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LICZBA I ROZM'IESZCZENIE LUDNOŚCI POLSKIEJ 

W CZECHOSŁOWACJI W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 

W jesieni 1918 r. wiele państw Europy uzyskało niepodległość. W roz
poczynającym się nowym etapie ich dziejów ważną rolę odgrywał pro
blem mniejszości narodowych, bo z reguły w każdym z nich znajdywały 
się takie grupy ludności 1. % ogółu mniejszości europejskich 2 zamiesz
kiwało 9 państw Europy Środkowej, tj. w układzie geograficznym: Esto
nię, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Jugosławię 
i Bułgarię. W Czechoslowacj'i mniejs:wści stanowiły około 35'0/o ogółu 
ludności a. Według oficjalnych danych z 1921 r. w Republice Czechosło
wackiej żył-o 13,6 mln obywateli, spośród ·których Czesi i Słowacy sta
nowi.li 8,7 mln (65,5), Niemcy 3,1 mln (23,40/o), Węgrzy 0,74 mln (5,70/o), 
Ukraińcy 0,46 mln (3,4°/o), Żydzi 0,18 mln (1,30/o) i Polacy 0,07 mln 
(0,60/o) 4. W świetle danych z 1930 r. Czechosłowację zamieszkiwało 530/o 

1 Za mniejszość narodową uważamy grupę ludności danego państwa rozniącą 
się od większości jego obywateli swą przynależnością narodową oraz nie zajmującą 
terytorium wyodrębnionego politycznie i administracyjnie w ramach federacji. Lud
ność tę łączy poczucie wspólnoty narodowej i silna samoświadomość etniczna oraz 
wola utrzymania swej odrębności. Zob.: Encyklopedia powszechna, PWN, t. III, 
Warszawa 1975, s. 148, i J. B y c z k o w s k i, Mniejszości narodowe w Europie 1945-

1974, Opole 1976, s. 20-22, oraz A. S t  e b e  1 s k i, Mniejszości a emigracja (Polacy 
Zagranicą, 1930, nr 4, s. 110-113). 

2 Około 1930 r. było to 25 mln ludności. 
s H. Z i e 1 i ń s k i, Mniejszości narodowe w Europie środkowej a problem bez

pieczefistwa europejskiego (Dzieje Najnowsze, R. VI, 1974, z. 4, s. 6). 
4 Cesi a Połaci v minulosti, t. II, Obdobi kapitalismu a imperialismu, Praha 

1967, s. 710. W. Balcerak podaje obok wyżej wymienionych jeszcze 13,9 tys. (0,10/o) 
Rumunów, 2,1 tys. ((0,020/o) Jugosłowian i 8,4 tys. (0,060/o) Cyganów. Zob. W. B a l
e er a k, Powstanie państw narodowych w Europie środkowo-wschodniej, Warsza
wa 1974, s. 301. J. Tomaszewski dokonał uściśleń danych liczbowych i podaje na
stępujące: ludność czeska 6 842 tys., słowacka - 1 977,2 tys., Niemcy - 3 217,7 tys., 
Węgrzy - 761,8 tys., Rusini - 477,4 tys., Żydzi - 190,9 tys., Polacy - 110,3 tys. 
Zob.: J. To m a s  ze w ski, Struktura narodowościowa ludności Czechosłowacji 

(1918-1938). Szkic statystyczny (Przegląd Historyczny, 1970, nr 4, s. 647). Naszym 
zdaniem liczby podane przez Tomaszewskiego są bardziej wiarygodne niż dane ofi
cjalnej statystyki czeskiej, ale i one w stosunku do polskiej grupy mniejszościowej 
wydają się zaniżone. 
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Czechów, 23,60/o Niemców, 15,4°/o Słowaków, 4,30/o Węgrów, 0,80/0 Ukra
ińców i O, 70/o Polaków s. 

Polacy byli jedną z mniejszych grup mniejszościowych w państwie 
czechosłowack·im. Na podstawie raportów konsulów polskich z Moraw
skiej Ostrawy, Bratysławy, Koszyc i Użhorodu, przesyłanych do Mini
sterstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, opracowanej na ich pod
stawie obszernej notatki w „Sprawach Narodowościowych" i urzędowych 
czechosłowackich danych statystycznych 6 można ustalić, że ludność na
rodowości polskiej mieszkała głównie na Śląsku Cieszyńskim, ale także 
na Śląsku Opawskim i w Hulczyńskiem, na Morawach, w Słowacji, Cze
chach i na Rusi Podkarpackiej. 

O ile ustalenie rozmieszczenia ludności polskiej nie stanowi większe
go problemu, to ofkreślenie jej liczebności jest bardzo trudne, a nawet 
wręcz niemożliwe. W tym zgodni są badacze polscy i czescy 7

• Złożyło 
się na to, kilka przyczyn. Najważniejsza to brak obiektywnych danych 
statystycznych, co jest charaikterystyczne dla wszystkich wyżej wymie
nionych państw s. Nie można za takie uznać oficjalnych danych czecho
słowackich, ponieważ zarówno spi.s z 1921 r., jak i z 1930 r. spotkał się 
z zarzutami stronniczości, i to wysuwanymi nie tylko •przez stronę polską. 

Akcja spisowa w 1921 r., szczególnie na Śląsku Cieszyńskim, przebie
gała w atmosferze wzmo�onej agitacji politycznej i ekonomicznej czes
kich elementów nacjonalistycznych o. Ponadto Czesi zastosowali mani
pulacje natury metodycznej przy ustalaniu narodowości, używając 
w kwestionariuszu spisowym obOlk jednoznacznych określeń „Polak", 
„Czech", ,,Niemiec", także „śląski Polak" ,,polski Ślązak" lub „polski 
Czechosłowak". Komisarzami spisowymi byli wyłącznie ·Czesi lub znani 
w terenie sympatycy Czechów a ich praca nie podlegała kontroli. Po
nieważ kwe.shonariusze spisowe wypełniali komisarze, a w wielu wypad
kach wpisywali dane nie atramentem, lecz ścieralnym ołówkiem, zarzu-

5 By c z k o w s k i, op. cit., s. 75. 
8 Jest to wiarygodna korespondencja polskich placówek konsularnych w Cze

chosłowacji z warszawskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zgromadzona 
w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), obejmująca zespoły: MSZ 
(teczki nr 5517, 5572, 5574, 5576, 9647, 9648, 10('.27, 10357, 10369, 10397), Konsulatu 
RP w Morawskiej Ostrawie (teczki nr 5, '16 i 26) oraz Konsulatu w Użhorodzie 
(nr 37). Wspomniana notatka zamieszczona jest w „Sprawach Narodowościowych", 
1930, nr 2, s. 268-274. Oficjalne dane czeskie zawiera „Statistika prirucka", II, 1925,

l „Statistika rocenka", 1935.

1 Ze strony czeskiej pogląd ten reprezentuje J. Valenta w pracy zbiorowej će§i 
a Połaci ... , z polskiej W. S w or a k o w s k i, Polacy na Sląsku za Olzą, Warszawa 
1937, s. 564.

a z i e 1 i ń s k i, op. cit., s. 6. 

e J. C h 1 e b o  w c z y  k, Polskie środowisko robotnicze Zaolzia na tle struktury 
narodowościowej i socjalno-zawodowej ludności regionu w latach 1921-1930 (Polska 
klasa robotnicza. Studia historyczne, t. II, Warszawa 1971, s. 292) raz To m a s z e w
s k i, Struktura ... , s. 656. 



"'"' 
� � ,:"•-.

t'·J'· ,.,-.< c.. 
_, . ..,

r· ..... · 
"'·, 

I� '� . .,. ..... ,. .r.,·, 
\\ J 

• ·,� ·"' 

\ ,., ........ " 
·, . � ''"' ) , ł>PRAGA '{ ) 1,1" ·-·Je ,.. 

i I. l ,J:,-···\.. ,.,· .,...,,,,· 
I p <"'' i $i '· I . . � � ., . 
\ � C ./ · ��6- i/!'J� Korwina 

p 

• , ... ....,. '"· ". -� .'-� ta. C•szyn 
"· ,· ·-. .,' C. ) �·-· :A. 

�-, / " ., ffydolrj 

o 

I.. 
I C l /\; Hł, o � .. ,,..tat. 

·,. 
1·'-"'' 

'v.; �. ,,.:�:, 
'-,, .-:··'" M O R A W '< ,···· ;�v.,j • ,, Spis.st.Vf'".t ., • .,· ... -'I., 

• ··t �·-· -- Namułow:i • ��:ii:'·.·.· .. ;• a...'4•' .,... 

s 
l.--. { / l .... ; �l...,:..lo· �,� \ 

'· !'•, ', i .. �
. , ... ,, Sd>inow ... " \ I "''·, .-· i� 9 ·'-· 

" • ..... .,. ; k k � Snino !'-'\ 

k: 

I'· --.I -.. -· 1·.. • o-... 1 ) I ,J ._ I'"- ,,• ,,,. �· llY!!ltllnł O .o� "·-... ·--,.1' ... ,J ·-·,. ...., / . � o i ·"'· 
Ą

,, s I.. w I<!!� o i!i':"-.111. ......... 
Legenda· i � �� .... � ". ·

i • ..... --� .. 1.. Ji!l!e "'·� -·-·- granice państw i. r ."'.,.. ">fP.!!ki) C ol".....!9!!2 ·i"\ 
. k . ( . ) C h t .. • @i!. C • •., '-'' ...... •• granice ra1n ,nem zec os owac,1 , 0 

,· 
• ,.-- ·, tr!aw,J ·, 

· 
· 1- h \.eBroty,rowa .. -· • o-- . ---- granice pow1atdw po 1tycznyc , ,· "1 J" -·.. 2l!I!!.. ł 

'////////. . . . . k. . " . ..... . o 
Ą ·,-,w/11//. naJw1ększe skupiska ludności pols 1eJ ; ·,. .,--·-·-·"' &.,..... .-·, •

:::,,,;, mniejsze skupiska ludności polskiej \,.. i �"7 ......... . ,.,. • .,. • .,.-·'
� miejscowosci, w ktorych żyta ludnost polska ·,._. _______ . .:. Oll)'Q<,Groi:yna Pa•k•

Rozmieszczenie ludności polskiej w Czechosłowacji w okresie międzywojennym

[ t:I 
�°'
� 
!i;'
�
� 
(')
N 
(I) 

g. 
o 

S'
� 

�: 
�

� 
(I) "' 
;· 
§.

,(1) o.
i o
i t:I
8 

li>,, 
I-' 



42 Grażyna Pańko 

cano im fałsz·owanie danych. Zdarzały się wypadki wywierania presji 
na ludność polską, niejednokrotnie przy użyciu bojówek. Warunki, 
w których przeprowadzono ten spis, spowodowały liczne protesty, mię
dzy •innymi posłów niemieckich w sejmie praskim 1°. 

W podobnych warunkach i takimi samymi metodami przeprowadzono 
spis w 1930 r. Polskie pismo wychodzące w czeskiej części Śląska Cie
szyńskiego pisało o tej sprawie: ,,Nakazał [rząd - G. P.] podwładnym 
urzędom, aby mniej uświadomionych lub zależnych, albo też bojaźliwych 
Polaków zapisywano na Ślązaków, czyli Czechów, w rubryce narodo
wość ... Były gwałty, fałsze, wymuszenia stwierdzone" 11. Zarzuty te 
potwierdzają ,także badacze czescy, np. J. Valenta. Przeciwko ustaleniom 
tego spisu protestowali po1scy posłowie wszystkich ugrupowań w Mini
sterstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Czechosłowackiej 12. Warto 
przypomnieć że i Czesi uznawali Ślązaków za Polaków 13. 

Znacznym utrudnieniem przy ustalaniu liczby ludności polskiej jest 
różnorodność kryteriów stosowanych przez zajmujących się tym zagad
nieniem. Dla statystyki czeskiej •było nim posiadane obywatelstwo, po
dobnie dla badaczy czeskich. Strona polska używała jako kryterium bądź 
język potoczny ludności, bądź jej pochodzenie, czy też przejawy wyraź
nej świadomości narodowej, jakimi były głosy oddawane w wyborach 
gminnych, powiatowych czy·parlamentarnych. W tej sytuacji postawiony 
problem możemy próbować rozstrzygnąć jedynie na podstawie danych 
szacunkowych (dokonywała ich strona polska), ustalanych zresztą według 
danych budzącej zastrzeżenia sitaty,styki czeskiej tego okresu. Szacunki 
te krytycznie oceniają badacze czescy 14

. 

Próby określenia liczby ludnośc·i polskiej w Czechosłowacji spotyka
ne w literaturze polskiej dotyczą najczęściej obszaru Śląska Cieszyńskie
go, nie wyczerpują więc całości zagadnienia. 

. Największym i najważn·iejszym skupiskiem Polonii czechosłowackiej 
był Śląsk Cieszyński. Gwałtowny rozwój gospodarczy tej ziemi od dru-

1o „Gwiazdka Cieszyńska", 1921, nr 17, s. 1. 
11 „Głos Robotniczy i Włościański", 1931, nr 49, s. 2. Zapisywanie narodowości 

za pomocą określenia „Slązak" obowiązywało tylko w powiatach politycznych Czeski 
Cieszyn i Frysztat na mocy rozporządzenia MSW w Pradze z 7 XI 1930 r. Zob.: AAN 
Warszawa, MSZ, nr 5572, k. 57, memoriał „Pokrzywdzenie' mniejszości polskiej 
w Czechosłowacji" z 2 VII 1933 r. 

i: z odczytu posła E. Chabota w 1933 r. Zob.: AAN, Konsulat RP w Morawskiej 
Ostrawie, nr 16, k. 7-9. 

is Taki pogląd wyraża E. Benes w pracy Problemy nove Evropy a zahranićni

politika Ceskoslovenska oraz statystyk A. Bohac w „Statistika slovanska", który 
liczbę Polaków z tej przyczyny zwiększa o 25 tys. Cytuję za: AAN, MSZ, nr 5517, 
k. 255, tajne pismo Wydziału Wschodniego warszawskiego MSZ do prezesa Fedaracji
Polskich Związków Obrony Ojczyzny, które jest próbą odpowiedzi na memoriał
czeskiej sekcji FIDAC-u .

.1' Ce!i a Połaci ... , s. 564. 
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g1eJ połowy XIX w., głównie dzięki bogatym złożom węgla koksującego 
w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, spowodował emigrację zarobkową, 
szczególnie z Galicji i Bukowiny 1s, a tym samym szybki wzrost lud
ności z powyżej 190 tys. w latach pięćdziesiątych XIX w. do 435 tys. 
w 1910 r. Autorzy polscy i czescy są zgodni, że w ,tym okresie przewaga 
Polaków na tym terenie była zdecydowana (w 1900 r. 60,60/o przy 23,70/o 
Czechów i 15,60/o .Niemców, a w 1910 r. - 54,80/o Czechów zaś 27,1°/o., 
Niemców 18°/o) 16. Działalność na rzecz uświadomienia narodowego Po
laków ze Śląska Cieszyńskiego zapoczątkowana w drugiej połowie 
XIX w. przez Pawła Stalmacha i k,ontynuowana przez jego następców, 
spowodowała intensywny rozwój życia narodowego, przejawiający się 
między innymi w funkcjonowaniu Czytelni Polskiej w Cieszynie (przy 
czynnej współpracy J. I. Kraszewskiego), licznych stowarzyszeń i orga
nizacji, z których dla przykładu wymienimy tylko Macierz Szkolną 
Księstwa Cieszyńskiego istniejącą od 1885 r. 

Decyzją Konferencj,i Ambasadorów z 28 VII 1920 r. większa część 
Śląska Cieszyńskiego, licząca 1280 km2, obfitująca w bogate złoża węgla, 
przypadła państwu czechosłowackiemu 17

. Granice tego obszaru stano
wiły od południa pasmo Beskidu Śląskiego, od zachodu Ostrawica i Odra, 
od północy i wschodu Olza. Polaków było tu 48,60/o, C21echów �9,90/o, 
a Niemców 11,3-0/o ogółu ludności, wynoszącego według spisu z 1910 r. 
295 200 osób. Można przyjąć, że w 1910 r. żyło na tym terenie około 
138 tys. Polaków 1s. 

Spis ludności przeprowadzony 15 II 1921 r. wykazał na terenie po
wiatów politycznych 19 Czeski Cieszyn i Frysztat, w których Polacy sta-

15 Do 1910 r. liczba ich wynosiła 54 074 osoby. Zob.: F. K u  I i s i  e w  i c z, Polacy

w Czechosłowacji, Frysztat 1929, s. 14, oraz AAN, MSZ, nr 9647, k. 86--87, artykuł 
K. Ripy dla „Wychodźcy".

1& K. P o p i o ł e k, Sląskie dzieje, Kraków 1976, s. 222, i Ce§i a Połaci ... , s. 371.
11 K. P o p  i o ł e k, Historia Sląska, Katowice 1972, s. 383; S w o r  a k o w s k i, 

op. cit., s. 93, podaje wielkość obszaru 1270 km2 ; natomiast P. Hulka-Laskowski 
1269 km2• Zob.: P. H u  1 k a  - L a s k o w s k i, Sląsk za Olzą, Katowice 1938, s. 314. 

1s Taką liczbę podaje P o p i o ł e k, Historia Sląska ... , s. 383, i J. C h Ie b o  w
e z y k, Nad Olzą. Sląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX, Katowice 1971, 
s. 167, i t e  n że, Polskie środowisko robotnicze (Polska klasa robotnicza, t. II, s. 292).
A. S z k  I a r s  k a  - L o h m a  n n o w a, Sprawa polskiej mniejszości narodowej... (Za
ranie śląskie, 1966, z. IV, s. 585-602) mówi o 137 803 Polakach, natomiast S w o r  a
k o w s k i, op. cit., s. 129, podaje 139 898 osób. ,,Gwiazdka Cieszyńska", 1920, nr 174,
informowała o 140 318 Polakach, a I. Paderewski składając protest przeciw decyzji
Konferencji Ambasadorów, mówił o 139 681 osobach najbardziej uświadomionych
narodowo właśnie na śląsku Cieszyńskim. Zob.: Archiwum polityczne I. Paderew

skiego, oprac. W. Stankiewicz, A. Piber, t. II, Wrocław 1974, s. 442.

19 Powiat polityczny to jednostka administracyjna, odpowiadająca instancji dru

giego stopnia. Składał się zwykle z dwóch lub trzech powiatów sądowych, czyli 
obszarów podlegających danej władzy sądowniczej i administracyjnej. Najprawdo
podobniej powiaty polityczne w Czechosłowacji pokrywały się z dawnymi powia
tami z czasów austriackich. 
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nowili zwartą masę 20, 68 034 Polaków obywateli czeskich i 19 56.7 Po
laków obywateli polskich 21. Według polskiego konsula z Morawskiej 
Ostrawy Karola Ripy spis ten zredukował ludność polską o połowę 22. 

Zaniżenie wyników potwierdzają informacje o rezultatach wyborów na 
tym terenie. I tak w latach 1919-1921 w wyborach powiatowych na listy 
polskie padło 51,8'0/o głosów 2a, natomiast wybory gminne w 1923 r. po
twierdziły bezwzględną większość polską w 57 gminach obu powiatów 
spośród 87 24• K. Ripa, dobrze zorioentowany w stosunkach ludnościowych 
na omawianym terenie i na ogół obiektywny w swoich sądach, w tajnym 
piśmie do Poselstwa RP w Pradze z 11 II 1929 r. podał jako minimalną 
liczbę 100-105 tys. Polaków. Po dodaniu do niej Polaków na Spiszu ogół 
Polonii czechosłowackiej określała liczba 110 tys. 2s

Informacje te, przekazane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w Warszawie, które gromadziło dane o Polonii w różnych częściach 
świata między innymi w związku z przygotowywanym wydawnictwem 
Siła liczebna żywiołu polskiego zagranicą, wydały się Ministerstwu za
niżone. Próbę ich uściślenia zawiera poufna korespondencja Konsulatu 
RP w Morawskiej Ostrawie z 9 I 1930 r., korygująca dane statystyki 
czeskiej z 1921 r. przez porównanie ich z wynikami wyborów do rad 
powiatowych z 1928 r. Uwzględniono bowiem głosy oddane na listę Ko
mitetu Międzypartyjnego (Stronnictwo Ludowe, Związek Sląskich Ka-

20 Teren ten uznali za etnicznie polski uczeni czescy A. Adamus, B. Havranek, 
L. Niederle i polski K. Nitsch. Dialekt polski, tzw. gwara cieszyńska, przeważał
w 98 gminach. Cytuję za: AAN, MSZ, nr 5576, k. 9, memoriał „Stosunki językowe
na Sląsku Cieszyńskim, Opawskim, Hulczyńskim i w okręgu ostrawskim".

21 AAN, MSZ, nr 10357, k. 1 i 4, raport Konsulatu RP w Morawskiej Ostrawie
do MSZ w Warszawie z 7 I 1930 r.; t a m ż e, nr 10369, k. 1, raport tegoż konsulatu 
z 21 II 1929 r., oraz nr 5576, k. 20, opracowanie „Polskość Sląska Cieszyńskiego". 

22 AAN, Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie, nr 5, raport z 6 XII 1929 r. ,,Po
krzywdzenie mniejszości polskiej w stosunku do niemieckiej". 

23 Tamże, raport z t5 XII 1929 r.
24 „Gwiazdka Cieszyńska", 1923, nr 75, s. 2. Na Sląsku Cieszyńskim 70-1000/o 

ludności polskiej mieszkało w gminach Boconowice, Bukowiec, Guty, Kojkowice, 
Łomna Górna, Łyżbice, Milików, Niebory, Olbrachcice, Smilowice, Wielopole, Żywo
cice. W gminach Błędowice Dolne, Cierlicko Górne i Dolne, Grodziszcz, Jabłonków, 
Kocobędz, Końska, Leszna Dolna, Ligotka Kameralna, Łomna Dolna, Łąki, Mistrzo
wice, Mosty (przy Jabłonkowie), Nydek, Ołdrzychowice, Piasek, Ropica, Sucha Góra, 
Szumbark, Trzanowice, Tyra, żuków Górny i Dolny oraz Stonawa było jej 5(',
-700/o. z kolei w Darkowie, Gnojniku, Karwinie, Marklowicach, Frysztacie, Mostach

(przy Cieszynie), Piotrowicach, Sibicy, Stanisłowicach, Strzycieżu, Suchej średniej
i Dolnej oraz Trzyńcu było 35-500/o Polaków. 20-350/o Polaków mieszkało w Ła
zach, Lutyni Polskiej i Niemieckiej, Karpętnej, Skrzeczoniu, Starym Mieście i Za
wadzie, a 10-200/o w Dąbrowie, Boguminie i Orlowej. W gminach Nowy Bogumin,
Pietwald, Poręba i Rychwałd było ich 0,5-100/o według stanu z 1931/32 r. Zob.:
AAN, Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie, nr 26, mapa nr 2. Por. także tamże,
MSZ, nr 5570, k. 11, poprawki Konsulatu na wynikach spisu, bez określenia roku.

25 K u  l i s  i e w i c z, op. cit., s. 11. 



Ludność polska w Cze chosłowacji w okresie międzywoje nnym 45 

tolików i Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza) w o'bu powiatach, 
2/3 głosów Śląskiej Partii Ludowej, która w sprawach narodowych wy
stępowała zawsze wspólnie ze stronnictwami polskimi, oraz głosy odda
ne na polskich komunistów. Łącznie głosy polskie stanowiły 44,70/o ogó
łu oddanych, tj. 40 097. Na tej podstawie obliczono wyżej wymieniony 
procent z całkowitej liczby obywateli czechosłowackich zamieszkujących 
wspomnia:ne powiaty, co dało liczbę 79 198 osób. Liczba ta, powiększona 
o 1225 Polaków obywateli czechosłowackich z powiatu frydeckiego, wy
kazanych w spisie z 1921 r., i o !O-procentowy :przyrost naturalny, mi
nimalny w opinii konsula, dała wynik 88 639, określający liczbę Pola
ków w trzech powiatach Śląska Cieszyńskieg,o. Zwiększenie tej •ostatniej
o liczbę obywateli polskich na tym terenie według spisu z 1921 r. (tj.
19 567), 2473 „czeskich Ślązaków" (zdaniem konsula ,byli oni Polakami)
i !O-procentowy przyrost naturalny dało 112 883 i tą liczbą określono,
świadomych narodowo Polaków na Śląsku Cieszyńskim 26.

W opinii prasy polskiej z tego terenu żyło tu 150 tys. Polaków 21, 
natomiast socjalistyczny poseł polski E. Cha'bot mówił o 110 tys. 28 

W polskiej literaturze przedmiotu spotykamy dość duży rozrzut danych 
określających liczbę ludności polskiej na tym terenie. I tak J. Toma.szew
ski podaje 89 tys. osób, J. Chlebowczyk po uwzględnieniu obu kategorii 
Polaków według danych czeskich, bez poprawek, mówi o przeszło 90 tys. 
ludności polskiej. A. Szklarska-Lohmannowa przyjmuje, że w latach 
dwudziestych żyło tu powyżej 100 tys. Polaków. F. Kulisiewicz opierając 
się na wynikach wyborów powiatowych i liczebności organizacji polskich 
określa ich liczbę na Śląsku na 110 tys. W opinii P. Hulki-La,skowskieg·o 
wynosiła ona 140 tys., natomiast ,badacz :niemiecki K. Witt mówi o 110 
tys. W. Sworakowski po uwzględnieniu przyrostu na,turalnego i emigracji 
na ten teren ustala liczbę 129 tys. Polaków 29. 

Drugi spis ludności przeprowadzony w Czechosłowacji 1 XII 1930 r. 
wykazał 77 309 Polaików obywateli czechosłowackich i 74 248 obywateli 
polskich, z których 18 585 stanowili Polacy 30• E. Chabot powołując się 
na publikację czeską A. Bohaca podaje licz'bę 101 863, określającą stan 
Polaków na Śląsku Cieszyńskim, i zastrzega, że jego zdaniem, na tym 

26 AAN, MSZ, nr 10357, k. 1-5, a także „Sprawy Narodowościowe ", 1930, nr 2, 
s. 268-270. Szczegółowe omówie nie wyników wyborów gminnych 1928-1931 i par
lame ntarnych z 1936 r .  zob .: AAN, MSZ, nr 5574, k .  75.

21 „Gwiazdka Cieszyńska", 1921, nr 51, s. 1, i „Gaze ta Kresowa", 1923, nr 7, s. 1. 
2s AAN, Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie , nr 16, k. 7, odczyt z 1933 r .
20 J. To m  as z e  wsk i, Przeciw uproszczeniom (Pol ityka, 1978, nr 42, s. 15); 

J. C h 1 e b o  w c z y  k, Karol Sliwka i towarzysze walki, Katowice 1972, s. 7;
S z k 1 a r s k a - L o h m a  n n o w a, op. cit., s. 586; K u li s i e w  i c z, op. cit., s. 11;

Hul k a-Lask o wsk i, op. cit., s. 314,340; S wor a kowsk i, op cit., s. 174 .
30 „Statistika roce nka", 1935, s. 8; S w o r  a k o wski, op. cit., s. 15-16, oraz 

će§i a Pola.ci ... , s. 564 . 
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terenie zyJe ich 120 tys. s1 Warto przypomnieć, że ludność polska wy
kazała 12-Procentowy przyrost naturalny w latach 1921-1930 32

, a jej 
odsetek w .poszczególnych gminach wynosił od 63 do 340/o 33. Podobnie 
oceniał liczebność Polaków !komunistyczny poseł polski Karol Śliwka, 
stwierdzając w sejmie praskim 8 XI 1935 r.: ,,120, to znaczy ponad 100 
tys. polskiej ludności w Czechosłowacji nie ma po dziś dzień załatwio
nych ani spełnionych swoich podstawowych żądań z dziedziny politycz
nej, gospodarczej i kulturalnej" 34• Według J. Grzymały-Grabowieckie
go i ,obliczeń Instytutu Współpracy z Zagranicą Polonia czeska w latach 
trzydziestych liczyła 118 529 osób. J. Tomaszewski przyjmuje, że było 
jej wtedy 100 tys., natomiast W. Sworakowski oblicza 170 tys. Polaków 
na Śląsku Cieszyńskim, przy czym obliczenia jego są obecnie kwestio
nowane 35. 

Liczba Pola:ków na Śląsku Opawskim i w Hulczyńskiem według spisu 
z 1921 r. wynosiła 1933 Polaków obywateli czechosłowackich i 1522 oby
wateli polskich. Zgodnie z szacunkiem Konsulatu R:P w Morawskiej 
Ostrawie żyło tu 3800 Polaków, słabo uświadomionych narodowo 36. 

Obok Śląska skupiska polskie istniały na Morawach. Byli to głównie 
emigranci z Galicji, którzy w latach osiemdziesiątych XIX w. szukali 
pracy w Zagłębiu Ostrawska-Karwińskim, a osiedlali się zarówno na 
terenie Śląska, w dolinie Ostrawicy (najsilniejsze ich skupiska to Polska 
Ostrawa, Michałkowice, Radwanice, Gruszów, Toszonowice i Małe Koń
czyce), jak i na Morawach - w Morawskiej Ostrawie, Przyw.ozie i Wit
kic:>wicach 37. Spis z 1921, r. wykazał na terenie Moraw 2080 Polaków 
obywateli czechosłowackich i 7026 obywateli polskich narodowości pol
skiej. Konsul K. Ripa w tajnym raporcie z 7 I 1930 r. ocenia tę ludność:: 
jako słaibo uświadomioną narodowo i dlatego nie uwzględnia w oblicze
niach wyników wyborów, a jedynie dane statystyki czeskiej, powiększo
ne o 10-procentowy przyrost naturalny (nadużycia spisowe były tu 
mniejsze niż na Śląsku). Ustala w ten sposób liczbę 10 017 38. W opinii 
F. Kulisiewicza przy końcu lat dwudziestych na Morawach żyło 20 tys.

31 AAN, Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie, nr 16, k. 8-9, odczyt E. Chabeta
z 1933 r. 

32 C h Ie bo w c z y  k, Polskie środowisko robotnicze ... , s. 302-303. 
3.'l J. C h I e bo w c zy k, Niektóre p-roblemy mniejszości narodowej polskiej 

(Zaranie Sląskie, 1966, z. 4, s. 655). 
34 „Głos Robotniczy i Włościański", 1935, nr 15, s. 1 .  
as Cytuję za Szklarską-Lohmannową, op. cit., s. 586; J. Tomaszew

s ki, Dramat Edwarda Benesza (Polityka, 1978, nr 38, s. 15); S w o r  a k o  w s ki, 
op. cit., s. 174. 

38 AAN, MSZ, nr 10357, k. 5-6, pismo z 7 I 1930 r., oraz „Sprawy Narodowoś
ciowe", 1930, nr 2, s. 270. 

37 A. K o c ur, Bledną oświaty kagańce (Zwrot, 1971, nr 10, s. 19, 2t'.). 
38 AAN, MSZ, nr 10357, k. 7-8, oraz „Sprawy Narodowościowe", 1930, nr 2, 

s. 271-272.
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Polaków 39, E. Chabot mówił tylko o 2 tys. 40 Łączna minimalna liczba 
ludności polskiej na Śląsku i Morawach wynosiła przy końcu lat dwu
dziestych 127 tys. 41 

Spis z 1921 r. wykazał 2536 Polaków obywateli czechosłowackich na 
Słowacji 42. W świetle dość szczegółowych raportów Konsulatu RP 
w Bratysławie i Wicekonsulatu RP w Koszycach wśród ludności polskiej 
ria tym terenie można wyróżnić grupę etnicznie :polskiej ludności góral
skiej, posługującej się gwarą polską, i emigrantów polskich. 

Pierwsza z nich koncentrowała się w trzech skupiskach etnograficz
nych 43: 1. we wschodniej części Czadeckiego 44, w okolicach Skalitego, 
Czarnego i Świerczynowca; 2. na Orawie, głównie w północnej części po
wiatu Namiestowo 45 (580/o ogółu mieszkańców), w powiecie Trzciana 
(w gminach Głodówka i Sucha. Góra) oraz w kilku wsiach na Hali Lip
towsko-Orawskiej; 3. w północnej części Spisza, głównie w powiatach 
Spiska Stara Wieś (780/o ogółu mieszkańców), gdzie wśród 18 gmin 15 
było czysto polskich 46, ·oraz w .powiecie Stara Lubowla '(58°/o ogółu),
a także w północno-zachodniej części powiatu kieżmarskiego (340/o ogó� 
łu) 47. Obok wyżej wymienionych skupisk na Słowacji znajdowało się 45 
polskich wysp językowych z 25 tys. Polaków. W poufnym piśmie Po
selstwa RP w Pradze do MSZ w Warszawie z 28 IV 1930 r. podano 
liczbę 15 tys. Polaków na Orawie i 42 tys. na Spiszu, którzy wprawdzie 
mówią po polsku, ale nie poczuwają się do polskiej narodowości 48

. 

Emigra!).ci polscy, głównie z Galicji, osiedlali się na terenie Słowacji 
od drugiej połowy XIX w. Zamieszkiwali przede wszystkim żupę pod
ta-trzańską (1300 obywateli polskich i 426· Polaków obywateli czechosło-

89 K u  1 i s  i e  w i c z, op. cit., s. 12. Tę samą liczbę podaje konsul K. Ripa w piś-
mie do MSZ w Warszawie z 21 VIII 1931 r. Zob.: AAN, MZS, nr 9647, k. 87. 

40 AAN, Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie, nr 16, k. 7. 
41 AAN, MSZ, nr 10357, k. 8. 
42 „Statistika prirucka, 1925, s. 364-365. 
43 „Sprawy Narodowościowe", 1930, nr 2, s. 272-273. Warto przypommec, ze 

I. Paderewski w nocie protestacyjnej przeciw decyzji Konferencji Ambasadorów
z lipca 1920 r. wymienił 45 tys. Polaków na Spiszu i Orawie. Zob.: Archiwum po
lityczne ... , t. II, s. 442.

44 Kraina na południu Śląska Cieszyńskiego w dolinie Kisucy; nazwa pochodzi 
od miasteczka Czadca. 

4S Rdzennie polskie były gminy: Herducka Nowoć, Benedyktów, Wesołe, Mutne, 
Sichelna, Rabcza, Rybczyca i Półhora. 

46 Gminy polskie to Jezierska, Frankowa, Forbasy, Stara Wieś, Szwaby Niżnie, 
Lechnica, Haligowce, Rychwałd, Macieszowce, Hanuszowce, Gibel, Relów, Rawka 
i Hagi. 

47 w zwartej masie Polacy żyli w miejscowościach Rużnachy Niżnie, Rużnachy 
Wyżnie, Lackowa, Forbasy, Lubowla Stara, Lubowla Nowa i Kołaczkowo. W po
wiecie kieżmarskim polskimi były Jaworzynka Podspady, żar (Zdiar), Lendak, 

Kryg, Słowiańska Wieś, Jurskie i Sławków. 
48 AAN, MSZ, nr 10357, k. 8. 
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wackich), poważską (950 obywateli polskich i 252 obywateli czechosło
wackich), nitrzańską '(210 obywateli polskich i 55 obywateli czechosło
wackich) i zwoleńską (150 ,obywateli polskich i 122 obywateli czechosło
waclk.ich). Liczbę obywateli polskich uzyskano na podstawie ankiety prze
prowadz·onej w 1927 r. przez Konsulat RP w Bratysł1:1wie i danych z jego 
archiwum. Konsul stwierdza, że gdyby do obliczeń zastosować jako kry
terium język, którym posługuje się ludność, to liczba Polaków uległaby 
redukcji z wykazanych 3045 do mak,symalnie 500, ponieważ zdecydowa

na większość już w drugim pokoleniu ulega językowemu wynarodowie
niu 49. Obok wyżej wymienionych emigranci polscy osiedlali się itakże we 
wschodniej Słowacji, w żupie :koszyckiej. Wicekonsulat RP w Koszycach 
w korespondencji z 15 VII 1929 r. określał jej licZ'bę na 10 tys. (6500 do
rosłych i 3500 dzieci). Z kolei 16 XII 1929 r. wicekonsul H. Wielowiej
ski mówił o 2574 rodzinach polskich, czyli o 7722 osobach so. Była to 

grupa zupełnie nieuświadomiona narodowo, nie działały tu żadne organi
zacje polskie, a około 1/a członków tej grupy nie miało uregulowane'.j 
sprawy obywatelstwa. 

Niewielka grupa ludności polskiej żyła również w Czechach. Według 
oficjalnej statystyki czeskiej liczyła ona 973 Polaków obywateli czecho
słowackich, co potwierdza także informacja z Wicekonsulatu w Koszy
cach, mówiąca •o 5 tys. obywateli polskich, wśród których 1 tys. sotano
wią Polacy 51 _ 

Najmniejsze skupisko ludności polskiej było na Rusi Podkarpackiej. 
Dane czeskie z 1921 r. wykaz\J-ją 297 Polaków obywateli czechosłowac
kich (Konsulat RP w Użhorodzie podaje 298 osób) i 292 obywateli pol
skich 52

• Byli to emigranci, utrzymujący ,bardzo luźny związek z Polską 
i w opinii wspomnianego Konsulatu już w drugim pokoleniu ulegający 
asymilacji. 

Według zestawienia przekazanego w poufnej korespondencji Posel
stwa RP w Pradze do warszawskiego MSZ, w którym nie uwzględniono 
Spisza i Orawy, pod koniec lat dwudziestych żył-o w Czechosłowacj'i. 

4G Tamże, załącznik nr 5; AAN, MSZ, nr 10369, k. 98, pismo z 17 VII 1929 r. 
5o AAN, MSZ, nr 10357, załącznik nr 6, tamże, nr 10369, k. 98, oraz nr 9648, 

k. 12-13, sprawozdanie emigracyjne za r. 1928/9. Ludność ta zamieszkiwała w po
wiecie Koszyce (687 osób) i miejscowościach: Koszyce (600), Presov (684), Trebisov
(330), Michalovce (420), Sabinov (171), Bardejov (180), Gelavca (861), Stropkov (612),
Humenne (1236), Giraltova (624), Snina (327), Moldava (90), Kral. Chlumce (30),
Vranov (681), Mezilaborce (75), Sobrance (90) i Velke Kapusany (24).

51 „Statistika prirucka", 1925, II, s. 364-365, i AAN, MSZ, nr ll'357, załącznik 
nr 4. 

52 „Statistika prirucka", 1925, II, s. 364-365, i AAN MSZ, nr 10357, załącznik 
nr 7 i 8, oraz nr 10369, pismo z 19 VI 1929 r. Ludność ta skupiała się w mieście 
Użhorod (79 osób) i Mukacevo (31) oraz w powiatach: Użhorod (16), Precin (19), 
Mukacevo (23), Svalava Q179), Borehovo (12), Velka Berezna (115), Irsava (9), Velka 
Selvus (9), Chust (3), Velove (7), Tacovo (5), Rachovo (83). 
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39 619 Polaków obywateli polskich i 103 415 Polaków obywateli czecho
słowackich, czyli łącznie 143 034 osoby 53. P.o uwzględnieniu Spisza i Ora
wy liczba ta wzrasta do 200 tys. W opinii E. Chabota ogólna liczba Po
lonii czechosłowackiej w tym okresie wynosiła 170 tys. 54 

Jeśli się uwzględni uwagi konsulów w Bratysławie, Koszycach i Uż..: 
horodzie, dotyczące stopnia poczucia narodowego, to ostateczne ustale
nia Poselstwa RP w Pradze budzą zastrzeżenia. Podsumowanie danych 
czeskich z 1921 r., przy uwzględnieniu obu kategorii Polaków na wy
mienionych wyżej obszarach, ,bez żadnych poprawek, daje wynik 
103 958 55. Jest to z całą pewnością liczba zaniżona. Jeśli jedna!k uwzględ
nimy opinię J. Valenty, że w latach 1921-1930 mogło uzyskać obywa
telstwo czechosłowackie 50 tys. Polaków i tę właśnie dodamy do wyka
zanej w spisie z 1921 r. liczby Polaków obywateli czechosłowackich 
oraz uzyskany wynik .powiększymy o Polaków obywateli polskich wed
ług stanu z 1930 r., to otrzymamy 144 438 osób56

• Jeżeli przyjmiemy, że 
sam fakt zdeklarowania swojej narodowości przy przeprowadzaniu spi
su jest przejawem świadomości narodowej, to wyżej wykazaną grupę 
można uznać za Polaków posiadających poczucie narodowe. Możemy 
więc przyjąć, że na .początku lat trzydziestych Polonię czechosłowacką 
określała Hcz·ba około 145 tys. osób. 

W połowie trzeciego dziesięciolecia politycy polscy, między innymi 
J. Beck, określali grupę polską w Czechosłowacji liczbą 250 tys. 51
Uzyskano ją przez zaliczenie do grona Polaków wszystkich posługują
cych się w życiu codziennym językiem lub gwarą polską, niezależnie od
stopnia ich uświadomienia narodowego. W świetle naszych rozważań
liczbę tę uważamy za zawyżoną, będącą bardziej odbiciem pewnych
tendencji polityki polskiej -owych lat niż rzeczywistego stanu rzeczy.

30 IX 1938 r. rząd Czechosłowacji przyjął polską notę domagającą 
się zwrotu Śląska Cieszyńskiego i w pierwszych dniach października 
włączony został do Polski obszar 1269 km2 ss. Według danych PAT 

53 AAN, MSZ, nr 10357, załącznik nr 1. 
s4 AAN, Konsulat RP w Morawskiej Ostrawie, nr 16, k. 7. 
ss 68 039 Polaków obywateli czechosłowackich na Sląsku Cieszyńskim, 1933 na 

śląsku Opawskim i w Hulczyńskiem, 2080 z Moraw, 2536 ze Słowacji, 973 z Czech 
i 297 z Rusi Podkarpackiej, tj. łącznie 75 853 oraz 19 567 Polaków obywateli polskich 
ze Śląska Cieszyńskiego, 1522 z Opawskiego i Hulczyńskiego, 7026 z Moraw, czyli 
28 115. J. Valenta podaje łączną liczbę 108 tys. - por. (Ce§i a Połaci ... , s. 564.) 

5& 75 853 Polaków obywateli czechosłowackich plus 50 tys., plus 18 585 Polaków 
obywateli polskich według spisu z 1930 r. 

s1 Wypowiedź J. Becka z 21 III 1938 r. odnotowana przez brytyjskiego dzien
nikarza Warda Price'a. Cytuję za J. Valentą - zob. Cdi a Połaci..., s. 565. Kato
wicka „Polonia", 1938, nr 5020, s. 4, pisała wtedy o 240 tys. Polaków na Zaolziu. 

5s J. R e c h o w i c z, Sejm śląski 1922-1939, Katowice 1969, s. 21, oraz Woje
wódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach, zespól Urzędu Województwa śląs
kiego - Prezydium nr 1138, s. 15. 

4 - Sobótka 1/80 
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w 1930 r. mieszkało na nim 75 230 Polaków, 16 282 Niemców i 120 625 
Czechów s9

_ Liczby ludności z 1938 r. nie sposób odtworzyć, ponieważ 
bezpośrednio po włączeniu tego terenu do polskiego organizmu państwo
wego rozpoczął się duży ruch ludności (y.rielu Polaków z Polski szukało 
pracy na Zaolziu). I nie pomoże nam w rozwiązaniu tej kwestii stwier
dzenie, że według danych Gestapo w styczniu 1940 r. na terenie Śląska 
zaolziańskiego żyło 750/o ludności polskiej so. Pozostajemy więc przy 
stwierdzeni�, że w Czechosłowacji w latach trzydziestych żyło minimum 
145 tys. Polaków. 

DIE ANZAHL UND RX.UMLICHE VERTEILUNG DER POLNISCHEN 

BEVOLKERUNG IN DER TSCHECHOSLOWAKEI 

IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT 

Die polnische Bevolkerung in der Tschechoslowakei bewohnte die schlesischen 
Gebiete von Cesky Tgin, Opava, Hlucin; in Mahren, Bohmen, der Slowakei und 
Karpathenrussland. Die Festsetzung der Zahl der in der Tschechoslowakei lebenden 
Auslandspolen ist wegen Mangel an objektiven Zahlenangeben erschwert, denn die 
offizielle tschechische Statistik kann als solche rnicht angesehen werden. Aufgrund 
der polnischen und tschechischen Literatur, polnischer · Konsularberichte aus der 
Tschechoslowakei und Pressenotizen kann die zahlenmassige Starke der polnischen 
Gruppe· auf 145 Tsd. zu Beginn der 30er Jahre geschatzt werden, wobei diese Zahl 
als die minimale anzusehen ist. Am zahlreichsten und· zuglech national am starksten 
bewusst waren die Polen des Tginer Schlesiens (die Kreise ICesk:Y Teśin und 
Frysztat). 

59 „Polonia", 1938, nr 5020, s. 2, i Ce§i a Połaci ... , s. 607. 
60 Sprawy Sląska Cieszyńskiego. Biuletyn VII: Polsko-niemieckie walki naro

dowościowe na Śląsku Cieszyńskim, Koło Ślązaków Cieszyńskich, Londyn 1943, s. 21. 




