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DOROBEK IDSTORYKÓW POLSKICH NA ZAOLZIU 

PO ROKU 1945 

Wyniki usiłowań historyków polskich na Zaolziu rodzą się ponie
kąd w odmiennych warunkach, aniżeli inne przejawy żywotności spo
łeczeństwa polskiego w Czechosłowacji. Praca historyka wymaga bo
wiem odpowiednich kwalifikacji, odpowiedniego warsztatu pracy i sprzy
jających warunków społeczno-politycznych. Właśnie w kontekście tych 
czynników należy widzieć pracę osób usiłujących tworzyć coś nowego 
w dziedzinie historii swej grupy narodowej. 

Niniejsza próba podsumowania dotychczasowego dorobku historyków 
polskich na Zaolziu po II wojnie światowej jest pierwszą tego rodzaju 
z' wszystkimi wypływającymi z tego faktu konsekwencjami. Możliwe, 
że z braku centralnej' ewidencji wydanych druków polskich na Zaolziu 
niniejszy wykaz może okazać się niepełny. 

Zanim przystąpimy do omawiania właściwego tematu, przedstawi
my skrótowo warunki, w j_akich żyje polska grupa narodowa w Cze
chosłowacji po II wojnie światowej. 

'* * 

* 

Społeczność polska jest zgrupowana praktycznie w dwu powiatach: 
frydecko-misteckim i karwińskim. Zamieszkuje Śląsk Cieszyński z dzia
da pradziada, nie jest elementem napływowym, a w obrębie państwa 
czechosłowackiego znalazła się na skutek układów politycznych po I 
wojnie światowej. Po okupacji hitlerowskiej i zakończeniu II wojny 
światowej granice powróciły do stanu sprzed 1938 r. 

W pierwszych latach po wyzwoleniu położenie ludności polskiej 
w Czechosłowacji było niewyjaśnione, niepewne. Istotną rolę odgrywały 
tu takie momenty, jak rok 1938 (aneksja Śląska Cieszyńskiego przez 
Polskę), sprawa tzw. niemieckich list narodowych (volkslisty) i szo
winistyczne nastawienie wpływowej czechosłowackiej partii narodo
wych socjalistów względem ludności polskiej. Jedyną partią broniącą 
interesów narodowych ludności polskiej w Czechosłowacji w tym okre
sie była Komunistyczna Partia Czechosłowacji. Znów otwarto podwoje 



498 Stanisław Zahradnik 

polskich szkół podstawowych i średnich, zezwolono na działalność kil
ku polskim klubom sportowym, natomiast wszystkim innym organiza
cjom i stowarzyszeniom polskim z okresu międzywojennego nie umoż
liwiono wznowienia działalności. Podstawowe znaczenie dla dalszych 
losów polskiej grupy narodowej w Czechosłowacji miał protokół do
datkowy do umowy czechosłowacko-polskiej z 1947 r., na którego pod
stawie władze czechosłowackie zezwoliły na utworzenie dwu organiza
cji: Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) i Stowarzy
szenia Młodzieży Polskiej (SMP). 

Po lutym 1948 r., kiedy władzę polityczną w kraju przejęła KPCz, 
życie polskiej grupy narodowej w Czechosłowacji kształtowało się w du
chu jej polityki narodowościowej. Polityka ta wychodziła z następują
cych założeń: a) po wyzwoleniu Czechosłowacja stała się państwem 
narodowym Czechów i Słowaków; b) KPCz kieruje się w swej polityce 
internacjonalizmem proletariackim, a kwestia narodowościowa jest pod
potządkowana kwestii klasowej; c) w wyniku olbrzymiego rozmachu 
przemysłu i górnictwa doszło na Sląsku Cieszyńskim do zasadniczych 
zmian demograficznych. Społeczność polska nie jest uznana za wspól
notę narodową 1 nie posiada też (oprócz szkolnictwa i PZKO) włas
nych organizacji. Dlatego też samodzielne życie narodowe ludności pol
skiej w Czechosłowacji jest po II wojnie światowej niewspółmiernie 
uboższe od życia narodowego z okresu pierwszej republiki. 

Polacy posiadają własne szkolnictwo podętawowe i częściowo śred
nie oraz jedyną organizację, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 
zrzeszający obecnie (1979) przeszło 24 tys. członków, tj. niemalże poło
wę wszystkich (włącznie z dziećmi) Polaków na Sląsku Cieszyńskim. 
Organizacja młodzieżowa SMP oraz polskie organizacje sportowe zo
stały zlikwidowane w 1952 r., w ramach reorganizacji i ujednolicenia 
ruchu młodzieżowego i sportowego w państwie. W Czeskim Cieszynie 
istnieje polski teatr zawodowy, ponadto prasa w języku polskim. Współ
życie z ludnością czeską układa się dobrze, chociaż nie brakowało z obu 
stron pewnych nieporozumień. 

Liczba Polaków w Czechosłowacji po wyzwoleniu z roku na rok 
maleje. Podczas kiedy w latach trzydziestych żyło na Zaolziu przeszło 
100 tys. Polaków, w 1961 r. niespełna 60 tys., a w 1970 r. już tylko 
56 396 (w całej Czechosłowacji 66 777) obywateli narodowości pnlskiej 1• 

Jeszcze gorzej przedstawia się .sytuacja w szkolnictwie polskim; liczba
dzieci w podstawowych szkołach polskich obniżyła się z 8561 w r. szk. 
1960/61 do 4215 w r. szk. 1978/79 2. Analiza przyczyn takiego stanu 
rzeczy nie jest przedmiotem naszych rozważań, zasługuje jednak na 
samodzielną rozprawę. 

1 00 C:SU ve Frydku - Mistku. Sl:itani lidu, domó a bytó 1970; 00 CSO 

v Karvfae. S�tani lidu, domu a bytil 1970. 

3 Materiały wydziału szkolnego Okręgowej Rady Narodowej Ostrawa. 
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W okresie powojennym w społeczeństwie polskim nie przykładano 
2 różnych względów do historii i pielęgnowania postępowych tradycji 
regionu i swego narodu takiej wagi, na jaką by sobie zasługiwały. 

Przedstawiając dorobek z zakresu historii na Zaolziu po II wojnie 
światow�j, bierzemy pod uwagę tylko prace o charakterze historycz
nym, dotyczące Śląska Cieszyńskiego - Zaolzia, ściślej ludności polskiej, 
żyjącej na .tym terenie. Z powodów merytorycznych ograniczamy się 
tylko do autorów i instytucji wywodzących się z owej ludności. Przed
miotem naszych rozważań nie będą prace historyczne o Śląsku Cie
szyńskim autorów czechosłowackii.ch oraz z Polski. Przy t1m nie będzie 
grał roli język, w jakim praca była napisana bądź wydana. 

Brak własnej polskiej placówki naukowej i idąca z tym w parze 
niedostateczna kadra sił fachowych rzutują na cały dorobek powojen
ny historyków. Specyfika rozwoju mniejszości narodowej w ustroju 
socjalistycznym wymaga naukowych opracowań celem wytyczenia mo
delu narodowościowego na podłożu naukowym. Rolę tę może spełniać 
z powodzeniem własna placówka naukowa, w której historia zajmowa
łaby czołowe miejsce. O placówkę taką zabiega społeczeństwo polskie 
już od II poł. lat sześćdziesiątych. Istniejąca w latach 1965-1971 
i wznowiona od 1977 r. Sekcja Historyczna przy Zarządzie Głównym 
PZKO nie była i nie jest motorem oraz koordynatorem poczynań hi
storyków i nie może wykazać się poważniejszymi osiągnięciami. 

Badania z zakresu historii w znacznym stopniu utrudnia i hamuje 
o.otkliwy brak źródeł. Szczególnie okres okupacji hitlerowskiej poczy
nił na Śląsku Cieszyńskim olbrzymie spustoszenia i niepowetowane 
szkody. Niejednokrotnie zniszczone zostały doszczętnie materiały ar
chiwalne dotyczące bujnego życia organizacyjnego Polaków w Czecho
słowacji, a zachowane szczątki są rozproszone, w większości w rękach 
prywatnych, brak ich ewidencji centralnej. Do materiałów dotyczących 
'życia Polaków w czasach powojennych nie przykładano należnej wagi. 
Nie dochowały się one w komplecie (np. archiwum ZG PZKO). Nie-

' 

które z nich nie są udostępnione (w archiwach państwowych). 
Nie lepiej przedstawia się sprawa z materiałami archiwalnymi cha

rakteru urzędowego. I tutaj zmiany polityczne w latach 1918-1920, 
'1938-1939 oraz okupacja hitlerowska pozostawiły niezatarte ślady. In
teresujące nas materiały powojenne, znajdujące się w archiwach pań
stwowych lub zakładowych, nie są jeszcze uporządkowane i udostęp
nione· badaczom. Dlatego i w tym wypadku historyk musi sięgnąć do 
zbiorów prywatnych, będących niejednokrotnie głównym źródłem in
formacji. W tej sytuacji należałoby w większym stopniu zainteresować 
społeczeństwo pisaniem pamiętników, wykorzystać wspomnienia żyją-
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cych jeszcze działaczy i osób mogących coś istotnego wnieść do sprawy. 
Bardzo ważnym czynnikiem, inspirującym lub hamującym, są moż

liwości publikowania wyników osiągnięć historyków. Na skutek skrom
niejszych form życia narodowego ludności polskiej w stosunku do okre
su przedwojennego, również i możliwości zdobycia miejsca w środkach 
masowego przekazu są mniejsze. Jednocześnie prace dobre, odpowia
dające wymogom dnia, mogą (choć nie zawsze) znaleźć drogę do wy
dawcy miejscowego lub zagranicznego (w Polsce). W tym więc wypad
ku, jak zobaczymy dalej, nie jest i nie było tak źle. 

Gdy chodzi o zapotrzebowanie społeczeństwa na produkcję histo
ryczną, stwierdzić można, że im większe znaczenie dla spraw bytowych 
powinny mieć badania nad przeszłością, nad postępowymi tradycja
mi, tym mniejszą wagę w praktyce się im przypisuje. Wypływa to 
z modelu narodowościowego, jaki wytworzył się w Czechosłowacji, a tak
że z konkretnych warunków, w jakich ludność polska na Zaolziu żyje. 
Wąskie ramy własnego życia narodowego, niedostateczne wychowywa
nie młodzieży w przywiązaniu do postępowych tradycji, do dumy na
rodowej i w ogóle nowoczesny styl życia, to wszystko powoduje inne 
nastawienie do tych spraw. 

Autorzy zaolziańscy drukują swoje prace w pierwszym rzędzie 
w miejscowych wydawnictwach polskich, a wyjątkowo w wydawnict
wach zagranicznych (polskich) bądź też w miejscowych czeskich. Dla

tego najpierw zwrócimy uwagę i omówimy wszystkie te miejscowe 
wydawnictwa polskie, które w większym lub mniejszym stopniu udzie
lają miejsca również historykom. 

Najpierw krótko o kalendarzach. We wszystkich kalendarzach polskich, 
wychodzących na Sląsku Cieszyńskim w okresie powojennym 3, znaj
dujemy coś ciekawego z historii regionu. 'Materiały te, dosyć równo
miernie rozłożone pod względem ilościowym w poszczególnych roczni
kach, podejmują w formie popularnej głównie problematykę przedwo
jenną. Dużo. artykułów jest związanych z różnymi jubileuszami i rocz
nicami. Autorzy początkowo pochodzili niemal wyłącznie z Polski, póź
niej doszli do głosu i autorzy zaolziańscy. 

Stosunkowo najwięcej uwagi sprawom historii regionu i podtrzy
mywaniu tradycji postępowych poświęcał organ Polskiego Związku Kul
turalno-Oświatowego, miesięcznik „Zwrot" 4• Tylko od połowy lat pięć
dziesiątych do połowy sześćdziesiątych materiały historyczne są tu szczu-

3 Były to: ,,Kalendarz Głosu Ludu", 1946-1953; ,,Kalendarz Zwrotu", 1954-

1961 i „Kalendarz Śląski" do 1962 r. W pierwszych latach po wojnie pojawiły się 
kalen(iarze: ,,śląski Kalendarz Ludowy" w latach 1946 i 1947, ,,Kalendarz w Obro
nie Prawdy" w latach 1948 i 1949 oraz „Kalendarz Ewangelicki" na rok 1948. 

4 „Zwrot. Miesięcznik poświęcony sprawom społecznym, oświatowym, kultu
rze i sztuce". Ukazuje się od 24 XII 1949 do dziś, wydawany jest przez PZKO, pod 
red. Henryka Jaskzka. Obecnie pod red. Kazimierza Kaszpera. 
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plejsze. Poziom poszczególnych artykułów jest zrozmcowany, ale na 
ogół zadowalający. Do najcenniejszych należą niektóre cykle, zwłaszcza 
Sylwetki naszych działaczy, pojawiający się od 1966 r., i Z dziejów

szkolnictwa, ukazujący się od 1971 r. Cykl pierwszy zawiera krótkie 
notki biograficzne wielu najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych 
społeczników i działaczy, wywodzących się z polskiej ludności Zaolzia. 
Natomiast cykl o szkolnictwie orientuje się przeważnie na krótkie histo
rie szkół w miejscowościach, w których szkoły ..-polskie z braku dzieci 
zostały zamknięte. W ten sposób społeczeństwo może dowiedzieć się 
o niejednokrotnie świetnej przeszłości i starych tradycjach szkół lik
widowanych.

Również pod względem tematyki materiały w „Zwrocie" są bardzo, 
urozmaicone, dotyczą w mniejszym lub większym stopniu wszystkich 
dziedzin życia społecznego. Spotykamy tu dużo artykułów z pogranicza 
folklorystyki czy też reportażu. Większość opracowań odnosi się do cza
sów dawniejszych, mniej jest prac z okresu powojennego (oprócz szkol
nictwa polskiego). Mało jest również artykułów poruszających sprawy 
bytowe polskiej grupy narodowej w Czechosłowacji, artykułów synte
tycznych, problemowych i dyskusyjnych. Pod tym względem redakcja 
nie zawsze wyczuwała należycie zapotrzebowanie terenu i czasu na 
odpowiednie opracowania historyczne. 

Autorami prac historycznych byli początkowo historycy spoza tere
nu Zaolzia (Ludwik Brożek, Franciszek Popiołek, Jan Broda, Józef 
Chlebowczyk). Dopiero począwszy od lat sześćdziesiątych pojawiają się 
tu coraz cześciej autorzy miejscowi (Józef Ondrusz, Karol Piegza, Alfred 
Kocur, Rudolf Ochman, Stanisław Zahradnik, Władysław Jasiek, Ota-
kar Matuszek, Daniel Kadłubiec, Alojzy Mainka i inni). 

Czeskie wydawnictwo „Profil" w Ostrawie przejęło w 1960 r. od 
Sekcji Literacko-Artystycznej przy ZG PZKO uprawnienie publikacji 
książkowych miejscowych autorów polskich. Jest rzeczą ciekawą, że 
wśród 48 tytułów w języku polskim, które wydał „Profil" w latach 
1960-1977 5, nie było ani jednej pozycji historycznej. Nie jest to spo
wodowane tylko brakiem odpowiednich autorów miejscowych lub ni
skiego poziomu ich prac. W wydawnictwie tym złożono kilka wartościo
wych prac historycznych, których jednak nie wydano. Nie znalazły one 
uznania u recenzentów lub z tych czy innych względów nie odpowia
dały polityce wydawniczej. 

Pomimo tego może Zaolzie pochwalić się wieloma publikacjami sa
modzielnymi, dotyczącymi przeszłości regionu. Choć brak koordynacji 
ruchu wydawniczego po 1945 r., wyniki jednak są dosyć pokaźne, przy
najmniej pod względem liczbowym. Główny ciężar działalności wydaw
niczej, jeśli chodzi o prace historyczne, przejęło na swe barki PZKO 

s E. Rosner, Polski ruch wydawniczy w Czechosłowacji (2) (Zwrot, R. 31, 

nr 357, sierpień 1979, s. 26). 
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poprzez redakcję „Zwrotu", swoje sekcje (folklorystyczną i historycz
ną), Kółko Nauczycieli Emerytów, Koła Miejscowe czy też inne swoje 
agendy. Oprócz tego dużo cennych druków wydało Stowarzyszenie Ro
dziców i Przyjació'ł Szkoły (SRPS) przy poszczególnych szkołach pol
skich, huta trzyniecka, rady narodowe itp. Przypatrzmy się bliżej każ
demu z tych wydawnictw z osobna. 

Jak wspomniano wyżej, najwięcej prac wydało PZKO. Zarząd Głów
ny PZKO podejmował się wydawania publikacji niemalże wyłącznie 
związanych z okrągłymi jubileuszami pezetkaowskimi. Były to nastę
pujące publikacje: 
Monografia PZKO 1947-1962, Wydawnictwo Okręgowe Ostrawa 1962, 

s. 111;
Na 40-lecie Chóru Nauczycieli Polskich przy PZKO w Czechosłowacji 

1925-1965, Czeski Cieszyn 1965; 
Monografia śpiewactwa polskiego 1927-1967, Wydał ZG PZKO w Cze

chosłowacji. Aktyw śpiewacza-muzyczny. Redaktor publikacji Euge
niusz Fierla, s. 64; 

Krajobraz naszych serc. Album z okazji 20-lecia PZKO. ZG PZKO, 
Czeski Cieszyn 1968, s. 138; 

Scena Polska TD 1951-1971. Wydał ZG PZKO. Redagowało kolegium 
pod kierownictwem Jana Pyszki, Karwina 1971, s. 44; 

Wszystko tobie ukochana ziemio. 25 lat PZKO 1947-1972. Program 

uroczystości, s. 16; 
Teatr Lalek „BAJKA" 1948-1973. Wydał ZG PZKO z okazji 25-lecia 

,,Bajki", 1973, s. 48; 
Wybitne postacie Śląska Cieszyńskiego (materiał powielony), ZG PZKO, 

Czeski Cieszyn 1973; 
50 lat Chóru Nauczycieli Polskich w slu?bie pieśni. Wydał ZG PZKO, 

Czeski Cieszyn 1975, s. 31; 
Chór Męski ZG PZKO w Orlowej „HASŁO". 50-lecie 1927-1977. Opra

cowała i przygotowała do druku Irena Seligman, s. 28; 
Przewodnik po upamiętnionych miejscach nad Olzą. Lata wojny 1939-

1945. Wydawca: ZG PZKO przy współpracy Muzeum Regionalnego 
w Cz. Cieszynie, tekst: Alojzy Mainka. 
Dosyć skromnie przedstawia się dotychczaso·wy plon Sekcji Historycz

nej przy ZG PZKO. Wydała jeden druk jubileuszowy i dwa biuletyny 
historyczne: 
Wiosna Ludów (Materiały z sympozjum czechosłowacko-polskich histo

ryków na temat początków po_lskiego odrodzenia narodowego na Ślą
sku Cieszyńskim), Czeski Cieszyn, marzec 1968 (materiał powielony), 
s. 226;

Jednodniówka z okazji 85-lecia Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyń
skiego i 50-l�cia Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji. Wydał ZG 
PZKO, Czeski Cieszyn 1971, s. 31; 
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Biuletyn historyczny - Luty 1948, Czeski Cieszyn. Wydaje Komisja 
Nauki - Sekcja Historyczna ZG PZKO dla potrzeb wewnętrznych. 
Numer zawiera plon Seminarium historycznego, które odbyło się 
4 II 1978 dla uczczenia 30 rocznicy Zwycięskiego Lutego, s. 50. 
Bardzo pożyteczną pracę wykonuje Kółko Nauczycieli Emerytów przy 

ZG PZKO. Koncentruje się ono głównie na kompletowaniu materiałów 
dokumentalnych do historii szkolnictwa polskiego. Sporządza wypisy ze 
starych kronik szkolnych, opracowuje kroniki szkolne na podstawie 
własnych wspomnień i innych materiałów źródłowych. Praca członków 
KNE jest tym cenniejsza, że ratuje przed zapomnieniem te szkoły pol
skie, które zostały już z braku dzieci zlikwidowane. Kółko Nauczycieli 
Emerytów wydało też jako powielony materiał kilka cennych pozycji: 
Polska opieka socjalna w Czechosłowacji 1920-1938. ZG PZKO 

w CSSR. KNE, 1969, s. 38; 
Jednodniówka Towarzystwa Nauczycieli Polskich. PZKO w Cz. Cieszy

nie, KNE, 1973, s. 95; 
Szkoła nauczycieli bojowników. Jednodniówka (w 50 rocznicę otwarcia 

polskich paralelek przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim 
w Śląskiej Ostrawie). Październik 1973. PZKO, KNE, s. 17. 
Najwartościowszym dorobkiem może poszczycić się Sekcja Folklo-

rystyczna przy ZG PZKO. Wprawdzie jej działalność orientuje się na 
badania kultury materialnej i duchowej ludu cieszyńskiego, ale wyni
ki tej pracy są niezbędne i dla historyków. Dlatego warto wspomnieć 
o bogatym plonie wydawniczym tej Sekcji. Najcenniejsze pozycje to
dwutomowa monografia kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego Pły
niesz Olzo s. ·członkowie Sekcji Folklorystycznej publikują też prace
w „Zeszytach Ludoznawczych", których ukazało się sześć 7 i w 8 zeszy
tach powielonego „Biuletynu Ludoznawczego" 8• 

W ostatnfoh latach również Koła Miejscowe PZKO wydają prace 
o problematyce historycznej. Są one zazwyczaj bardzo skromne obję-

e Płyniesz Olzo. Zarys kultury duchowej ludu cieszyńskiego. Praca -zbiorowa 
pod red. D. Kadłubca, Ostrawa 1970, s. 221; Ptyniesz Olzo ... Zarys kultury material

nej ludu cieszyńskiego. Praca zbiorowa pod red. D. Kadłubca, Ostrawa 1972, 
s. 286.

7 Są io: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Jednodniówka z okazji pięciolecia

Sekcji Folklorystycznej przy ZG PZKO, Czeski Cieszyn 1970, s. 31; K. Pieg z a, 
Ceramika cieszyńska. Wydal ZG PZKO. SF. Czeski Cieszyn 1971, s. 31; J. O n
dr u s  z, Proza ludowa górników cieszyńskich. W�dał ZG PZKO, SF, 1974; Hej ko

lo Cieszyna. Jednodniówka z oka;:ji IO-lecia SF przy ZG PZKO. Wydala SF przy 
ZG PZKO, Czeski Cieszyn 1975, s. 39; G. F i  e r l  a, Strój cieszyński. ZG PZKO, 
SF, 1977; K. Pieg z a, Nakrycia gtowy kobiet cieszyńskich. Wydat ZG PZKO, 

SF. Czeski Cieszyn 1979, s. 44; W. Ml y ne k, Koto, kolo młyński. ZG PZKO, SF, 
1979. ·, .;;:jJ 

s „Biuletyny Ludoznawcze" w objętości od 8_0 do 150 stron powielonych wyszły 
w latach: 1968, 1969, 1971, 1972, 1974 i 1978. 
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tościowo i ukazują się z okazji rocznic ważniejszych wydarzeń związa

nych z działalnością danego Koła Miejscowego. Nie przedstawiają prze
ważnie większej wartości naukowej, niemniej zawierają zazwyczaj cen

ny materiał dokumentalny. Dotychczas Koła Miejscowe PZKO wydały: 
Z przeszłości gminy Ko�kiej. Przygotował do druku Stanisław Zahrad

nik. Wydawca PZKO Końska-Podlesie z okazji 120 rocznicy Wiosny 
Ludów, 1969, s. 44; 

Rudolf O c h m  a n, 65-lecie chóru mieszanego w Lutyni Dolnej. KM 

PZKO Lutynia Dolna, 1973, s. 10; 
Jan S z y m i k, 25 lat szkoły na kresach. KM PZKO Gnojnik, 1975; 
Jan S z y m i k, 400 lat wsi Ligotki Kameralnej (powielone). KM PZKO 

Ligotka Kameralna, 1976; 
Jan S z y m i k, Jednodniówka z okazji otwarcia Domu PZKO (powie

lone). KM PZKO Guty, 1977; 
30 lat KM PZKO w Czeskim Cieszynie, Czeski Cieszyn 1978. Wydawca: 

KM w Cz. Cieszynie dla potrzeb wewnętrznych; 
50 lat śpiewactwa 1928-1978 w Ołdrzychowicach, KM PZKO w Oł

drzychowicach 1978. Tekst oraz redakcja Alojzy Mainka; 
Ziemi przypisani. KM Datynie Dolne, 1979, s. 16; 
70 lat śpiewactwa w Bystrzycy n. Olzą 1909-1979. Pod redakcją Ema

nuela Guziura. Wydawca: Koło PZKO w Bystrzycy n. O., 1979, 
s. 16;

70 lat śpiewactwa polskiego w Wędryni. 20 lat chóru mieszanego Wę
dryńka. Wydało KM PZKO w Wędryni w 1979 r. 
Najwięcej pozycji wydało Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 

Szkoły (SRPS) przy szkołach polskich na Zaolziu. Ukazało się kilka
naście druków okolicznościowych, których problematyka siłą rzeczy do

tyczy szkolnictwa polskiego. Ich wartość historyczna i poziom edytorski 
przedstawia się różnie, w zależności od kwalifikacji autorów, środków 
finansowych wydawcy i drukarni, w której materiały drukowano. Nie
które pozycje przedstawiają solidny poziom i godnie reprezentują nie 
tylko swą szkołę, lecz i całe Zaolzie. SRPS wydało następujące po
zycje: 
1 O lat od założenia Polskich Paralelek Gimnazjum Realnego w Ces kem 

Tesine 1938-1948, 1948. Wydano własnym nakładem, s. 50; 
40 lat Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej 1909-1949. Nakładem 

dyrekcji i Rady Rodzicielskiej Gimnazjum, 1949, s. 112; 

1909-1959. Jedenastoletnia Szkoła Średnia z polskim językiem naucza
nia w Orlowej. Nakładem dyrekcji szkoły oraz SRPS, Czeski Cie

szyn 1959, s. 110; 

Henryk T r  z a s  k a  1 i k, Jan B a r  o n, 60 i 35 lat polskich szkól w Su

chej Górnej, SRPS Sucha Górna 1963; 
Trud szkolny 1782-1967. 185 rocznica założenia polskiej szkoły w Li

gotce Kameralnej, Ligotka Kameralna 1967, s. 16; 
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Szkoła dobrej sławy 1918-1968. 50 rocznica założenia Polskiej Szkoły 
Wydziałowej we Frysztacie, Karwina (Frysztat) 1969, s. 31; 

Księga pamiątkowa, wydana z okazji jubileuszów r. 1969. 60 lat od za
łożenia Gimnazjum im. J. Słowackiego w Orłowej i 20 lat od usa
modzielnienia paralelek Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, publika

cję wydał komitet jubileuszowy przy Gimnazjum z polskim językiem 

nauczania w Czeskim Cieszynie, Czeski Cieszyn-Orłowa 1969, s. 99; 

Szkoła pod Kozubową. 140 rocznica założenia polskiej szkoły w Miliko
wie 1830-1970. 20 rocznica założenia polskiego przedszkola w Mili
kowie 1950-1970, 1970, s. 38; 

Stanisław Z a h r a d n i k, Z historii polskiego szkolnictwa w Trzyńcu. 
Jednodniówka z okazji 40 rocznicy powstania Polskiej Szkoły Wy
działowej (obecnie I PDSP) w Trzyńcu, Trzyniec 1971, s. 50; 

Rudolf O c h m a n, 60 rocznica założenia Polskiej Szkoły Wydziałowej 
w Lutyni Dolnej. SRPS Lutynia Dolna, 1974, s. 20; 

Biuletyn Jubileuszowy 1949-1974. 25 lat od usamodzielnienia Polskich· 
Paralelek Gimnazjum w C. Tesf.ne, C. Tesin 1974, s. 81; 

Szkoła z tradycją. Jednodniówka z okazji 50 rocznicy powstania Pol
skiej Szkoły Wydziałowej obecnie PDSP w Bystrzycy nad Olzą. 
Wydał: SRPS przy PDSP w Bystrzycy n. O., 1974, s. 78; 

Pól wieku Polskiej Szkoły Wydziałowej obecnie Dziewięcioletniej Szko
ły Podstqwowej z polskim językiem nauczania w Jabłonkowie. Wy

dał: SRPS przy PDSP w Jabłonkowie, 1977, s. 59; 
Górnosuska jubilatka. Jednodniówka okolicz1!,ościowa z okazji SO-lecia 

Polskiej Jubileuszowej Szkoły Wydziałowej obecnie PDSP w Hawie
rzowie 6-Suchej Górnej. Wydawca: SRPS przy PDSP w Hawierzo

wie 6-Suchej Górnej, 1978, s. 30. 
W pierwszych latach po wojnie ukazało się na Zaolziu kilka bro

szur jubileuszowych. ,,Głos Ludu" 9 wydał trzy małe, ale wartościowe 

broszury: 

30 lat „Siła" Trzyniec. Redakcja broszury: Władysław Oszelda i Ema

nuel Guziur. Nakładem „Głosu Ludu", Czeski Cieszyn 1949, s. 23; 
Jubileusz S. Polonia Karwina. Jednodniówka sportowa „Głosu Ludu". 

Czeski Cieszyn, 16 VII 1949; 
Żywocice. Jednodniówka „Głosu Ludu" w piątą rocznicę tragedii żywo

cickiej. Czes1'i Cieszyn 25 IX 1949. Redakcja „Jednodniówki" Em. 

Guziur, Andrzej Kubisz, C. Tesin, s. 8. 
Należy też odnotować broszurę Działalność i program pracy Stowa

rzyszenia Młodzieży Polskiej w powiecie czeskocieszyńskim (na podsta
wie protokołu z I Powiatowego Zjazdu SMP 25 IV 1948). Nakładem 

9 „Głos Ludu", organ KPCz na $Jąsku. Pierwszy numer pojawił się już 
9 VI 1945 r. W pierwszych Jatach po wojnie redakcja „Głosu Ludu" pełniła funkcję 
jedynego ośrodka odradzającego się życia narodowego w Czechosłowacji. 
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SMP w Cz. Cieszynie, s. 33. Jest to właściwie jedyny druk wydany 
przez SMP 10, zawierający ciekawe dane z początków jego działalności. 

Kilka pozycji dotyczących okresu okupacji hitlerowskiej, zwłaszcza 
ofiar wśród społeczeństwa śląskiego, wydały Organizacje Miejscowe 
Związku Bojowników Antyfaszystowskich. Godne odnotowania są tu 
druki czesko-polskie, których autorami w całości lub w znacznej części 
byli miejscowi Polacy: 
Gehenna ludu w Łąkach nad Olzą. 8 września 1944. Jednodniówka 

w dwudziestą rocznicę tragedii dnia 8.9.1964, s. 8; 
Zivoticka tragedie. Zpracovali: dr. Roman Fra.sil, dr. Vilem Godyla. 

Publikace u pfilezitosti 25. vyroci zivoticke tragedie. Vydal OV SPB 
Karvina, 1969, s. 15; 

Horn! Sucha. Nezapominame. Pamiętamy. Okresni vefejna studovna 
a knihovna v Karvine. Vyd�na z iniciativy ZO SPB v Havifove 
6-Horni Suche u pfilezitosti 35. vyroci valecneho zlocinu fasistu,
s. 34.
W okresie powojennym ukazało się na Zaolziu kilka prac historycz

nych, które zasługują na uwagę ze względu na to, że ich współautora
mi byli miejscowi Polacy, a prace są napisane w języku czeskim i pol
skim: 
Przewodnik. Wystawa Sląska Cieszyńskiego. Wydał oddział propagacyj

ny Wystawy Śląska Cieszyńskiego, C. Tesin 1955, s. 151; 
Z. No v o s a d, Rudolf O c h m a n, J. M i nol, Sto lat kopalni gi-

gant Cs. armada w Karvine. Wydano z okazji Dnia Górników, 1956,
s. 172;

7 5 lat spółdzielczości w powiecie karwińskim 1896-1971. Stowarzysze
nie Spożywcze dla robotników i rolników Stonawa. Wydał: Jed
nota-Jedność Cesky Tesin. Opracował Józef Kazik i kol., s. 19; 

Karvinska tiskarna vcera a dnes. Vydavatel: Zakladni organizace SSM 
Moravskych zavodu provoz 23 Karvina, 1978, s. 35. 
W ostatnim dziesięcioleciu miasta Karwina, Orłowa, Czeski Cieszyn 

i Bogumin 11 wydały okazałe monografie, dokumentujące ich przeszłość 
i teraźniejszość. Właściwie oprócz monografii Czeskiego Cieszyna, w któ
rej bardzo skromny udział mają historycy narodowości polskiej, wy
mienione prace są dziełem wyłącznie historyków czeskich. Wspomina-

10 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej powstało wspólnie z PZKO w 1947 r. 
Istniało do 1949 r., później do l!l52 r., jako autonomiczna Sekcja Młodzieży Pol$kiej 
w ramach je<lnolitego Związku Młodzieży Czechosłowackiej. 

11 Karvina. Sbornik pf{spevku k dejinam a ·oystavbe mesta. Vydal MeNV 
v Karvine peci OA v Karvine k 700. vyroci mesta. 1968, s. 326; Or!ova 1223-1973. 

Historie a soucasnost mesta. Vydal MeNV v Orlove v r. 1973 s. 506; Cesky 
TeśEn 50 tet mestem. Studie a materiaty k minutosti a vystavbe mesta. Usporadal 
A. Grobelny a B. Cepelak, Ostrava 1973, s. 436; Bohumfn. Studie a materiaty
k dejinó.m a v(Jstavbe mł!sta. Usporadal A. Grobelny a B. Cepelak, Ostrava 1976.

s. 589.
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my o nich dlatego, że są to najpoważniejsze opracowania dotyczące 
przeszłości i teraźniejszości Zaolzia. Szkoda tylko, że sprawy narodo
wościowe potraktowano w nich jednostronnie lub je przemilczano i dla
tego nie przedstawiają one pełnego obrazu tego regionu. 

Tematyką historyczną związaną z Zaolziem zajmuje się· wiele osób. 
Niektóre z nich zasługują na baczniejszą uwagę ze względu na· swoJ 
dorobek i zaangażowanie. Oto w skrócie ich sylwetki w porządku alfa
betycznym i ważniejsze osiągnięcia. 

Władysław J o  s i  e k 12. Badaniami nad przeszłością Sląska Cieszyń
skiego zajmuje się obok swej pracy pedagogicznej. Dotychczas najwię
cej uwagi poświęcał dziejom miejscowych polskich organizacji mło
dzieżowych. Na ten temat napisał pracę doktorską oraz opublikował cykl 
artykułów w „Zwrocie" w latach 1971-1976, które1 stały na dobrym
poziomie i spełniły pożyteczną funkcję społeczną. Szerszy artykuł, 
Polskie 7'obotnicze organizaćje młodzieżowe na Śląsku Cieszyńskim da 
r. 1939, opublikowała Klasa robotnicza na Śląsku, t. III, Opole 1977.
W biuletynie historycznym Sekcji Historycznej z 1978 r. pojawiła się
jego praca Postępowe aspekty rozwoju mniejszości polskiej w latach
1945-1948 i jej postawa ideowa w Wydarzeniach Lutowych. Napisał
kilka recenzji z pozycji historycznych i publikował szereg artykułów
w miejscowej prasie polskiej i czeskiej (,,Głos Ludu", ,,Ogniwo", ,,Te
sinsko") oraz w „Kalendarzu Sląskim". Był też współautorem wielu
druków okolicznościowych. W. Josiek należy do czołowych miejscowych
historyków polskich na Zaolziu.

Karol Daniel K a d ł u b i e c  is. Jest najwybitniejszym naukowcem 
z zakresu folklorystyki i językoznawstwa na Zaolziu. Wspominamy 
o nim dlatego, gdyż niektóre jego prace posiadają również aspekt hi
storyczny. Wydał dotychczas wprawdzie tylko jedną samodzielną pu
blikację, Gawędziarz cieszyński Józef Jeżowicz. (Ostrawa 1973, s. 442),
lecz opublikował szereg rozpraw naukowych w czasopismach miejsco
wych i zagranicznych, był redaktorem większości materiałów wydanych

1s Urodził się 5 XII 1938 w Trzyńcu, mieszka obecnie w Cz. Cieszynie. <\b
solwent Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu, uzyskał w 1976 r. na Wyższej 
Szkple Pedagog. im. Powstańców Sląskich w Opolu stopień naukowy doktora nauk 
humanistycznych. Zaangażowany społecznie, głównie w PZKO, gdzie pełnił szereg 
odpowiedzialnych funkcji. W latach 1968-1971 przewodniczący ZG SMP w Cze
chosłowacji. Od 1962 r. pełni funkcję wykładowcy historii, języka polskiego 

I i nauki obywatelskiej w Gimnazjum Polskim w Cz. Cieszynie. 
1s Urodzony 22 VII 1937 w Karpętnej, zamieszkały w MistrzowJcach. Studia 

wyższe ukończył na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze 
w 1960 r. W 1978 r. uzyskał na UK w Pradze docenturę, a na Uniwersytecie 
Warszawskim stopień doktora habilitowanego. Od 1960 r. jest pracownikiem 
naukowym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Ostrawie. Zasłużony społecznik, 
pełnił szereg funkcji w ZG PZKO i KM PZKO, założyciel w 1965 r., a zarazem 
przewodniczący Sekcji Folklorystycznej przy ZG PZKO, członek Rady Redakcyj
nej „Zwrotu", członek Polskiej Rady Edycyjnej „Profilu" w Ostrawie. 
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przez Sekcję Folklorystyczną, kilku roczników „Kalendarza Sląskiego., 
itp. Z punktu widzenia historyka wymienić tu należy cykl artykułów 
w „Zwrocie" z 1979 r. pt. Uwarunkowanie cieszyńskiej kultury ludowej. 
Najwartościowsze wyniki osiągnął w dziedzinie folklorystyki ziemi cie
szyńskiej. Znalazły one wyraz w pracach publikowanych oraz w zgro
madzonym bogatym materiale dokumentalnym. 

Alfred K o c  u r  u. Jego dorobek historyczny ogranicza się właściwie 
tylko do wspomnianego już cyklu artykułów o szkolnictwie polskim 
na Zaolziu, drukowanych w „Zwrocie" od 1971 r. do dnia dzisiejszego. 
Na podstawie starych kronik szkolnycli i opracowanych wspomnień 
przez byłych nauczycieli polskich pisze A. Kocur krótkie historie szkół 
polskich w poszczególnych miejscowościach, przy czym orientuje się 
w pierwszym rzędzie na te, które z braku dzieci zanikają. 

Alojzy Ma i n k a  15
• Właściwą pracą historyczną zajmuje się od nie

dawna. Uwagę koncentruje nad badaniem okresu okupacji hitlerowskiej 
i ruchu robotniczego. Ze względu na powierzchowne ujmowanie tema
tu i niedotrzymywanie niektórych podstawowych zasad pracy history
ka, jego dorobek historyczny nie przedstawia większych wartości nau
kowych, z wyjątkiem ostatniej jego publikacji pt. Zajatecke tabory na 
Tesinsku 1941-1945. Vydal: Okresni vlastivedne muzeum v C. Tesine 
(Karvina 1979, s. 62). Oprócz tego wydał broszurę �rzewodnik po upa
miętnionych miejscach nad Olzą. Lata wojny 1939-1945. Wydawca 
ZG PZKO przy współpracy Muzeum Regionalnego w Cz. Cieszynie; 
50 lat śpiewactwa 1928-1978 w Ołdrzychowicach. KM PZKO w Ołdrzy
chowicach 1978, opublikował w „Zwrocie" kilkanaście sylwetek osób 
zasłużonych w ruchu komunistycznym na Sląsku Cieszyńskim i kilka 
artykułów z okresu okupacji hitlerowskiej. 

Józef Ma z u r  e k 1s. Jego zasługi to nie tyle praca twórcza, ile 

14 Urodzony 5 XII 1905 w Rychwałdzie, tam zamieszkały. Ukończył Seminarium 
Nauczycielskie w SI. Ostrawie. Z zawodu nauczyciel. Od 1934 r. aż do odejścia 
na emeryturę w 1966 r., � przerwą podczas okupacji hitlerowskiej, kiedy był 
w obozach koncentracyjnych, pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Bo
guminie. Działacz społeczny od młodości. Od ośmiu lat przewodniczący Kółka 
Nauczycieli Emerytów przy ZG PZKO, długoletni członek ZG PZKO, Zarządu 
Domu Polskiego w Ostrawie i Związku Bojowników Antyfaszystowskich. 

1s Urodzony 7 VII 1929 w Niedobrzycach, pow. rybnicki, zamieszkały w Trzyń
cu. Długie lata pracował jako laborant w szpitalu zakładowym huty trzynieckiej 
w Trzyńcu. W latach sześćdziesiątych przeszedł do aparatu ZG PZKO, a od po
łowy lat siedemdziesiątych je.;;t pracownikiem Muzeum Regionalnego w Cz. Cie
szynie. Członek Rady Redakcyjnej „Głosu Ludu". Pisze utwory literackie, w ostat
nich latach jego działalność skupia się głównie na pracy historycznej. 

10 Urodził się w 1891 r. w Rychwałdzie. Studiował medycynę w Wiedniu, 
w latach 1925-1938 był lekarzem w Karlovych Varach. W czasie II wojny świa
towej pracował jako lekarz w Bystrzycy n. Olzą, współpracował z ruchem opo
ru, leczył partyzantów działających w Beskidach. Po odejściu na emeryturę prze
prowadził się do Cz. Cieszyna, gdzie zmarł 1 V 1968 r. 
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raczej wysiłek włożony w dokumentację ruchu oporu i martyrologii 
w okresie okupacji hitlerowskiej w Cieszyńskiem. Od momentu wyzwo
lenia aż do swej śmierci zbierał po całym terenie materiały dokumental
ne i dane o ofiarach_ hitleryzmu, gromadząc chyba najbogatszy i naj
wartościowszy zbiór pod tym względem. Po odpowiednim uporządko
waniu jest on nieodzownym źródłem dla każdego historyka interesują
cego się okresem okupacji hitlerowskiej na Zaolziu. Dorobek twórczy 
J. Mazurka przedstawia się dosyć skromnie. Ogranicza się do kilku
artykułów o okresie okupacji, opublikowanych w „Zwrocie" i „Kalen
darzu Sląskim", oraz do artykułu Ruch oporu i martyrologia Polaków

na Zaolziu, opublikowanego w katowickich „Poglądach" (R. 6, 1967,
nr 8 i 9).

Rudolf O c h m a n  11. Swych sił w twórczości historycznej próbował 
już w pierwszej połowie lat trzydziestych, kiedy to opublikował w gór
nośląskim „Techniku Sląskim" oraz w „Kalendarzu Sląskim" (z 1932 r.) 
rozprawy o wynalazcy Józefie Bożku. Po wojnie drukował szereg ar
tykułów w „Zwrocie" i „Kalendarzu Sląskim", poruszając w nich różne 
problemy z przeszłości Zaolzia. Jest również autorem wspomnianych 
wyżej broszur o Polskiej Szkole Wydziałowej w Lutyni Dolnej i chórze 
mieszanym w Lutyni Dolnej oraz współautorem publikacji o Kopalni 
im. Armii Czechosłowackiej w Karwinie. Próbował swych sił z powo-
dzeniem w pamiętnikarstwie. 

Józef O n d r  u s  z 1s. Znany na całym Ząolziu jako znawca i popu
laryzator folkloru i dobry pedagog. Tutaj jego osiągnięcia są pokaźne. 
Może poszczycić się również licznymi pracami o charakterze historycz
nym, które drukował w okresie powojennym w „Zwrocie", kalenda
rzach i miejscowych pismach młodzieżowych. Poruszał takie tematy, 
jak życie· górników karwińskich w dawnych czasach i ich walka o lep-

11 Urodzony 5 I 1904 w Lutyni Górnej, zamieszkały w Lutyni Dolnej. 
W 1929 r. ukończył Państwową Szkołę Górniczą w Wieliczce. Pracował jako 
technik w kopalniach górnośląskich, po wojnie w kopalni Armii Czechosłowackiej 
w Karwinie aż do emerytury w 1959 r. W 1974 r. obronił na Uniwersytecie War
szawskim pracę magisterską, uzyskując tytuł magistra nauk historycznych. Aktyw
ny działacz społeczny, członek Sekcji Folklorystycznej i Historycznej od jej 
powstania, zdobywca nagród i wyróżnień w konkursie na najlepsze pamiętniki 
w Polsce. 

n Urodzony 18 III 1918 w Darkowie, tam zamieszkały. Absolwent Polskich 
Paralelek przy Seminarium Nauczycielskim w śl. Ostrawie. Nauczyciel szkoły 

podstawowej w Karwinie, od 1969 r. do przejścia na emeryturę w 1978 r. był 
pracownikiem Okręgowego Instytutu Pedagogicznego w Ostrawie. Działacz społec1.
ny. Jest autorem i współautorem kilku podręczników szkolnych, redaktor „Jut

rzenki" i współpracownik wszystkich miejscowych pism młodzieżowych. Aktywny 

członek Sekcji Folklorystycznej od jej założenia. Autor kilku samodzielnych publi

kacji i szeregu artykułów z folklorystyki i piśmiennictwa. W 1972 r. obronił 
w Wyżs1.ej Szkole Pedagogicznej w Opolu pracę doktorską, uzyskując doktorat 

nauk humanistycznych. 

5 - Sobótka 3/80 
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sze jutro, historia niektórych miejscowości na Zaolziu, historia pol
skich pism młodzieżowych, przeszłość ludoznawstwa itp. 

Karol P i e g  z a 19. Człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach
i bogatym dorobku. Jego działalność historyczna stoi poniekąd w cieniu 
osiągnięć z zakresu innych dyscyplin, przede wszystkim folklorystyki 
oraz twórczości literackiej. Liczne artykuły poświęcone szkolnictwu, 
badaniom nad architekturą, kulturą materialną "i duchową ludu cieszyń
skiego opublikował w „Zwrocie" i „Kalendarzach Sląskich". Główną 
uwagę skierował na region jabłonkowski. 

Jan Ru s n o k  20• Długoletni działacz kulturalno-oświatowy i poli
tyczno-narodowy, posiada bogaty dorobek twórczy, przeważnie charak
teru publicystycznego. Do jego najwartościowszych prac historycznych 
należą Załoga Huty trzynieckiej (1839-1913) (Studia z dziejów klasy 
robotniczej, pod red. St. Kalabińskiego, t. VIII, Warszawa 1978, s. 72-
104); Czeski Cieszyn - główny ośrodek społeczno-kulturalny Polaków 
w Czechosłowacji (w: Cesky Tesin, Ostrava 1973, s. 201-224; praca 
wydana pod nazwiskiem St. Zahradnika); Vyvoj socialnich pomen1 
v Tfineckych zelezarnach 1945-1975, wspólnie z St. Zahradnikiem, 
podpisana tylko przez niego (w: ,,Slezsky sbornik", 1979, nr 1, s. 32-
48). Dalej należy wymienić jego prace drukowane na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w „Kalendarzach Sląskich" i cykl 
ośmiu szkiców historyczno-reporterskich o niektórych miejscowościach 
zaolziańskich, drukowany od 1972 r. w katowickich „Poglądach". 

Stanisław Z a h r  a d  n i k 21• Spośród miejscowych historyków zaol
ziańskich posiada najbogatszy dorobek twórczy z dziedziny badań nau
kowych nad przeszłością Sląska Cieszyńskiego. Pracą historyczną zaj
muje się już przeszło 20 lat. Przedmiotem jego zainteresowań są spra-

19 Urodzony 9 X 1899 w Łazach, zamieszkały w Jabłonkowie. Z wykszlałceni.l 
nauc.i:yciel, po wojnie dyrektor polskiej szkoły podstawowej w Jabłonkowie, skąd 
odszedł na emeryturę. Wybitny działacz społeczny, folklorysta, malarz, literat, fo
tografik i historyk, zbieracz materiałów dokumentalnych. 

2' Urodzony 28 VIII 1927 w Nydku, zamieszkały w Cz. Cieszynie. W 1953 r. 
ukończył Wyższą Szkołę Nauk Gospodarczych i Politycznych w Pradze. W latach 
1953-1964 inspektor do spraw kultury i kierownik wydziału kultury w PRN, 
w latach 1964-1970 redaktor naczelny „Zwrotu", od 1970 r. w hucie trzynieckiej 
jako robotnik. Działacz społeczny od młodzieńczych lat, pełnił różne funkcje w naj
wyższych organach P�KO, równocześnie zaangażowany w pracy partyjnej, m.in. 
przewodniczący Grupy Partyjnej przy ZG PZKO, członek KP itp. W 1970 r. 
wykluczony z KPCz i usunięty z życia społeczno-politycznego. 

21 Urodzony 26 IV 1932 w Kojkowicach, zamieszkały w Trzyńcu. W 1956 r. 
ukończył wydział filozoficzno-historyczny Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie
w 1967 r. uzyskał stopień naukowy kandydata nauk historycznych, a w rok później 
doktora filozofii. Od ukończenia studiów wyzszych po dziś dzień pełni funkcję 
kierownika archiwum zakładowego huty trzynieckiej w Trzyńcu. Działacz spo
łeczny, członek kilku chórów, członek Sekcji Historycznej, w latach 1965-1971 
jej przewodniczący. 
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wy dotyczące polskiej grupy narodowej w Czechosłowacji, historia 
huty trzynieckiej i zagadnienia związane z historią hutnictwa żelaza 
w Czechosłowacji. Wydał następujące publikacje samodzielne: Z hi

storii polskiego szkolnictwa w Trzyńcu. Jednodniówka z okazji 40 rocz

nicy powstania Polskiej Szkoły Wydziałowej, obecnie I PDSP w Trzyit

cu (wydał SRPS przy I PDSP w Trzyńcu, 1971, s. 50); Trzyniec. Zarys 

historyczny z okazji 40-lecia miasta (wydała MRN w Trzyńcu, 1972, 
s. 78, wyszło i w języku czeskim); Ruch zawodowy w Hucie trzyniec
kiej (wydał Ogólnozakładowy Zarząd RZZ Huty Trzyniec, 1971, s. 184,
wyszło i po czesku); Tfinecke zelezarny v 19. stoleti (Slezsky ustav
CSA V Opava, 1961, s. 45); Tfinecke zelezarny 1906-1938. Obdobi Bań

ske a hutni spolecnosti (Prace, Praha 1969, s. 345). Oprócz tego jest
współautorem kilku dalszych publikacji, drukował dziesiątki artyku
łów w czasopismach fachowych czechosłowackich i polskich, w kalen
darzach, w „Zwrocie" i w miejscowej prasie. Jest również autorem li
bretta i scenariusza Muzeum Zakładowego huty trzynieckiej w Trzyń
cu i kilku innych wystaw historycznych. Opracował szereg rozpraw
dotyczących historii hutnictwa żelaza w Czechosłowacji.

Na wyżej wymienionych nie kończy się lista osób zajmujących się 
twórczością historyczną. Należałoby jeszcze wspomnieć chociażby Hen
ryka Bolka, autora kilku monografii miejscowości Cieszyńskiego, Leo
na Derlicha, znawcę językoznawstwa i spraw narodowych, Otakara Ma
tuszka, zajmującego się historią miejscowego teatru amatorskiego, dra 
Tadeusza Siwka, autora szeregu rozpraw o problematyce narodowo
ściowej i prasie miejscowej itp, 

Nie wspominano tu szerzej o największych znawcach przeszłości 
Sląska Cieszyńskiego, Józefie Chlebowczyku i Ludwiku Brożku. Obaj 
wprawdzie pochodzą z Karwiny, ale ich twórczość historyczna jest cał
kowicie lub w większej części związana z pobytem w Polsce. Ich bo
gata twórczość historyczna wymaga oddzielnego opracowania. 

* 

Dorobek historyków polskich na Zaolziu po 1945 r. przedstawia 
się pod względem ilościowym stosunkowo bogato. Gorzej jest z jego 
jakością. Całej działalności brakuje ciała koordynacyjnego, ponadto 
nie reaguje on odpowiednio na zapotrzebowanie społeczne i unika 
zagadnień merytorycznych, związanych z bytem polskiej grupy naro
dowej w Czechosłowacji. Szkoda, że najcenniejsze prace z różnych 
względów nie ujrzały światła dziennego. 

Jest tu jeszcze dużo do zrobienia, do czego siły miejscowych histo
ryków polskich chyba nie wystarczą. 
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DIE LEISTUNGEN DER POLNISCBEN HISTORI.KER 

IN ZAOLZIE NACH 1945 

Einleitend schildert der Verfasser die Lebensbedingungen der polnischen 

nationalen Gruppe in der Tschechoslowakei nach dem 2. Weltkrieg, urn dann 
auf die Ursachen hinzuwei;;t:n, die sich auf die Entwicklung der polnischen 

Historiographie auf diesem Territorium negativ auswirkten (das Fehlen einer 
µolnischen wissenschaftlichen Anstalt, Mangel an ent,sprechend ausgebildeten 

Kadern, Verlagsschwierigkeiten usw.). Eine relativ grosse Anzahl von Beitragen 

polnischer Historiker erschien in Kalendern sowie in der seit 1949 existierenden 

Monatsschrift „Zwrot", dem Organ des Polnischen Verbandes filr Kultur und 

Bildun� Das Erscheinen von geschichtswissens·chaftlichen Abhandlungen in Buch

form ist in der Hauptsache dieser Institution zu verdan!cen. Zum Abschluss pra

sentiert der Autor die nach 1945 in Zaolzie wirkenden polnischen Historiker 
(W. Josiek, K. Kadłubiec, A. Kocur, A. Mainka, J. Mazurek, R. Ochman, J. Ondrusz, 
K. Piegza, J. Rusnok, S. Zahradnik).




