwiało wów
czas uzyskanie rehabilitacji. 

Zmniejszanie się liczby ludności polskiej spowodowane też było: 
brakiem wyraźnie sprecyzowanego programu rządu w stosunku do pol
'skiej grupy narodowościowej w pierwszych dwóch latach po zakończeniu 
wojny, atakami partii narodowych socjalistów na polskich działaczy 
i polskie instytucje (zwalnianie z pracy, odbieranie majątku, odmawianie 
przyznania czechosło,vackiego obywate1stwa, niezezwolenie na wznowie
nie działalności polskich organizacji kulturalno-oświatowych, społecznych 
i gospodarczych, zamknięcie wszystkich polskich przedszkoli, zamknięcie 
szeregu polskich szkół), czy też nierozwiązanie problemu granicznego 4• 

1 Scitani lidu, domu a bytu 1980. Severomoravsky kraj, Krajska sprava ces
keho statistickeho ufadu v Ostrave, zafi 1982. 

2 V. P 1 ac e k, Otc:zka polske narodnosti mensiny na Teiiinsku pfed uzavfenim 

cs-,Jolske spojenecke smlouvv (Slezsky sbornik, 1971, nr 3-4, s. 230-231). 
3 S. Z a hr a dni k, O uloźe KSC pti re.sem po[ske ncirodnosti otazky CSSR, 

Tfinec lnH (maszynopis w zbiorach Instytutu Zachodniego w Poznaniu), s. 57. 

4 Wiele interesująeycb materiałów- dotyczących sytuacji Polaków na Zaolziu 

po zako11.czeniu II wojny światowej można znaleźć w Archiwum Akt Nowych 
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Te czynniki w wielu wypadkach zaważyły na decyzji przyjęcia na
rodowości czeskiej. Dopiero po zwycięstwie Komunistycznej Partii Cze
chosłowacji w 1948 r. polska grupa narodowościowa uzyskała warunki 
rozwoju kulturalnego, najpełniej określone w ustawie narodowościowej 
nr 144/68 Sb.z. KPCz była jedyną siłą polityczną, która zabiegała od 
początku o przyznanie obywatelom narodowości polskiej praw obywatel

skich w zakresie zrzeszania się w polskich organizacjach, nauki w języku 
polskim, posługiwania się tym językiem w pracy i urzędach itd. 

Tab. 1. Polacy w Czechosłowacji w latach 1921-1980 

I___ Polacy ogółem 1-- ---·· .. W tym 
Rok 

I liczba I %obywateli I w CRS I w SRS 

I CSRS ! liczba I %
1 

liczba I % 
-----··--�--- . 

I 

. -

1921 
I 

109 580 0,8 ! 103 521
1930 99 712 0,7 92 689 
1950 ! 72 624 0,6 70 816 
1961 67 552 0,5 66540 
1970 65 132 0,5 64074 
1980 67 923 0,4 65 432 

Uwaga: CRS -- Czeska Republika Socjalistyczna 
SRS - Słowacka Republika Socjalistyczna 

1,0 6059 0,2 
0,9 7023 0,2
0,8 1808 0,2 
0,7 1012 o.oz
0,7 1058 0,02 
0,6 2491 0,1 

Żród Io: T. Kulisiewicz, Polacy w Czechosłowacji, Frysztat 1929, s. 11 - 12; Studie o vyvoji 

priimyslu a pnlmyslo1•yc/1 oblasti, 6, Slczsky Ustav CSAV, Opava 1978, s. l 78-1R4; Statisticka 

roćenka Ćeskos/ovenske Socia/islicke Republiky, SNTL-ALFA, Praha 1982, tab. 4. Por.: Scitani

lidu, domu a bytu /980. Severomoravsky kraj, KS CSU, Ostrava 1982, s. 206. 

Polacy będący obywatelami CSRS mieszkają głównie w dwóch przy
granicznych powiatach okręgu północnomorawskiego: Frydek-Mistek 
i Karwina. W 1980 r. znajdowały się w nich 52 193 osoby (78,840/o) na

rodowości polskiej. Pozostali Polacy są rozproszeni na terenie całego 
kraju. W latach 1970-1980 liczba ludności polskiej wzrosła o 2791 osób, 
Sytuacji takiej demografowie nie przewidywali. Przeciwnie, zakładano, 
że w 1980 r. polska grupa narodowościowa będzie liczyć tylko 55 tys. 
osób, a w 1990 r. zaledwie 47 tys. osób 5• 

Wzrost ten jednak ma miejsce poza terenem okręgu pólnocnomoraw
skiego, z wyjątkiem okręgu południowomorawskiego, w którym liczba 
Polaków w kolejnych spisach malała. Tendencję w tym zakresie można 

wyraźnie dostrzec przy analizie rozmieszczenia Polaków w CSR w latach 
1961-1980. 

w Warszawie, zespół 310, Ministerstwo Informacji i Propagandy, syg. 933, 939, oraz 
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Katowicach, zespól UWSI/Wydział 
Ogólny, syg. 261. 

5 Nci.rodnostni slozeni obyvatelstva CSR podle vusledku scitani lidu, domu a by
tu k. 1. 12. 1970, Praha 1973, s. 237. 
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Tab. 2. Polacy w CSR według okręgów zamieszkania (1961-1980) 

Okręg I; Polaków
ogółem 

---··----- ... 

M. st. Praga
Środkowoczcski
Pólnocnoczcski
Poludniowoczeski
Zachodnioczeski
Wschodnioczeski
Pólnocnomorawski
Poludniowomorawski

619 
406 

1 647 
213 
819 
550 

61 625 
580 

% 

mieszk. 
okręgu 

0,1 
0,1 
0,2 
o.o 
0,1
0,0 
3,8 
0,0 

I Polaków 
I ogółem

577 
435 

I 714 
197 
816 

1 031 
58 772 

636 

1980 r. 

--- % -��laków I 
mieszk. l

i 

ogółem 1
�!() 

mieszk. 
okręgu okręgu . ) - -- ..,..

1
---· 

0,0 12 05a i 
0,0 11 75a : 
0,2 35 45a 
0,0 702a i 
0,1 895a 
0,1 2 532a 
3,3 55 165 
0,0 213a 

0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
2,85 
O.I

Uwaga: a - dane wyliczone z procentu obywateli narodowości polskieJ w stosunku do liczby 
mieszkańców danego okręgu (dane szczegółowe dla okręgów mogą się nieznaczaic różnić). 

Żródlo: S111die o vyvoji prumys/11 a pnlmys/ovych oblasti, 6. Tabulkove prchledy k soucasnym 
interetnickym vztahum na Ostravsku a k narodnosti strukture CSSR, Slczsky Óstav CSA V, Op:i.va 
1978, s. 203 -208; Sćitani lidu, domzi a bytu 1980. Severomoravsky kraj, s. 206; Statistickd roćenka 
ĆSSR. 1982, tab. 4. 

Nastąpił także wzrost liczby Polaków mieszkających w Słowackiej 

Republice Socjalistycznej z 1058 osób w 1950 r. do 2491 osób w 1980 r. 

Wzrost liczby ludności narodowości polskiej na terenie niektórych 
ckręgów wynika z migracji wewnętrznej oraz osiedlania się polskich 

pracowników, zatrudnianych tu okresowo w różnych przedsiębiorstwach, 

którzy zawierają małżeństwa z obywatelkami czechosłowackimi, Polki 
z kolei wychodzą za mąż za obywateli czechosłowackich i pozostają 

w Czechosłowacji na stałe. W latach 1971-1973 polska grupa została 
zasilona w ten sposób o 2552 osoby narodowości polskiej. W tym samym 

okresie do Polski wyjechało 976 osób polskiego pochodzenia, które przy
jęły obywatelstwo polskie 6

• 

Obywatele polscy, którzy w ostatnich latach postanowili pozostać na 

stałe w Czechosłowacji, aczkolwiek doprowadzili do wzrostu ogólnej 
liczby Polaków w CSRS, to jednak nie wpłynęli w zasadniczym stop

niu na pozycję etnicznej grupy narodowościowej na Zaolziu. Tylko oby

watele narodowości polskiej mieszkający w powiatach Frydek-Mistek 

i Karwina korzystają z uprawnień ustawy narodowościowej w pełnym 

zakresie (m. in. mogą tworzyć odrębne polskie organizacje, żądać in

formacji w polskim języku na afiszach, w prasie, w radio, żądać załat
wiania spraw w urzędach w języku polskim, posyłać swe dzieci do 

przedszkoli i szkół z polskim językiem nauczania). 

e Naroc!nostni slożeni obyvatelstva CSR v letecli 1970-!973, Praha 1975, CSU, 
s. 7.
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Przy ogólnym przyroście ludności polskiej w Czechosłowacji w ostat
nim dziesięcioleciu jej liczba na terenie etnicznych powiatów Śląska Cie
szyńskiego maleje. Ubytek ludności polskiej szczególnie ostro przebiega 
w powiecie karwińskim. W 1950 r. Polacy stanowili 23,40/o jego miesz
kańców, w 1980 r. już tylko 10,30/o. Spowodowane to było szybką urba
nizacją Zagłębia Ostrawska-Karwińskiego i dużym napływem osób in
nych narodowości, głównie czeskiej, oraz postępującym procesem asy
milacji. 

Tab. 3. Rozmieszczenie Polaków w okręgu północnomorawskim w latach 1961-1980 

--------�-

Powiat 

Brutnal 
Frydek-Mistek 
Karvina 
Novy Jicin 
Olomouc 
Opava 
Ostra va-mesto 
Prerov 
Sumperk 
Vsctin 

Razem 

I 1961 r. I 1970 r. I 1980 r. 
I liczba % --!�-�- · · liczba _ % 

I 384 0,4 I 360 0,4 431 .. 0,4 

/
' 23 466 12,4 23 669 11,4 22 873 10,4 

35 745 16,8 32 739 12,0 29 320 10,3 
295 0,2 232 0,2

1
· 302& 0,0 

;�� �:� ;�! I �:� 
1

1 
;;�: �:�-

883 0,4 ' 797 0,4 1 102 0,3 
50 0,0 83 

1 
0,1 

I 
98 0,1 

2s2 0,2 276 
I 

0,2 324• 0.2 
30 o,o 48 . o.o I 144• 0,1 

61 652 3,8 58 113 i 3,3 i 55 165 2,85 
Uwaga: a - dane wyliczone z procentu obywateli narodowości polskiej w stosunku do ogóJnej 

liczby mieszkańców powiatu (mogą się nieznacznie różnić od danych szczegółowych, gdyż w zesta
wieniu wojewódzkim podano tylko dane procentowe z jednym miejscem po przecinku). 

Źródło: Narodnosllli sloieni obyvatelstva podle pi'edbeinych vysledku scitani lidu, domu a bytu

k 1.12.1970, Praha 1971; Scitani lidu, domu a bytu 1980. Severomoravsky kraj, s. 206; Scitani lidu,

domu a bytu 1980 Frydek-Mistek, 1982, s. 30; Scitani lidu, domu a bytu 1980 Ostrava-mesto, Ostrava 
1982, s. 28; Statistickd rocenka okres Karvina 1981, Karvina 1981, s. 25-28. 

W rolniczym powiecie Frydek-Mistek procent Polaków w latach 
1950-1980 zmniejszył się z 13,50/o do 10,40/o. Ludność tego powiatu 
mieszka w większości na wsi. Istnieje tu znaczny procent gospodarstw 
indywidualnych, rozrzuconych w górskich miejscowościach. Sprzyja to 
utrzymaniu się tradycyjnych struktur i więzi w tych małych lokalnych 
społecznościach. Wiejski styl życia, tradycje, kultura ludowa są czynni
kami przywiązania do miejsca urodzenia, chronią polską grupę narodo
wościową przed uniwersalnym modelem kultury miejskiej i masowej, 
przyśpieszającej asymilację naturalną. 

W latach 1970-1980 powiat Frydek-Mistek zyskał z tytułu migracji 
wewnętrznej 4409 osób, a pow. karwiński stracił 10 847 mieszkańców 
(w tym 2275 dzieci w wieku 0-14 lat). 

Dla pełniejszego obrazu zmian zachodzących w strukturze osiedlenia 
Polaków w CSRS przydatne będzie przeanalizowanie migracji wewnętrz-
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nej na przykładzie Republiki Czeskiej na początku lat siedemdziesiątych, 
kiedy to saldo migracyjne w okręgu północnomorawskim w polskiej 
grupie było dodatnie. 

Tab. 4. Migracja wewnętrzna Polaków w CSR między okręgami w latach 1971-1973 

Okręg ___ _I_ _P_r:zy_by_J_i _____ O_d_es_�_i ____ i_ Saldo migracji 

m. st. Praga
Środkowoczcski 
Poludniowoczeski 
Zachodnioczeski 

I 980 158 822 
227 72 155 

Pólnocnoczes ki 
Wschodnioczeski 
Południowomorawski
Północnomora wski 
Razem

-·-----···-----
!

--

43 
399 
345 
448 
967 
432 

16 27 
71 328 
70 275 
3 445 

728 239 
212 220 

2471 

Żródlo: Ndrod11ost11i sloieni obyvatclstva ĆSR v le/ech /970-/973, Praha 1975, CSU, 
s. 20-22. 

Zmiany m1eJsca zamieszkania osób należących do polskiej grupy na
rodowościowej wynikają głównie z chęci uzyskania atrakcyjnej pracy 
i zawodu. Wachlarz specjalności, proponowanych przez szkoły zawodowe 
na terenie Śląska Zaolziańskiego, jest stosunkowo skromny. Stąd zrozu
miałe są wyjazdy młodzieży do innych rejonów. Faktem jest, że część 
tej młodzieży po ukończeniu szkoły czy studiów nie wraca do swych 
rodzinnych stron, gdyż w tych nowych środowiskach podejmuje pracę, 
zawiera związki małżeńskie i osiedla się na stałe. 

Dane tab. 4 mogą sugerować:, że polska grupa etniczna na Zaolziu Jest 
bardzo zasiedziała. Tak jednak nie jest. W ostatnich latach jej człon
kowie przenoszą się poza Śląsk Cieszyński, do innych powiatów okręgu 
północnomorawskiego lub innych okręgów CSRS. 

W konsekwencji zmniejszania się liczby Polaków w powiatach: fry
decko-misteckim i karwińskim maleje liczba szkół z polskim językiem 
nauczania w związku z malejącą liczbą uczniów. W pow. karwińskim 
udział mieszkańców narodowości polskiej zmniejszył się w latach 1960-
1970 o 4,80/o, w tym samym czasie w szkołach polskich tego powiatu 
ubyło 43,40/o uczniów. Natomiast w latach 1970-1980 udział Polaków 
w strukturze narodowościowej tego powiatu spad! o 1,7°/o, a liczba ucz
niów w szkołach polskich zmniejszyła się o 34,5°/o 7

. W pierwszym wy
padku ubytek Polaków w pow. karwińskim o 1 O/o pociągał za sobą 
ubytek uczniów o 9°/o, a w drugim aż o 20,2 °/o. średnio zmrneJszenie 
się liczby Polaków w całym okręgu północnomorawskim o 0,9°/o spo·-

7 Z. Jasi 11 ski, Orgcm1:::ncju pol011ijnego szkolnictu:H JJOc/st.awuwego w Czecho
słowacji po Il u:ojnie światowej (Szkolnictwo polonijne po Il wojnit! światowej. 
rcci. A. Kopruko,vniak, Lublin 1980. �- 44). 
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wodowało ubytek 50,20/o dzieci w szkołach polskich. Zmniejszanie się 
liczby Polaków wpłynęło na daleko idące zmiany w sieci szkolnictwa 
polonijnego na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim. 

Fakt wprowadzenia nowej organizacji terytorialnej okręgu północno
morawskiego w 1960 r., proces łączenia gmin w większe jednostki ad
ministracyjne i terytorialne, a także wchłanianie przez miasta wsi, 
w których głównie mieszkali Polacy, dalej szkody górnicze w Zagłębiu 
Ostrawska-Karwińskim powodowały i nadal powodują zmiany w struk
turze narodowościowej poszczególnych miejscowości, co ma bezpośredni 
wpływ na przyśpieszenie procesów asymilacyjnych. W 1970 r. było jesz
cze kilka miejscowości, w których Polacy stanowili ponad 500/o miesz
kańców. Należały do nich: Vendryne (Wędrynia) - 50,20/o, Hradek 
(Gródek) - 54,90/o, Kosariska (Koszarzyska) - 57,l 0/o, MiHkov (Mili
ków) - 58,10/o (wszystkie miejscowości z powiatu frydecko-misteckiego). 

W wyniku łączenia gmin, jakie miało ostatnio miejsce w 1980 r., nie 
ma już żadnej miejscowości na Zaolziu, w której Polacy stanowiliby 
większość. Obecnie w pow. frydecko-misteckim ludność polska koncen
truje się głównie w gminach wokół Trzyńca i Jabłonkowa. Największy 
udział w liczbie mieszkańców mają obywatele narodowości polskiej 
w Bystrici (Bystrzycy) - 40,30/o (2112 osób), dalej w Jablunkove (Ja
błonkowie) - 32,60/o (4899 osób), w Trinci (Trzyńcu) - 250/o (11186 
osób), Mostech u Jablunkova (Mostach koło Jabłonkowa) - 23,3°/o (1770 
osób), Hnojniku (Gnojniku) - 23,l O/o (2850 osób). Obywatele polskiej 
narodowości żyjący w tych pięciu miejscowościach stanowią 97,50/o gru
py Polaków mieszkających w całym powiecie 8

• 

W pow. karwińskim największymi skupiskami Polaków są: Karvina 
(Karwina) - 10 250 osób (13,46/o mieszkańców), łfovifov (Hawierzów) -·-
4621 osób (5,70/o), C. Tesin (Czeski Cieszyn) - 3589 osób (22,60/o), Orlo
\'a (Orłowa) - 2319 (9,50/o). Dane te odnoszą się do 1970 r., gdyż Stati

sticka roćenka dla pow. karwińskiego nie zawiera danych ludnościowych 
w odniesi�niu do narodowości 9

• 

Przyczyn ubytku ludności polskiej na śląsku Cieszyńskim jest wiele. 
Należy do nich na pewno zmniejszony przyrost naturalny w polskiej 
grupie. W latach 1950, 1961, 1970 wynosił on odpowiednio 13,1 %o, 4,4%0 
i 6,1 %o. 

Druga przyczyna, to zwiększająca się z roku na rok liczba małżeństw 
mieszanych. Jeśli w latach trzydziestych małżeństwa mieszane (hetero
geniczne) stanowiły 21, 70/o, to w latach pięćdziesiątych już 54,60/o, 
a w latach 1970-1973 aż 74,70/o. W większości wypadków dzieci z ro
dzin mieszanych są narodowości niepolskiej. Zdarzają się ekstremalne 

s Sbtani Lidu, domu a bytu 1980, okres f'rydek-Mistek, vyd. Okresni oddeleni 
Ceskeho statistickeho uradu vc Frydku-Mistku, Frydek-Miste?k 1982, s. 30. 

' Statistickci rocenka okres Karvina 1981, Karvina 1981.
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wypadki rodzin, w których jedno dziecko jest narodowości polskiej, 
a drugie np. czeskiej 10

. Małżeństwa mieszane są głównym czynnikiem 
asymilacji naturalnej. Demografowie czechosłowaccy utrzymują, że ten
dencja ta będzie trwała nadal. 

Polki coraz częściej wychodzą za mąż za mężczyzn z innych grup 
narodowościowych, gdyż w polskiej grupie jest mniej mężczyzn. W 1950 
r. na 1000 mężczyzn w polskiej grupie przypadło 1198 kobiet, w 1970
r. - 1309 kobiet, a w 1980 r. - 1212 kobiet. Jeśli weźmie się jeszcze
pod uwagę niekorzystną strukturę wiekową polskiej grupy w latach po
przednich, to staje się zrozumiałe, dlaczego Polki są niejako zmuszane
do szukania życiowych partnerów poza swoją grupą narodowościową.

Tab. 5. Struktura wieku polskiej grupy narodowościowej w Czechosłowacji (w 1/e) 

Rok 

1961 
1970 
198(}& 

_______ ,. ______ _

Wiek 
0-14 lat I 15-60 lal

21,l 
13,6 

13,4 I 
i 

63,6 
62,4 

63,9 

61 więcej lat 

15,3 
24,0 

22,7 

Razem 

100 

100 

100 

Uwaga: a dane dotyczą tylko Polaków zamieszkałych w okręgu pólnocnomorawskim. 
Żródło: Zdverećna zprdva z vyzkumu soudobych ndrod11ostnich vztahu na Ostravsku (Studie 

o vyvoji pnimyslu a prumyslovych oblasti 3, Slezsky Ustav CSAV, Opava 1972, s. 35-36); Ta

bulkove prehledy ... , s. 188; Sćitani lidu, domil a by//) 1980. Severomoravsky kraj ... s. 253.

Od lat sześćdziesiątych następują, ostrzejsze niż w latach poprzednich, 
bardzo niekorzystne zmiany w strukturze wieku badanej populacji. Pro
cent obywateli narodowości polskiej w wieku powyżej lat 60 od 1970 r., 
jest większy niż w grupie 0-14 lat. W latach 1970-1980 polska grupa 
narodowościowa straciła w okręgu północnomorawskim 3607 osób, w tym: 
1792 osoby w wieku 0-14 lat, 1599 osób w wieku 15-54 lat i 676 osób 
w wieku powyżej lat 60. Region ten więc opuszczają polskie rodziny 
wraz z dziećmi. Będzie to powodować w latach następnych dalsze sta
rzenie się polskiej diaspory na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim. 
W 1961 r. średnia wieku w polskiej grupie wynosiła 35,9 lat, a w 1970 r. 
41,6 lat. 

Polacy mieszkający w Czechosłowacji są zatrudnieni głównie w prze
myśle i usługach. Struktura ta nie zmienia się od wielu lat. 

Przesunięcie części zatrudnionych dotychczas w rolnictwie do sektora 
usług wynika z ogólnych zmian, jakie następują w strukturze zatrud
nienia w Czechosłowacji. Zmiany te w polskiej grupie następują szyb
ciej. W całym okręgu północnomorawskim w rolnictwie i leśnictwie by-

10 G. Sok o 1 o va a kol., Soucasny rozvoj narodnostnich kultur na Ostravsku

(Prumyslovc oblasti, t. 6, s. 1:10); por.: Z. Jasi11ski (rec.) ,,Rocznik Polonijny". 
R. 1981-82, s. 181-185.
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Tab. 6. Struktura zatrudnienia ludności polskiej w Czechosłowacji (ekonomicznie 

aktywnej) w latach 1961-1980 (w 9/o) 

Dział gospodarki __________ _! 1961 r. 1970 r. 1980 r.� 

Przemysł 56,5 56,2 56,1 
Budownictwo 5,6 4,3 4,8 
Rolnictwo i leśnictwo 16,1 8,6 5,7 
Łączność i komunikacja 2,9 4,6 4,7 
Handel i gastronomia 6,7 10,0 
Pozostałe działy nieprodukcyjne i nieokreślone 12,2 16,3 4,08 
Służby społeczne 24,5 

Uwaga: a - dotyczy tylko okręgu pólnocnomorawskiego. 
Żródlo: Studie o vjvoji pdlmyslu ... , 6, s. 294-295; Sćitani lidu, bytu a domu 1980. Severo·

moravsky kraj ... , s. 253. 

ło zatrudnionych w 1980 r. 9,50/o, w tym w grupie narodowości czeskiej
9,4D/o, a w słowackiej 12,20/o.

Na zmiany te wpłynęło zapewne podniesienie ogólnego poziomu wy
kształcenia w polskiej grupie narodowościowej. Jeśli bowiem w 1960 r. 
wykształceniem średnim legitymowało się zaledwie 2,7 0/o, to w 1980 r. 
posiadało je już 130/o. Natomiast wskaźnik wykształcenia wyższego w ana
logicznym okresie wzrósł z 1, 7°/o do 4°/o. Podniesienie poziomu kwalifi
kacji pozwala polskiemu społeczer1stwu w CSRS, w tym głównie na 
Zaolziu, na podejmowanie pracy w zawodach. do których dotychczas nie 
było przygotowane. 

Korzystnie należy ocenić zmniejszanie się liczby Polaków posiadają
cych tylko wykształcenie podstawowe przy równoczesnym wzroście licz-

Tab. 7. Wykształcenie ludności polskiej w Czechosłowacji w latach 1961-1980 

(W 0/1) 

- .. ---- ·--··- -- --· -- . -, - ·---, -

Poziom wykształcenia 1961 r. 1970 r. 1980 r.• 

: Wykształcenie lud-

I ności ogółem w okrę
gu pólnocnomo-

: rawskim w 1980 r. 
-------· --- ----··--· ·----- - ----··---· ··-----·· ··- ---------·------·-

Podstawowe 
Zasadnicze zawodowe 
Średnie zawodowe 
Średnie ogólnokształcące 
Wyższe 

IBez wykształcenia i informacji o wyksztal-
ceniu 

84,7 
4,6 
4,4 
2,7 
1,7 

1,6 

61,4 53,0 46,5 
23,l 20,9 26,7 
8, 1 5,0 5,8 
3,2 16,0 15,8 
2,5 4,1 4,2 

1,7 0,7 0,8 

Uwaga: a - dotyczy tylko Polaków zamieszkałych w okręgu pólnocnomorawskim. 
Żródlo: J. Rusnok, W tyglu narodowości (Poglądy, nr 13-14, 1969, s. 8; Scitani lidu, domu

a bylli k 0/.12.1970, Praha 1974, FSU, por. Studie o l''jvoji ... , t. 6, s. 367; Sćita11i lidu, domu a bytu
1980. Severomoravsky kraj ... , s. 253. 
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by osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i wyższym (w 1980 
r. w okręgu pólnocnomorawskim były 643 osoby narodowości polskiej
z wykształceniem wyższym, w tym 188 kobiet).

Skoncentrowanie się młodzieży na średnim wykształceniu ogólno
kształcącym, a nie średnim zawodowym, wynika z faktu istnienia pol
skiego gimnazjum w Cz. Cieszynie (z filią w Orłowej), jedynej polskiej 
szkoły średniej, w której nauka wszystkich przedmiotów odbywa się 
w języku polskim. Ukończenie jednak tylko gimnazjum stwarza poważne 
problemy ze znalezieniem pracy umysłowej na terenie Zagłębia Ostraw
ska-Karwińskiego. Zmusza to absolwentów do podejmowania pracy poza 
terenem swego osiedlenia, co w konsekwencji prowadzi do zmiany miej
sca zamieszkania. 

Warto też zwrócić uwagę na sytuację narodowościową w okręgu pół
nocnomorawskim, ten bowiem okręg decydował i nadal będzie decydo
wać o zawartości grupy Polaków mieszkających w Czechosłowacji i ich 
pozycji. 

Polska grupa narodowościowa w tym okręgu posiada najwyższe tem
po ubytku w strukturze narodowościowej. W kolejnych dziesięcioleciach 
(1960-1970 i 1970-1980) ubywało Polaków po 0,40/o. Zmniejsza się też 
liczba Polaków na samym Zaolziu. W 1950 r. na czechosłowackim Śląsku 
Cieszyńskim było 59 005 osób narodowości polskiej, a w 1980 r. już 
tylko 53 207 osób. 

Przypuszcza się, że w 1990 r. liczba Polaków zaolziańskich spadnie 
poniżej 50 tys. osób, aczkolwiek w całej Czechosłowacji liczba Polaków 
może w tym czasie wzrosnąć do ponad 70 tys. osób. Zależeć to wszystko 
będzie od tempa przyrostu naturalnego i procesów asymilacyjnych, któ

re zdają się przybierać na sile w polskiej grupie na Zaolziu. 
Na badanym obszarze w takim tempie, jak narodowość polska, top-

Tab. 8. Skład narodowościowy ludności w okręgu północnomorawskim 

w latach 1970-1980 

- · · · ·-·---------· ··· . . .... -. . .  -- --- -

I 1970 r. i 1980 r. I Różnica Narodowość .. liczba _ _l �1 liczba % 1---liczba % 

Czeska l 621 367 90,l I l 753 819 90,7 132 512 0,6 
I Słowacka 91 331 5,1 : 99 883 5,2 8 552 0,1 Ukraińska I 092 0,2 1240 0,1 148 o.oRusińska 721 0,0 642 0,0 -79 0,0Polska 58 722 3,3 55 165 2,9 -· 3 607 -0,4Węgierska 4064 0,2 4459 0,2 395 0,0 Niemiecka 8 644 0,5 6109 0,3 -2 535 -0,2

Pozostałe 12895 0,7 11405 0,6 -1490 -0,1

Razem 1 798 826 100,0 1 932 722 100,0 I +133 896 0,0 
źródło; Scitani lidu, domu a bytu 1980. Severomoravsky kraj ... s. 68. 
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nieje jedynie grupa niemiecka. W latach następnych pozycję swoją bę

dzie wzmacniała grupa czeska i słowacka. 
Sytuacja demograficzna naszych rodaków za Olzą w następnym spisie 

ludności będzie zapewne podobna. 

POLEN IN DER TSCHECHOSLOWAiiEI IM LICHTE 

DER VOLKSZXHLUNG 1980 

Indem der Vcrfasser die Angabcn der letzten Volkszahlung mit denjenigen von 

den Jahren 1960 und 1970 vergleicht, versucht er die demographischen Hauptten

denzen zu erfasscn, die die Polengemeinschatt in der Tschechoslowakei charak

terisieren. 1980 zahlte sie 67 OOO Personcn und konzentrierte sich hauptsachlich im 

Bezirk von Nordmorava, wo 83% aller Polen in der Tschechoslowakei wohnen. 

In der Bearbeitung ,vurden folgende Fragen beri.ihrt: Lokalisierung der Polen

gemeinscbaft im Land (ihre Hauptzentren wurden genannt}, die Struktur ihres 

Alters und Ausbildung, l'vligration und Gri.inde dieser letztgenannten sowie Be

schaftigung. ln der Analyse der Angaben wurde versucht auf Konsequenzen der 

Bevólkerungsverwandlungen hinzuweisen, welche fi.ir weitere Geschichte der pol

nischen Diaspora im Gebiet von Ostrawa von Bedeutung sein konnen. 




