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PRZEJAWY ŻYCIA ORGANIZACYJNEGO POLAKÓW 

W CZECHOSŁOWACJI W LATACH 1920-1938 

Na podstawie decyzji Najwyższej Rady Alianckiej z 28 VII 1920 r. 
Sląsk Cieszyński został podzielony między Czechosłowację i Polskę. 
W obrębie państwa czechosłowackiego znalazła się polska grupa naro
do\•.:a licząca przeszło 100 tys. osób. Grupa ta koncentrowała się w dwu 
ówczesnych powiatach _politycznych: czeskocieszyńskim i frysztackim. 

Życie organizacyjne ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim w Cze
chosłowacji w latach 1920-1938 było uwarunkowane z jednej strony 
istniejącym systemem społeczno-politycznym państwa czechosłowackie
go. z drugiej strony wynikało z bogatych tradycji z okresu, kiedy Śląsk 
Cieszyński tworzył jedną całość. Oprócz tego było jednym ze środków 
obrony przed czechizacją i wyrazem dążeń do utrzymania swego stanu 
posiadania. 

Czechosłowacki system społeczny zapewnił grupom narodowym 
w swym państwie, w tym i Polakom, stosunkowo szerokie prawa na
rodowościowe. Istniał szereg norm prawnych, zabezpieczających przy
najmniej na papierze egzystencję i rozwój grup narodowych, jak rów
nież ich obronę. Oczywiście normy te posiadały piętno demokracji bur
żuazyjnej, nie gwarantowały podstawowego prawa, prawa do pracy, 
co miało zasadnicze znaczenie dla istnienia i rozwoju grup narodowych. 

W okresie międzywojennym podstawy prawne polskiej grupy naro
dowej w Czechosłowacji określały: 1. Konstytucja Republiki Czecho
sło\vackiej i ustawy specjalne posiadające charakter prawa konstytu
cyjnego; 2. ustawy zwyczajne i rozporządzenia; 3. umowa polsko-cze
chosłowacka z 23 IV 1925 r. 

Prawa narodowościowe ludność polska na Śląsku Cieszyńskim po
trafiła należycie wykorzystać i rozwinęła aktywną działalność na wszy
stkich odcinkach życia społecznego. Powstało wiele polskich stronnictw 
politycznych, organizacji kulturalno-oświatowych, młodzieżowych, wy
znaniowych, sportowo-turystycznych; powstało również dobrze zorga
nizowane (głównie na bazie spółdzielczości) życie gospodarcze, szkol
nictwo podstawowe i średnic, jak też na dobrym poziomic prasa polska. 



;i-16 Stanishiw Zahradnik 
- - -------.. ·•-L+ -��--· · · ·---

Działalność społeczna polskiej grupy narodowej rozwijała się w niezbyt 
sprzyjających warunkach, z jednej strony bowiem napotykała niechęć 
i nieprzychylne stanowisko organów władzy państwowej i wprost nie
przyjaźnie ustosunkowane różne czeskie ogranizacje. nacjonalistyczne, 
z drugiej strony musiała borykać się z chronicznym brakiem środków 
materialnych, gdyż społeczeństwo polskie w Czechosłowacji nie posia
dało własnej silniejszej warstwy burżuazji, a pod względem socjalnym 
reprezentowało się słabo. 

Życie społeczne Polaków po podziale Sląska Cieszyńskiego musiało 
przystosować się do nowych stosunków społeczno-politycznych w pań
stwie czechosłowackim. Dotychczasowy stan organizacyjny na całym 
terenie stracił w 1920 r. rację bytu i w czechosłowackiej części Śląska 
Cieszyńskiego należało kłaść podwaliny pod nowe ośrodki organizacyj
ne i dostosować je do panujących stosunków. Pomimo tych trudności 
życie społeczne ludności polskiej rozwijało się w szybkim tempie. 

ży c i e  p o  1 i ty c z n e. Życie polityczne społeczeństwa polskiego 
koncentrowało się na trzech płaszczyznach: narodowej, socjalistycznej 
i komunistycznej. Stronnictwami narodowymi był Związek Sląskich 
Katolików i Polskie Stronnictwo Ludowe. Socjaliści polscy posiadali 
własną partię - Polską Socjalistyczną Partię Robotniczą (dalej PSPR), 
w r. 1935 też Polską Partię Socjalno-Demokratyczną, a komuniści in
ternacjonalistyczną, na Śląsku mającą charakter polski, Komunistycz
ną Partię Czechosłowacji. Część Polaków znajdowała się też w Ślą
skiej Partii Ludowej. Partie polityczne obejmowały swym wpłyv,·em 
resztę organizacji i instytucji polskich, przy czym szczególną uwagę 
poświęcały młodzieży. Stronnictwa narodowe i socjalistyczne w więk
szości wypadków, kiedy chodziło o obronę spraw narodowościowych, 
ściśle ze sobą współpracowały, zwłaszcza przy wyborach na różnych 
szczeblach. 

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH STRONNICTW 

Związek Śląskich Katolików był partią klerykalną. Zrzeszał w S\vych 
szeregach nieliczny polski żywioł drobnomieszczański, częściowo rów
nież chłopów i robotników. Organem prasowym był „Nasz Kraj", a czo
łowymi osobistościami stronnictwa adwokat dr Leon Wolf i właściciel 
realności ziemskiej Karol Junga. 

Polskie Stronnictwo Ludowe (dalej PSL) nawiązywało do przed
wojennego Polskiego Zjednoczenia Narodowego, miało pod względem 
wyznaniowym charakter ewangelicki. Swych zwolenników znajdowało 
przeważnie w śląskich wsiach, wśród rzemieślników, częściowo i robo
tników. W programie podkreślało swój ludowy i narodowy charakter. 
Przywódcami partii byli ks. Józef Berger i lekarz dr Jan Buzek, orga
nem prasowym było „Prawo Ludu". 
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Socjaliści polscy posiadali własną partię-Polską Socjalistyczną Par
tię Robotniczą. Znajdowała ona największy posłuch i oparcie w szere
gach górników i robotników. Jej program polityczny, wywodzący się 
z ideologii marksistowskiej, był zgodny z ówczesnymi założeniami so
cjaldemokracji. Ponadto program ten szczególnie podkreślił polski cha
rakter partii. Podstawą jej wpływów były związki zawodowe i organi
zacje młodzieżowe, silne pozycje posiadali socjaliści również w spół
dzielczości miejscowej. Na czele partii stał znany działacz socjalistycz
Il) i spółdzielczy Emanuel Chobot oraz profesor gimnazjum orłowskie
go Józef Badura. Organem prasowym był „Rocznik Śląski". 

W r. 1935 PSPR przeżywała kryzys wewnątrzpartyjny. W jego na
stępstwie część członków wystąpiła z partii i założyła nową o nacjona
listycznym zabarwieniu - Polską Partię Socjalno-Demokratyczną. Jej 
organem prasowym był „Naprzód". Nie znalazła ona jednak szerszego 
oparcia w społeczeństwie polskim i jeszcze w tym samym roku prze
stała działać. 

N aj bardziej uświadomieni klasowo polscy robotnicy i górnicy oraz 
najuboższa warstwa ludu wieśniaczego byli zrzeszeni w szeregach in
ternacjonalistycznej Komunistycznej Partii Czechosłowacji (dalej KPC) 
bądź też z nią sympatyzowali. Partia ta, będąca najsilniejszą partią po
lityczną na Śląsku Cieszyńskim w ogóle, posiadała tutaj w swych sze
regach większość członków narodowości polskiej i polską administrację. 
Warto zaznaczyć, że właśnie Polacy położyli podwaliny pod ruch ko
munistyczny w r. 1921 w Cieszyńskiem 1

• Swe działanie komuniści opie
rali na światopoglądzie marksistowsko-leninowskim, wzorując się na 
Związku Radzieckim. Najwybitniejszą postacią był tu poseł do Zgro
madzenia Narodowego Karol Śliwka, dalej redaktor Fryderyk Kraus 
i pracownik związkowy Paweł Kłus. Organem prasowym był „Głos 
Robotniczy", przemianowany w r. 1930 na „Głos Robotniczy i Włoś
ciański", w r. 1936 na „Głos Robotniczy i Ludowy". 

Pewne znaczenie wśród społeczeństwa polskiego miała również Ślą
ska Partia Ludowa z czołowym przedstawicielem, burmistrzem miasta 
Czeskiego Cieszyna, Józefem Kożdoniem (inaczej nazywana partią ślą
zakowców lub kożdoniowców). Zwłaszcza w latach dwudziestych, kiedy 
znajdowały się w niej trzy odłamy: propolski, proniemiecki i proczeski, 
znajdywała zwolenników również między Polakami miejscowymi. Or
ganem prasowym odłamu proczeskiego był „Nasz Ślązak" (wychodzą
cy w języku polskim!) i „Nasz Lud" dla odłamu propolskiego. Stopnio
wo w partii tej zwyciężały tendencje proniemieckie. 

Najsilniejsze pozycje wśród polskich partii narodowych posiadał 
Związek Śląskich Katolików, następnie Polskie Stronnictwo Ludowe 

, 

1 Na Zjeździe PSPR w dniu 12 VI 1921 r. w Karwinie doszło do załoźenia 
,,Komunistycznej Partii w Cze:hosłowaczyźnie, oddział polski-sekcja III Między
narodówki". ,,Głos Robotniczy", R. 1, nr 21. 
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i PSPR. Ich pozycje polityczne na początku lat trzydziestych można wy
razić stosunkiem 10 Związek Śląskich Katolików, 7 PSL i 6 PSPR 2

_ 

Należy podkreślić, że rzeczywistą siłę poszczególnych stronnictw trud
no dokładnie określić, we wszystkich bowiem ważniejszych sprawach 
dotyczących polskiej grupy narodowej postępowały wspólnie i wytwa
rzały wspólny blok. W wyborach do Zgromadzenia Narodowego v-1 la
tach 1925 i 1929 stronnictwa narodowe i PSPR zgłosiły \vspólną listę 
kandydatów. W r. 1925 został wybrany posłem dr Leon Wolf z ramie
nia Związku Sląskich Katolików, w r. 1929 Emanuel Chobot (PSPR) 
i dr Jan Buzek (PSL). \V wyborach do Zgromadzenia Narodowego w r. 
1935 socjaliści polscy występowali wspólnie z czechosłowacką socjalde
mokracją. Z ramienia partii narodowych wybrano posłem znów dr. Le
ona Wolfa. Oprócz tego we wszystkich kadencjach z ramienia komuni
stów cieszyńskich posłował Polak Karol Śliwka. 

O wpływach polskich partii (blok składający się ze Zw. ŚL Katoli
ków, PSL i PSPR) i internacjonalistycznej KPCz w poszczególnych po
wiatach sądowych Śląska Cieszyńskiego świadczą też wyniki wyboró\v 
do Zgromadzenia Narodowego z r. 1929 !. 

Tab. 1. V,\niki wyborów do Zgromadzenia Narodowego w 1929 r. 

Powiat sądowy 

' 
! ' Blok polski KPCz Wszystkich wyborcC:,w 

Bogumin 
Frys,:tat 
Cz. Cieszyn 
Jabłonków 
Razem 

glusów 

J 041 
10 509 
6 S86 
6 051 

26 487 

o· 
"

12,6 
24,3 
:'.8.0 
45.5 
25,6 

głOSl>W 

4 (,35 
11 900 
5 :::21 

3 ISO 

24 93(, 

0 ,·1 głosów· '� ;, 

19.2 24 115 100 
27.4 43 4C6 )00 

21,2 24 5�(, 100 
23,9 1 J 307 100 ---·--- ·---··- - -------

23,6 105.414 100 

Najsilniejszy wpływ posiadał blok polski w powiatach sądov,:ych 
Jabłonków i Czeski Cieszyn, co odpowiadało strukturze narodowościo
wej tamtejszej ludności. Komuniści posiadali najsilniejsze pozycje 
w powiecie górniczym Frysztat, jak również w hutniczym Trzynieckiem 
i wśród zubożałej ludności na Podbeskidziu. Podobny układ sił poli
tycznych utrzymywał się w całym okresie międzywojenym, jednakże 
wpływ polskich partii wykazywał tendencje spadkowe. 

Wzmożoną aktywność przejawiały wszystkie polskie stronnictwa 
w drugiej połowie lat trzydziestych, w związku z usiło\vaniami o uzy
skanie pewnej formy autonomii dla ludności polskiej. Przybierają rów
nież na sile tendencje stworzenia jednego polskiego stronnictwa poli
tycznego. by wspólnymi silami osiągnąć lepiej cel. Pierwszym krokiem 

2 J. Chleb o w cz? k, Okres aktywizm n (Zwrot, 1969, nr 10, �- 5). 
3 O. Ka n a, R. Pa\- e I ka, Tesinko t· polsko-fs. n:tazich 1918-1939, O,t�"

va 1970, s. 25. 
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w tym kierunku było utworzenie w r. 1937 Komitetu PorozumiEc\\'aW
czego Stronnictw Polskich, w którego skład weszły obie partie narodo
we i PSPR. Wreszcie w dniu 26 III 1938 r. dochodzi do połączenia 
Z\viązku Śląskich Katolików i Polskiej Partii Ludowej (\V r. 1936 PSL 
wchłonęło resztki PPSD, zmieniając nazwę na Polską Partię Lmio,vą) 
w jedną partię - Związek Polaków w Czechosłowacji�. Głównym celem 
Związku było osiągnięcie pełnej autonomii narodowej dla polskiej grupy 
narodowej w Czechosłowacji jako niezbędnego warunku stabilizacji 
stosunków narodowościowych w Cieszyńskiem. 

Z życiem politycznym był ściśle powiązany ruch zawodowy, działa
jący na zasadach klasowych w ramach poszczególnych partii politycz
nych, a równocześnie jako część składowa ogólnopaństwowych związków 
zawodowych. Polski ruch zawodowy nie ograniczał się tylko do obrony 
interesów swych członków, lecz organizował również żywą działalność 
kulturalno-oświatową. 

Najsilniejszą i najbardziej wpływową organizacją zawodową był in
ternacjonalistyczny, komunistyczny Międzynarodowy Związek Wszech
związkowy, popularnie nazywany Czerwoną Zawodówką. Zrzeszał on 
niemal wyłącznie element proletariacki, częściowo i zubożałych rolnikóv,·. 
W hucie trzynieckiej i niektórych kopalniach węgla w Karwi11skiem 
większość pracowników poszczególnych załóg sympatyzowała z Czerwoną 
Zawodówką 5

• Polscy socjaliści zrzeszali się zawodowo w Związku Górni
ków - sekcji polskiej i sekcji polskiej Związku Metalowców. Ideowo 
byli związani z PSPR. Katolickie Stowarzyszenie Górników i Robotni
ków, będące pod wpływem Związku Śląskich Katolików, skupiało 
w swych szeregach lud roboczy wyznania katolickiego. Dalszą polsk,1 
organizacjq zawodową był Jednolity Związek Prywatnie Zatrudnionych 
Pracowników w Czechosłowacji-Grupa w Łazach. Nauczyciele polscy 
posiadali własną organizację zawodową-Towarzystwo Nauczycieli Pol
skich w Czechosłowacji 6

, oraz mniej liczebne Towarzystwo N aucz�-cieli 
Polskich Szkół Przemysłowych. 

Ż y cie g o s p o d  a r  c z e. Zycie gospodarcze polskiej grup,\· naro
dowej w okresie międzywojennym było bardzo bogate i stało na ,\·yso
kim poziomie. Jego charakter był uwarunkowany strukturą socjalną 
ludności polskiej. Dlatego też organizacje i stowarzyszenia gospodarcze 
zakładano na użytek przede wszystkim robotników, górników i rolni
ków. Najczęściej miały charakter spółdzielni kredytowych i spożyw
czych. 

4 „Ogniwo", R. IV, ur 7, 15 IV 1938, s. 99. 
" Np. w hucie trzynieckiej w wyborach do Robotniczej Rady ZakL,dowcj 

w 1930 r. uzyskah1 Czenvona zawodówka 11 mandatów z ogólnej liczby 17. S. z a
hr a d n i k. Ruch Zau:oclo u;y w Hucie Trzynieckiej. \\Tyd. Ogólnozakłado\\·y Za
rząd RRZ Huty Trzyniec, 1971, �- 81. 

6 D=iesięciolecie Tou:arzyst.lca .Vauczycieli Pr,lskich w Czec/ioslou:acji ;:1::1-
1931, Frysztat 1931. 
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Spółdzielnie kredytowe, oszczędnościowe, rolnicze i inne były zrze
szone \V Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na Śląsku Cze
chosłowackim, który w pierwszej połowie lat trzydziestych zmienił na
ZWG na Związek Spółdzielni Polskich w Czeskim Cieszynie. Spółdziel
nie Związku były gęsto rozsiane po całym terenie Śląska Cieszyń
skiego. W r. 1930 znajdowało się na nim 65 kas oszczędnościowych, tz\v. 
Raeiffciscnek z 13 024 członkami i 86,6 mln koron czcskosłowackich 
(dalej Kcz) rocznego obrotu, 3 kasy zaliczkowe z nieograniczoną poręk,1. 
2 kasy zaliczkowe z ograniczoną poręką z 8177 członkami, spółka rol
niczo-handlowa, 7 ludowych spółdzielni spożywczych z 1099 członkami, 
4 spółdzielnie elektryfikacyjne, i 6 innych spółdzielni, razem 88 spół
dzielni i sto\varzyszcń 7

• 

Druga nie mniej rozległa grupa polskich organizacji spółdzielczych
spółdzielnie spożywcze, stworzyły wspólny Związek Polskich Stowa
rzyszeń Spożywczych na śląsku. Zrzeszał on 4 organizacje: 1. Central
ne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach, 2. Stowarzyszenie 
Spożywcze dla Robotników i Rolników w Stonawie, 3. Stowarzyszenie 
Spoży\vcze „Postęp" w Karwinie, 4. siedem Domów Robotniczych. Naj
silniejszą organizacją polską w tych czasach na Śląsku Cieszyńskim 
w ogóle było Centralne Stowarzyszenie Spożywcze w Łazach, liczące 
w r. 1931 ogółem 17 179 członków, dysponujące siecią 117 sklepów roz
sianych po całym Cicszyńskiem, a jego obrót roczny wynosił 40,3 mln 
Kcz 8

• 

Bardzo zasłużoną organizacją dla rolników śląskich było Towarzy
stwo Rolnicze, należące do najstarszych organizacji polskich na tym te
renie. W latach trzydziestych posiadało 55 Kół Miejscowych i przeszło 
3000 członków. Obejmowało 7 sekcji zajmujących się problematyką 
rolnicz�1-

Z szeregu dalszych spółdzielni polskich należy wymierne jeszcze 
Spółkę Rolniczo-Handlową „Ziemia" z siedzibą w Czeskim Cieszynie, 
któr0j celem było zaopatrywanie wsi w artykuły przemysłowe, nasio
na i paszę•. 

Kryzys gospodarczy w pierwszej połowie lat trzydziestych wpłynął 
niekorzystnie na działalność polskich organizacji spółdzielczych. Ponie
waż zdecydowaną większość ich członków stanowili górnicy, robotnicy 
i drobni rolnicy, powstał podczas kryzysu gospodarczego duży napór 
na środki pieniężne poszczególnych spółek. Zasięg ich działalności nieco 
wówczas osłabł, lecz mimo to cała polska spółdzielczość na Zaolziu zdo-

7 Sprawozdanie Związku Spółek Zarobkowych i Gospoc!arczych na Slq�ku 
Czec/in�/n wackim, staw. nierejestrowane ;:; ograniczoną 7Jorękq za rok 1930, Cesky 

Te;in 19:3 l, s. 22. 
s ,'JO Lat Czechos!ou:ackiego Stou:arzys;:enia S1Jożywczego dla Śląska w Łozach 

190:;-/'.JJ:;, Łazy 1935, ,. :lu. 

" .J. C hl c bo w czy k, Nacl Olzq, Katowice 1971, s. 168. 
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lała przejść przez okres kryzysu gospodarczego bez poważniejszych 
strat. 

Organizacje spółdzielcze miały dla polskiej grupy narodowej duże 
znaczenie gospodarcze, klasowe i narodowe. Pomagały utrwalać więź 
klasową, utrzymywać zwartość grupy, umożliwiały zatrudnienie kilku
set członków w instytucjach polskich i w ten sposób wytwarzać pla
cówki robocze o charakterze polskim. Oprócz tego ,v wypadku potrzeby 
pomagała finansować różne akcje narodowe. 

K u 1 t u r a i o św i a ta. Działalnością kulturalną i oświatową zaj
mowała się większość organizacji polskich na śląsku Cieszyńskim. Przy
toczmy tu tylko te, dla których praca kulturalno-oświatowa stanowiła 
zasadniczą treść działania. Głównym ich celem było podnoszenie na 
wyższy poziom życia kulturalno-oświatowego ludności - polskiej, pogłę
bienie uświadomienia narodowego i obrona przed gwałtowną asymi
lacją. 

Najbardziej zasłużoną organizacją polską była Macierz Szkolna. Jej 
działalność szła w dwu kierunkach. Właściwą pracę kulturalno-oświa
to,vą rozwijała za pośrednictwem Kół Miejscowych, znajdujących się 
niemalże w każdej miejscowości cieszyńskiej, a oprócz tego troszczyła 
siq o polskie szkolnictwo prywatne w Czechosłowacji. W 1922 r. liczyła 
28 Kół Miejscowych z 4301 członkami, w r. 1938 już 93 Kół z 9739 człon
kami. Zasięg i nasilenie działalności Macierzy Szkolnej przedstawimy na 
przykładzie ·danych z r. 1931 10

• Liczyła ona wówczas 90 Kół Miejsco
wych z 8166 członkami, 90 czytelni czasopism, 67 bibliotek z 15 030 
książkami i 3041 czytelnikami, urządziła w ciągu roku 352 wykłady, 
210 przedstawień teatralnych, 108 uroczystości narodowych, 269 za
baw i wieczorków. Dalej w jej szeregach znajdowało się 75 amator
skich i 63 śpiewacze zespoły z 2330 członkami. Utrzymywała i trosz
czyła się o polskie gimnazjum w Orłowej z 395 uczniami, o 7 szkół wy:... 
działowych z 808 uczniami, 11 szkół podstawowych z 637 uczniami, 
56 przedszkoli z 1658 dziećmi i 2 szkoły fachowe z 82 uczniami. Macierz 
Szkolna posiadała w Czeskim Cieszynie własną księgarnię i własny park 
im. Adama Sikory; gdzie odbywały się wszystkie centralne uroczystości 
narodowe Polaków w Czechosłowacji. 

Również praca kulturalno-oświatowa była główną treścią działania 
2 klerykalnych organizacji: Związku Czytelń Katolickich i Towarzy
stwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej. Zwłaszcza Związek Czytelń Ka
tolickich, znajdujący się pod bezpośrednim wpływem Związku Śląskich 
Katolików, odgrywał poważną rolę w polskim życiu narodowym. 

N a polu szerzenia kultury śpiewaczej położył duże zasługi Związek 
Polskich Chórów w Czechosłowacji. Istniał on od r. 1927. W 1937 r. 

10 Sprawozdanie l'\Jacierzy Szkolnej na Zaolziu za rok 1938 Cieszyn Zachodni 
1939 (nakładem Macierzy Szkolnej). 
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zrzeszał 102 chóry z 3917 śpiewakami, które na 4158 próbach przygoto
wały 1636 pieśni i 1135 razy występowały na różnych imprezach 11• Chó
ry te należały do różnych miejscowych organizacji polskich. 

Do sfery działalności kulturalno-oświatowej należy również gęsta 
sieć bibliotek polskich. Stanowiły one część składową większości pol

skich organizacji kulturalno-oświatowych lub publicznych bibliotek 
gminnych. 

O r g a n i z a c j e m ł o d z i e ż o w e. Młodzież należała do naj-
aktywniejszej części społeczeństwa polskiego. Brała udział w działal
ności niemalże wszystkich organizacji polskich. Posiadała też własne, 
wyłącznie młodzieżowe organizacje: 1. Harcerstwo Polskie w Czecho
słowacji, 2. Stowarzyszenie Robotnicze Oświatowo-Gimnastyczne „Siła", 
0. Związek Stowarzyszeń Młodzieży Katolickiej, 4. Zrzeszenie Związków

Ewangelickiej Młodzieży, 5. Koła Samokształcenia, 6. Organizacje mło
dzieży akademickiej i 7. Związek Absolwentek Szkoły Gospodarczej.
w Końskiej.

Harcerstwo Polskie w Czechosłowacji ukonstytuowało się w 1924 r. 
Było przeznaczone dla młodzieży szkół ludowych i średnich. Prowa
dziło bogatą i pożyteczną działalność wychowawczą. W 1933 r. posia
dało 26 drużyn męskich z 742 harcerzami i 13 drużyn żeńskich z 256 har
cerkami 12• 

Do najsilniejszych organizacji młodzieżowych nalcżuło Stowarzysze
nie Robotnicze Oświatowo-Gimnastyczne „Siła". działające tutaj już 
przed I wojną światową. Już w 1921 r. posiadała „Siła" na Zaolziu 
43 kół miejscowych. Próby zachowania neutralności politycznej w pierw
szej połowie lat dwudziestych nie powiodły się. Pozostawały one pod 
wpływem socjalistów polskich. Społeczno-polityczne warunki okresu 
międzywojennego nie sprzyjały rozwojowi „Siły". Liczba kół miejsco
wych zmalała z 43 w r. 1921 do 25 w r. 1937, a liczba członków z 2318 do 
1133 osób 13• 

Obie organizacje klerykalne - Związek Stowarzyszeń Młodzieży Ka
tolickiej i Zrzeszenie Związków Ewangelickiej Młodzieży - starały .się 
oddziaływać na młodzież polską metodami wyznaniowymi. Ich działal
ność koncentrowała się głównie na śpiewie. I tak młodzież P.wangelicka 
posiadała np. w 1930 r. 15 chórów z 608 śpiewakami 14• 

Kola Samokształcenia były właściwie sekcjami autonomicznymi :\Ia
cierzy Szkolne.i. Polska młodzież studiująca na czechosłowackich uczel
niach wyższych zrzeszała się w szeregach „Jedności", studenci teologii 
,v Widnawie w „Kole Teologów Katolickich". Absolwentki Szkoły Go-

11 „Ogniwo", R. IV, nr 7, 1 IV 1938, s. 111. 
12 W. Jo si e k, Harcerstwo Polskie w C::eclłoslowacji (Zwrot, R. 28, :8-:-15,

nr 5, s. 34). 
is „Oświata", 1938, nr 4.
1·1 „Ewangelik", R. 6, nr 26, 28 VI 1930, s. 3.
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spodarczej w Końskiej utrzymywały za pośrednictwem organizacji Z\viąz:.. 

ku Absolwentek nieprzerwany kontakt między sobą i ze szkołą . 
. W 1936 r. dochodzi do założenia Zrzeszenia Organizacji Młodzieży 

Polskiej w Czechosłowacji, spełniającego rolę koordynatora i kierow
nictwa centralnego. Do Zrzeszenia wstąpiła większość organizacji mło
dzieżowych, kulturalno-oświatowych i sportowych, skupiających w swych 
szeregach młodzież polską. 

Do organizacji młodzieżowych należało też komunistyczne Stowarzy
szenie Proletariackiej Fizycznej Kultury (dalej SPFK), które wpraw
dzie w swych szeregach zrzeszało młodzież bez względu na narodowość, 
lecz na Śląsku Cieszyńskim posiadało charakter polski. W r. 1926 ukon
stytuował się samodzielny 55 powiat polski SPFK. Działalność jego 
obejmowała głównie gry sportowe, kulturę i oświatę. Znaczenie i v,:ply
wy SPFK w Cieszyńskiem stopniowo wzrastały. W drugiej połowic lat 
trzydziestych miał 55 powiat SPFK przeszło 50 Grup MiejscO\\")-Ch. 
z których 40 było bardzo aktyvmych 15

• Najsilniejszą pozycję miało sto
warzyszenie w Trzynieckiem i Karwińskiem. 

Życ ie s p o rtowe. Ożywiony ruch sportowy ludności polskiej 
zmierzał przede wszystkim w kierunku umasowienia sportu; osiąganie 
wyników sportowych na najwyższym poziomic było tu sprawą drugo
rzędną. Działalność sportowa koncentrowała się w klubach sportowych 
i organizacjach, których głównym zadaniem było szerzenie kultury fi
zycznej, turystyki i gimnastyki. 

Kluby sportowe były zrzeszone od r. 1922 w Związku Polskich Klu
bów Sportowych w Czechosłowacji, który w latach trzydziestych obPj
mował 21 klubów. Do największych i najbardziej zasłużonych należały 
Polski Klub Sportowy „Polonia" Karwina, Klub Sportowy „Siła" Trzy
niec, Klub Sportowy „Siła" Karwina, w latach trzydziestych róv,·nież 
Polski Klub Sportowy „Groń" Bystrzyca. Ogółem Związek Polskich Klu
bów Sportowych zrzeszał ok. 4000 członków. Największą uwagę kluby 
poświęcały piłce nożnej, lekkiej atletyce, boksowi, narciarstwu, kolar
stwu i tenisowi stołowemu. 

Oprócz klubów sportowych istniały jeszcze nastqpującc polskie or
ganizacje sportowe: 1. Związek Polskich Towarzystw Gimnastycznych 
,,Sokół" w Czechosłowac,ii, 2. Polskie Stowarzyszenie Robotnicze Ośv:ia
towo-Gimnastyczne „Siła" w Czechosłowacji, 3. Polskie Towarzyst\1v·o 
Turystyczne „Beskid Sląski". 

,,Sokół" był w ogóle pierwszą organizacją w Cieszyńskiem o charak
terze sportowo-gimnastycznym. Na początku lat trzydziestych miał 11 
gniazd i ok. 1500 członków. O „Sile" była już mowa powyżej. ,,Beskid 
Sląski" zajmował siG przede wszystkim propagandą i organizacją akcji 
turystycznych. Jego staraniem zostało wybudowane w drugiej poło\\·ie 

15 W. Jo si e k, Proletariacka Fi::kultura (Zwrot, R. 28, 1976, nr 7, s. 4). 
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lat dwudziestych jedyne polskie schronisko na Kozubowej. Poświęcał 
dużo uwagi narciarstwu, krajoznawstwu i ludoznawstwu. 

Re 1 i g i a. Życie religijne odgrywało w okresie międzywojennym 
na omawianym terenie ważną rolę. Lud cieszyński, zwłaszcza na wsi, 
był mocno wierzący. Okoliczność tG często wykorzystywano do celów 
narodowych i politycznych. Było to przede wszystkim życie organiza
cyjne na polu politycznym i młodzieżowym, gdzie przejawiały się wy
raźnie różnice wyznaniowe. Oprócz tego zarówno katolicy, jak i ewan
gelicy posiadali własne organizacje o charakterze wyłącznie religijnym: 
Katolickie: 1. Kongregacje Mariańskie, 2. Zjednoczenie Polskich Związ
ków Niewiast Katolickich. Ewangelickie: 1. Ewangelickie Stowarzysze
nie Skarbca Kościelnego im. Gustawa Adolfa, 2. Ewangelickie Stowarzy
szenie Niewiast. Organizacje te oprócz działalności religijnej prowadzi
ły też akcje o charakterze charytatywnym. 

Z reszty organizacji polskich działających na różnych odcinkach 
życia społecznego i narodowego wymienimy: niezmiernie zasłużoną Kra
jową Rodzinę Opiekuńczą, troszczącą się o młodzież szkolną mającą 
trudne warunki; Polskie Stowarzyszenie Wzajemijej Pomocy, załatwia
jące różne sprawy wypływające z umowy o pracq: Zrzeszenie Gmin oraz 
Zastępstwo Związków Autonomicznych. 

Bardzo rozszerzony na Śląsku Cieszyńskim był Związek Polskich 
Stroży Pożt\rnych w Czechosłowacji. Oprócz włai;ciwcj trc/ici działa
nia - ratowania mienia społecznego przed ogniem i innymi katastro
fami żywiolo\vymi, poświęcali strażacy śląscy też uwagę pracy kultu
ralno-oświatowej i życiu towarzyskiemu. W r. 1936 Związek zrzeszał 
75 Ochotniczych Straży Pożarnych liczących razem 4862 członków. Stra
że odbyły w tym roku 77 walnych zgromadzeń, 550 zebrań plenarnych, 
196 posiedzeń zarządów, 413 ćwiczeń, wzięły udział w 135 wartach i pa
trolach, w 62 akcjach ratunkowych przy pożarach we własnych gmi
nach, w 4 akcjach ratunkowych przy powodziach, w 120 akcjach ra
tunkowych przy pożarach w obcych gminach, urządziły 154 publicz
ne występy i 199 zabaw towarzyskich 16• 

Pr as a p ols k a. Bogate życie społeczno-narodowe ludności pol
skiej znalazło swoje odbicie w ówczesnej prasie polskiej na Śląsku Cie
szyńskim. Organizacje polskie posiadały przeważnie własne organy pra
sowe. W latach dwudziestych i trzydziestych wychodziło tu kilkadzie
siąt periodyków polskich. Niektóre z nich z przyczyn finansowych czy 
innych powodów ukazywały się bardzo krótko. 

Do prasy formalnie bezpartyjnej, w rzeczywistości będącej pod wpły
wem polskich partii narodowych, należały: ,,Dziennik Polski" wycho
dzący od 1934 r. i „Gazeta Kresowa", tygodnik, od r. 1921. 

Prasa polityczna: ,,Nasz Kraj", tygodnik, organ Związku Śląskich 

u „Przewodnik Strażacki", R. 8, lipiec 1937, nr 4, s. 4-5. , 
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Katolików, od r. 1927; ,,Prawo Ludu", tygodnik, organ PSL, od r. 1929: 
,,Robotnik Śląski", tygodnik, organ PSPR, od r. 1903; ,,Naprzód", ty
godnik, organ PPSD, w r. 1935; ,,Nasz Lud", tygodnik, organ Śląskiej 
Partii Ludowej, od r. 1923; ,,Nasz Ślązak". tygodnik, organ Śląskiej 
Partii Ludowej (w języku polskim, lecz w duchu obcym), od r. 1924; 
„Głos Robotniczy" (przemianowany w r. 1930 na „Głos Robotniczy 
i Włościański", w r. 1936 na „Głos Robotniczy i Ludowy"). tygodnik, 
organ KPCz, od r. 1920. 

Prasa gospodarcza: ,,Przegląd Spółdzielczy", miesięcznik, organ Związ
ku Polskich Stowarzyszeń Spożywczych na Śląsku, od r. 1918; ,,Porad
nik Gospodarczy", miesięcznik, organ Towarzystwa Rolniczego, od r. 1927, 
z dodatkiem „Poradnik Spółdzielczy"; ,,Przewodnik", miesięcznik, organ 
przemysłu, handlu i rzemiosła, od r. 1937. 

Prasa kulturalno-oświatowa i młodzieżowa: .,Przewodnik Oświato
wy", kwartalnik, organ Macierzy Szkolnej, od r. 1922; ,,Oświata", mie
sięcznik, organ Polskiego Stowarzyszenia Robotniczego Oświatowo-Gim
nastycznego .,Siła", od r. 1918; .,Ogniwo", dwutygodnik, centralny organ 
młodzieży polskiej, od r. 1935; .,Nasze Pisemko", miesięcznik, wydawca 
Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Czechosłov,:acji, od r. 1922; .,Przy
jaciel Dziatek", miesięcznik dla młodzieży ewangelickiej, od r. 1924; 
„Przewodnik Strażacki", kwartalnik, organ Związku Polskich Straży 
Pożarnych od r. 1933; ,,Trybuna", miesięcznik. organ Stowarzyszenia 
Proletariackiej Fizycznej Kultury, od r. 1932; ,,Przewodnik Turystycz
no-Sportowy", organ PTTS „Beskid Śląski". od r. 1935; .,Echo", kwar
talnik śpi0waczy Z"viązku Polskich Chórów w C·7.Pchosłowacji. od r. 1934: 
,,Na placówce", miesięcznik, gazetka harcerska dla wszystkich, od r. 1934; 
„Sztorcem", miesięcznik, w r. 1938; ,,Szersze11", dwutygodnik, pismo 
hurnorystyczno-satyrycznc, od r. 1934. 

Prasa związko\.\'a: ,,Gazeta Górnicza", tygodnik socjaldemokratyczny, 
od r. 1920; ,,Metalowiec", miesięcznik, organ polskiego Związku Meta
lowców, od r. 1931; ,,Związkowiec", miesięcznik socjaldemokratyczny. od 
r. 1920; ,,Czerwony Zawodowiec'', dwutygodnik, organ Czerwonej Zawo
dówki, od r. 1933; .,Trzyńczan", dwutygodnik, organ robotników hut
trzynieckich, od r. 1930; ,,Karwiniak", organ górników, koksiarzy i ro
botników karwińskich, od r. 1931.

Prasa wyznaniowa: ,,Ewangelik", tygodnik, organ Towarzystwa Ewan
gelickiej Oświaty Ludowej na Śląsku Czechosłowackim, od r. 1925; 
„W obronie prav-rdy", tygodnik religijny dla ludności katolickiej; ,,Głos 
Prawdy", rniesie;cznik, organ Z\'.-iązku dla Stanowczych Chrześcijaństwa. 

Oprócz periodyków organizacje polskie wydawały drukiem sprawo
zdania roczne, publikacje jubileuszowe i szereg kalendarzy, z których do 
najbardziej popularnych należały: socjalistyczny Sląski Kalendarz Ro
botniczy (1919-1938), Kalendarz Związku Śląskich Katolików (1924-
1939), Kalendarz Ślqski (1931-1932), komunistyczny Kalendarz Roborni-
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czy i Górniczy (1920-1938), Kalendarz Naszego Ludu (1923-1938), 
Nasz Kalendarz Ewangelicki (1933-1939), Kalendarz Powieściowy i sze
reg innych. 

S z k o  1 n i c t w o p o l ski e. Problematyka ta, bardzo szeroka, 
a zarazem o znaczeniu zasadniczym dla istnienia polskiej grupy naro
dowej, zasługuje na oddzielne omówienie. Tutaj przytoczymy tylko kil
ka charakterystycznych danych, dokumentujących jego rozwój w okre
sie międzywojennym. 

Troska o szkoły polskie z okresu monarchii austro-węgierskiej była 
kontynuowana w zmienionych warunkach Republiki Czechosłowackiej, 
a to tym bardziej, że ustawodawstwo czechosłowackie nie stawiało jej 
przeszkód. Tam, gdzie warunki nie odpowiadały wymaganiom ustawo
dawstwa czechosłowackiego, podjęła się tego zadania Macierz Szkolna. 

Szkolnictwo polskie dzieliło się wówczas na szkolnictwo publiczne 
i prywatne. W myśl postanowień ustawodawstwa czechosłowackiego moż
na było założyć publiczną szkołę podstawową z polskim językiem wy
kładowym w każdej miejscowości, w której w okresie trzech po sobie 
następujących lat było co najmniej 40 dzieci narodowości polskiej w wie
ku szkolnym. Do założenia szkoły wydziałowej potrzeba było co naj
mniej 400 dzieci. Koszty związane ze szkołą ponosiły państwo i gmina. 

W gminach, które nie spełniały warunków przewidzianych przez usta
wodawstwo czechosłowackie do założenia szkoły polskiej, zakładała Ma

cierz Szkolna polskie szkoły prywatne, przedszkola, szkoły podstawo
we, wydziałowe i szkołę średnią - gimnazjum. W poszczególnych la
tach pierwszej Republiki Czechosłowackiej Macierz Szkolna utrzymy
wała i troszczyła się w Cieszyńskiem i w północno-wschodnich Mora
wach o od 8 do 84 przedszkoli, od 6 do 12 szkól podstawowych, od 3 do 
8 szkół wydziałowych, jedną szkołę średnią (gimnazjum w Orłowej), 
od 1 do 2 szkół zawodowych, od 7 do 8 uzupełniających szkół przemy
słowych i 3 kursy nauki szycia. Do szkół, przedszkoli i na kursy wie
czorowe uczęszczało od 2500 do 3800 uczniów 17• 

Specjalną uwagę Macierz Szkolna poświęcała polskim przedszkolom, 
których liczba przekraczała wielokrotnie liczbę polskich przedszkoli pu
blicznych. W r. szk. 1934/35 np. spośród 68 przedszkoli polskich było 
56 przedszkoli prywatnych, utrzymywanych przez Macierz Szkolną, do 
których uczęszczało 1996 dzieci, a tylko 12 przedszkoli publicznych 
z 508 dziećmi 18• 

Śledząc rozwój szkolnictwa na śląsku Cieszyńskim, zauważamy z jed
nej strony ciągłe obniżanie się liczby uczniów w szkołach podstawo
wych, z drugiej strony wzrost poziomu nauczania i liczby uczniów w 

,1 Sprawozdanie Macierzy Szkolnej na Zaolziu za rok 1938, Cieszyn Zachodni 
1n�. s. 84-36. 

,s W. S w or akowski, Po[acy na $lqsku za Olzą (Polacy za granicą, cz. I,
Ii��tytut Badań Spraw Narodowościowych, Warszawa 1937, s. 231). 
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szkołach wydziałowych. Odpowiadało to ogólnopaństwowemu trendowi 
rozwoju szkolnictwa. Natomiast zmiany wskaźnika ilościowego wypły
wały ze specyficznych miejscowych warunków narodowościowych; był 
to w głównej mierze wynik czechizacji. 

O prawdziwości powyższych twierdzeń przekonują nas poniższe da
ne o szkolnictwie polskim na $ląsku Cieszyńskim i północno-wschod
nich Morawach w latach 1914-1938 10• 

Tab. 2. Szkolnictwo polskie na Śląsku Cieszyńskim i pólnocll()-wschod· 
nich Mora�·ach w latach 1914-1938 

1 Szkoły (a) ; Szkoły l 
Rok 

I 
kła�y (�) i

podstawowe wydzi�lo�� I
J 

Razem 
uczniowie (c)J 

·---�=-r-: i :� 1 - -: i - :�;
1918 

1920 

1930 

1934 

1938 

C 

a 
b 
C 

a 
b 
C 
a 
b 
C 

a 
b 
C 

a 
b 
C 

22 253 
102 
330 

21 824 
89 

357 
21 483 

90 
282 

10429 
91 

251 
10196 

89 
226 

7055 

346 
4 

14 
511 

5 

17 
621 
IO 
43 

1347 
11 
37 

2292 
J I 
63 

1990 

' 22 599 
i 106 
i.I 

344 
22 356 

94 
374 

22104 
100 
325 

11 776 
102 
'.!88 

12 488 
100 
289 

9 045 

Ogólna liczba szkół powoli wzrastała, liczba klas stopniowo obniża
ła się, liczba uczniów w pierwszej połowie lat dwudziestych gwałtownie 
spadła, a następnie do połowy lat trzydziestych utrzymywała się na 
tym samym poziomie. Dopiero w drugiej połowie lat trzydziestych, w na
stępstwie nacisku ekonomicznego podczas kryzysu gospodarczego, znów 
znacznie obniżyła się. W powiecie politycznym Czeski Cieszyn liczba 
uczmow w polskich szkołach podstawowych i wydziałowych spadła np. 
z 7282 w r. 1932/33 do 5305 w r. 1937138 20• 

1a 1914-1934: Polska mniejszość narodowa w Czechosłowacji. Przy współpra
cy Dra J. Omerkona, Dra A. Bohaca, Dra St. Brandejsa, Dra V. Fiali, J. Hejreta 
jun. i Dra R. Stranskiego. Opracował J. Chmeliir, wydało Czechosłowackie Towa
rzystwo dla studium zagadnieil narodowościowych w Pradze, Praga 1935, s. 63; 
1938: .,Głos Ludu", R. 3, nr 69, 15 VI 1947, s. 4. 

20 Archiwum Zakładowe Huty Trzyniec, zespół BH/GR, nr ew. 682. 
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Jeszcze wyraźniej uwidocznią się zmiany w strukturze narodowościo
.wej szkolnictwa, gdy przedstawimy liczbę uczniów uczęszczających do 
szkół w latach 1914 i 1938. 

Zmniejszanie się liczby uczniów niemieckich wynikało ze spadku 
atrakcyjności języka niemieckiego w zmienionych warunkach Republi
ki Czechosłowackiej. Spadek liczby uczniów polskich spowodowany był 
przede wszystkim ówczesną polityką narodowościową władz czechosło
wackich, którym gorliwie pomagały czechizować ludność polską różne 
nacjonalistyczne organizacje czeskie, wśród nich zaś na czoło wysuwała 
się Slezska matice osvety lidove 21• 

Tab. 3. Liczba uczniów w pow. Frysztat i Czeski Cieszyn 

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

Rok 

1914 
1938 

pohcy 
liczb:i O/o 

czescy 
liczb:1 

Uczniowie 

O/o 
niemieccy 

liczba 
Razem 
liczba 

O/ 
/ 0 i�-

:----�---,-----�-------- ------'---

! '19 7 8 537 i 22, 3 22 314 
9 335 

58,0 
25,5 

7 582 
24 167 65,9 3 138 ! 8.6 

38 433 
36 640 

100 
100 

Socjalnie słaba polska grupa narodowa w Czechosłowacji posiadała 
wcale pokaźny majątek ruchomy i nieruchomy, który osiągała z wiel
kim samozaparciem i wysiłkiem prostego ludu roboczego. Macierz Szkol
na np. posiadała 35 budynków, w których mieściły się przedszkola, szko
ły ludowe, wydziałowe i gospodarcze, internaty dla uczniów itp. o war
tości przeszło 10 mln Kcz. Największa spółdzielnia polska, Centralne 
Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach, posiadała 115 filii (skle
pów), 80 własnych budynków i 19 własnych parcel w wartości około 
10 mln Kcz 2

:. Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek w Czeskim Cieszy
nie wykazywało nieruchomości w wartości około 7 mln Kcz 23

• Szereg 
dalszych organizacji polskich posiadało majątki sięgające miliona Kcz. 
Oprócz tego aktywa instytucji pieniężnych przedstawiały dziesiątki mi
lionów w papierach wartościowych, we wkładach, w pożyczkach i in
nych obligacjach handlowych. 

Tak w krótkim zarysie przedstawiają się przejawy życia organiza
cyjnego polskiej grupy narodowej w Czechosłowacji w okresie między
wojennym: Wierzyć się nie chce, że stutysięczna społeczność mogla 

21 P. Pszczółka, Szkolnictwo powszechne na ziemiac1i odzyskanych Sląska 

Cieszyli.skiego (Zaranie Sląskie, R. 15, lipiec 1939, z. 2-4, s. 129). 
H Byvale polske spolky-majetkove reseni-navrh. List Zarządu Powiatowego 

PZKO w Czeskim Cieszynie do Okręgowej Rady Narodowej w Ostrawie z dnia 
3 VIII 1949. Archiwum prywatne autora. 

n Sprawozdanie Związku Spółdzielni Po!s/dch (Dawniej Związek Spółek Za
robkowych i Gospodarczych na Slqsku Czechosłowackim)

° 

w C. TeśiP.e stowarzysze

nie zarejestrowane z ograniczoną poręką, za rok 1936, tabela końcowa. 
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własnymi siłami dokonać tak dużo. Wykazywała niespotykane gdzie 
indziej zaangażowanie we wszystkich dziedzinach życia społecznego. me 
szczędząc olbrzymiego nakładu wysiłku fizycznego, umysłowego i fi
nansowego. 

Źródeł takiego zaangażowania należy dopatrywać się w tradycjach 
przedwojennych, w fakcie, że ludność polska uważała tę pracę za śro
dek ochronny przed asymilacją i czechizacją oraz że wykazywała wy
soki stopień wyrobienia społecznego i narodowego. Ogrom wykonanej 
pracy musiał procentować i procentował w postawie całego spolecze1i
stwa polskiego w tych czasach. 

ORGANISATIONSLEBE� DER POLEN IN DER TSCHECHOSLOWAKEI 1:-,; DE� 

JAHREN 1920-1938 

Behandelt werden die Aktivitalen in der Tschechoslowakei in der Z\'.;i�chen
kriegszeit von folgenden polnischen Organisationen: politische Parteien, wirtsch«ft
liche Organisationen, Bildungsgesellschaften, Jugend-, Sport-, und Religionsorga
nisationen, polnische Presse und Bildungswesen. Gezeigt wurden dabei die recht
lichen Grundlagen, Einflussbereich und Schwierigkeiten von obigen Organi,2.t:0-
nen, Institutionen und Gesellschaften sowie deren Errungcnschaften. 




