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KOSCIÖL EWANGELICKI JAKO CZYNNIK UMACNIAJ}\CY 
POLSKOSC W CZESKIEJ CZ�SCI SLf\SKA CIESZYNSKIEGO 

W OKRESIE MI�DZYWOJENNYM 

Decyzjq Rady Ambasador6w z 28 VII 1920 r. znaczna cz�sc dawnego 
KsiE;stwa Cieszynskiego, zajmujqca obszar 1280 km2, zostala wlqczona do 
Czechoslowacji. Granice jej stanowilo od poludnia pasmo Beskid6w Slq
skich, od zachodu rzeka Ostrawica i Odra oraz od p6lnocy i zachodu -
Olza. Ludnosc polska mieszkala tu w zwartej masie, a jej liczba wy
nosila ponad 100 tys. Spis ludnosci przeprowadzony w 1921 r. wykazal 
na S1c1sku Cieszynskim 54 218 ewangelik6w. Najwi�cej ich zamieszki
walo powiat czeskocieszynski (33 932), nastqpnie frysztacki (14 872) i fry
decki (5414). Wedlug opinii Konsulatu Polskiego w Morawskiej Ostrawie 
z wymienionej liczby 54 218 ewangelik6w 4/5 okreslano jako Polak6w 
(stanowHo to 43 374 osoby) 1

. Por6wnanie procentowe wyznania dzieci 
uczqcych si� w polskich szkolach pozwala stwierdzic, ze na pocz<4tku lat 
trzydziestych uczniowie katoliccy stanowili 58°/o, natomiast ewangeliccy 
41,50/o 2

. Stosunki mi�dzy ludnosciq katolickq i ewangelickq w grupie 
Polak6w nie zawsze ukladaly si� poprawnie. 

Polska ludnosc ewangelicka posiadala wlasne stowarzyszenia, kt6re 
odegraly znacznc� rolq w szerzeniu kultury i oswiaty. Najliczniejsze i naj
bardziej zasluzone - Towarzystwo Ewangelickiej Oswiaty Ludowej -
wznowilo swq dzialalnosc w 1927 r. i bylo kontynuacjq utworzonego 
w 1881 r. w Cieszynie przez ks. Franciszka Michejd� jako oparcie Pola
k6w w walce z germanizacjq. Pod koniec lat dwudziestych lkzylo ono 
2 tys. czlonk6w, zrzeszonych w 7 kolach, a przewodniczyl mu ks. Senior 
Oskar Michejda. Organem Towarzystwa bylo pismo „Ewangelik", reda
gowane w duchu narodowym polskim. Towarzystwo zajmowalo si� gl6w
nie szerzeniem oswiaty w duchu religijnym i uswiadamianiem narodo
wym Polak6w ewangelik6w, gl6wnie przez propagowanie podr�cznikow, 
ksiqzek i broszur, ,,Ewangelika" i kalendarzy. 

1 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Konsulat Morawska Ostrowa, nr 16,
k. 6 in.

2 Tami:c. 
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Mlodziez ewangelicka skupiala si� w utworzonym w 1927 r. Zrze
szeniu Zwüizk6w l\Hodziezy Ewangelickiej, gromadzqcym 14 k6! (nie
kt6rc z nic:h minly trzydziestoletni4 tradycj�) z 1975 czlonkanü pod ko
nicc lat t rzydziestych. Prezesem Zrzeszenia byl ks. Franciszek Buchvv·al
dek, pastor w Bystrzycy. Zadaniem zwiqzk6w bylo tworzcnie ()Srodk6w 
chrzesc:ijanskiej religijnosci, ale i przygotowywanic do pracy n[lrodowcj, 
spolcczn<>j i kulturalno-oswiatowej. Wlqczaly si.q onc w prace Macierzy 
Szkolnej, Rodziny Opiekunczej i prowadzily szk6lki niedzielnc:. 

Na Slqsku Cieszy11skim dzia1aly Ewangelic.:kie Stowarzyszrnb �ic
wiast. Bylo ich 7 z 1500 czlonkiniami w latach trzydzicstych. Z:1jrnowa1y 
si� gluwnie dzialalnoscü� charytatywnq na rzecz sicrot. chorych i bez
domnycl:. Pod ich opiekq pozostawal clom dla starc6w i nieukc?.alnic 
chorych \\" Ligotce Kameralnej „Betezda" i Dom Siuot w Trzy11cu. Pomo'.: 
matcriah1,1 przy budo\' . .:ic ewangelickich zborow, kaplic i szko). a 12kze 
subw�rn:jc clla „Bctezcly" i Domu Sierot w Trzy11cu orn stype!,cli" dla 
studiuj,1cych icologic; Polak<:l\V ewnngclik6w organizowalo E\Yangelickic 
Stowarzyszenic Skarbca Koscielnego im. Gusbnva Adolfa, kt6rcnrn przc
wodniczyl ks. senior Oskar .:\'lichejda w Trzyncu :i. 

Polscy cwangelicy na czcskim Sl<1sku byli znacz,1cym czynr:ikiem 
w pracy polskich organizacji spolecznych. Wcd!ug opinii Konsulatu \\' 1Io
r[lw,;ki<•.i Ostrawic na hicznq liczbc: 12 OG5 Polak6w udzielajqcyc\� sie; 
w prncy spolcczncj ewangelicy stanowili 6475 osöb ·1• 

OkrC's miqdzywojenny ni6sl Polakom na tym tcrcnie nicbc:zpieczeü
stwo asymilacji, tym grozniejsze, ze nkcjc1 czcchizo,vania byla zamierzo
nym dzialanicm wbdz lokalnych. Polacy bronili siq przeciw temu za
gro�eniu ,vlasnic przez dzialalnosc we wlnsnych organizacjach i posiada
nic wbsnego szkolnictwa, takte prywatnego. Wysilki ludnosci E:wangelic
kiej, zmierzajrice do utnvaienia polskosci, nie poszly na marnc. Swia.dczyc 
mog,1 o tym chocby dwie opinie. Jednq znajdujemy \\' prasie ukazujqcej 
siE: w Polsee. \V 1931 r. ,,Polska Zachodnia" stwierdzala: ,.Dotychczas 
najbardziej zwartym blokiem opornej polskosci byl tamtejszy kosci6l 
ewangelicki" 5

. Drug4 - jeszczc bardziej znacz4c.:q - zamiescilo \V 1937 r. 
,,Ceske slovo". Znajdujemy tarn opini�, ze na- mniejszosc polskq \\. Cze
choslowacji, na Slqsku „najsilniej oddzialywuje szkola i ksi�za ewangc
liccy, kt6rzy z niepewnej masy ctnograficznej wychowujq uswiadomio
nych Polakow, Polak6w szowinist6w" 6

• 

3 F. Kuli� i c w i c z. Po1ncy w C;;;echoslowacji. Zarus informncyjny, Frysztat 
1929, �. 79-80, 84-85; W. S wo r a k o w s k i, Po/acy 1m Slqsktl za Cl:q, Wa:·
szawu J 937, s. 242 i 257. 

4 Archiwum Akt Nowych \'; War;;;:awie, Minbtcrstwo Spraw Zagranicmych, 
nr 5576. k. 33. 

5 .,Pobka Zachodnia". 1931. nr 29, s. 4. 
6 ,,Ccske slovo", 27 VIII 1937. Tek,t w wcr;ji ci.eskiej brzmi: Polaci „j;ou 

pravc \'liccrn skol a agresi\'ity z\'lastc evangclickych knezi vycho,·a•;ani z 1,1:urcitc 
etnog:·ufickc mu,y uvedomeli Polaci". 
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Warto wi�c przypomnicc kilka nazwisk tych zasluzonych dla pol
skosci na tym tercnie ksic:zy. Obok wymienianych juz ks. seniora Oskara 
l\fü.:hejdy i Franciszka Buchwaldka byli to ks. J6zef Berger z Czeskiego 
Cieszyna, ks. J6zef Fierla z Orlowej, ks. Oskar Michejda z Trzyilca, 
ks. Jan Unucka z Ligotki Kameralnej, ks. Wladyslaw Fierla z L1zo\v, 
ks. Pawel Heczko z Karwiny i ks. Karol Teper z Dolnych BlE;dowic. 
W latach dwudziestych senioratowi ewangelicko-augsburskiemu na cze
skim Slqsku podlegalo 7 zbor6w polskich, w kt6rych pracowalo 11 ksi�
zy. Ponadto w 4 zborach polsko-niemieckich kazania wyglaszano po pol
sku (Czeski Cieszyn, Bogumin. Frydek i Morawska Ostrawa) 7

. 

7 Ku 1 i sie w i c Y., op, cit., .,. 79. 




