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ROLA RUCHU WYDAWNICZEGO 

W FUNKCJONOWANIU POLAKÓW  

NA ZAOLZIU (1945–1992) 

WSTĘP  

W skomplikowanych warunkach społeczno-narodowościowych Zaolzia prasa i książka miała 

szczególne znaczenie. Przede wszystkim była  wyrazem aktywności i prężności  społeczno-narodowej, 

była krzewicielem postępu społecznego, niosła oświatę i kulturę, uświadamiała narodowościowo
1
. 

Społeczność polska żyjąca po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego stworzyła swoje własne życie 

społeczno-polityczne.  

Jednym z jego przejawów było piśmiennictwo w ojczystym języku, które dzięki zaolziańskim 

wydawnictwom mogło być upowszechniane i tym samym dostępne dla ludności polskiej. Słowo dru-

kowane w ojczystym języku danej nacji jest jednym z warunków, które zapewniają każdemu narodowi 

czy określonej grupie narodowościowej przetrwanie. Polskie społeczeństwo na Zaolziu jest w pełni 

tego świadome, o czym świadczą liczne inicjatywy wydawnicze podejmowane w latach 1945-1992 

przez polskie organizacje oraz przez wybitne jednostki, które dały początek polskim wydawnictwom. 

Polska działalność wydawnicza w pierwszych latach po II wojnie światowej była bardzo roz-

proszona. Po zakończeniu działań wojennych na terenie Czechosłowacji wznowiły swą działalność 

niektóre prywatne drukarnie oraz państwowe firmy wydawnicze. Na terenie czeskiego Śląska Cie-

szyńskiego istniała sieć małych drukarń, które obok dzieł w języku    czeskim zaczęły też publikować 

polskie pozycje. Czyniły to na zlecenie osób prywatnych lub organizacji społecznych.  

 

I. WPROWADZENIE TEORETYCZNE 

 

1. Charakterystyka tematu pracy. 

Temat pracy zawiera analizę roli ruchu wydawniczego, który miał znaczący wpływ na funkcjo-

nowanie Polaków na Zaolziu w latach 1945–1992. Daty krańcowe tematu to koniec   II wojny świa-

towej oraz rok 1992 – ostatni w dziejach Czechosłowacji jako jednego państwa.   

                                                 
1
 S. Zahadnik, Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848–1938, Opole 

1989, s. 9. 
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Jednak dla szerszego obrazu przedstawię w pracy również tradycje polskiego ruchu wydawni-

czego na tym obszarze od jego powstania w 1848 r. Ważne jest również przedstawienie dorobku pol-

skiego ruchu wydawniczego poprzez: ośrodki wydawnicze, wydawnictwa książkowe, prasę polską. 

Zamierzam przedstawić także osoby, które miały znaczący wpływ w tworzeniu polskich publikacji na 

Zaolziu. 

Niewielu autorów próbowało zinwentaryzować  dorobek twórczy Polaków na Zaolziu. Jest to o 

tyle trudne, iż baza źródłowa omawianej problematyki jest w znacznej mierze uwarunkowana specyfi-

ką rozwojową Zaolzia. Częste zmiany ustrojowe, zmiany przynależności państwowej oraz wojny 

przyczyniły się do zaniedbań w tym temacie. Ponadto szybka urbanizacja obszaru, modernizacja wsi, 

szkody górnicze wywarły również niekorzystny wpływ na przechowywanie i systematyczne skatalo-

gowanie dorobku twórczego Polaków na Zaolziu. Poważną przeszkodą jest również brak instytucji, 

która gromadziłaby wydawnictwa i dokumentację dorobku polskiej grupy narodowej. Sporo warto-

ściowych egzemplarzy znajduje się w zbiorach prywatnych lub jest rozproszona po różnych instytu-

cjach, do których z powodu braku informacji trudno dotrzeć
2
.  

Brak systematycznych badań spowodował, że nie powstała do tej pory praca, która opisywałaby 

jaki wpływ miał ruch wydawniczy na życie Polaków na Zaolziu.   

 

2. Cel rozprawy  

Celem pracy jest zbadanie i pokazanie roli oraz funkcji polskich wydawnictw na Zaolziu. Praca 

ma charakter monograficzny.   

Wydawnictwa spełniają określone funkcje. Wyróżniłam następujące funcie ruchu wydawnicze-

go: komunikacyjną, integracyjną, narodową, aktywizująco-kreatywną i edukacyjno-poznawczą. 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Diagram przedstawia funkcje prasy polskiej i pozycji wartych w środowisku polonijnym.  

 

                                                 
2
 S. Zahradnik, Materiały do bibliografii dorobku twórczego Polaków na Zaolziu 1919–2004, Opole 2007, s. 10. 
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W pracy zostaną poddane analizie polskie wydawnictwa na Zaolziu, które są środkiem maso-

wego przekazu w języku ojczystym, obrońcą interesów polskiej grupy przed czechizacją oraz są łącz-

nikiem z Macierzą. Ponadto polskie wydawnictwa są czynnikiem aktywizacji społeczno-kulturalnej 

grupy Polaków na Zaolziu, integrują ją wokół spraw polskich (szkoły, domy PZKO). Są również źró-

dłem wiedzy o polskiej historii i kulturze, wydarzeniach społeczno-politycznych i kulturalnych. Naj-

ważniejsze jest jednak to, że stanowią dowód istnienia polskiej grupy na tym obszarze i przyczyniają 

się do zachowania tożsamości narodowej i języka.   

 

3. Motywy wyboru problematyki badawczej 

Biorąc pod uwagę ogromny dorobek twórczy Polaków, przemiany jakie zaszły na Zaolziu w 

XX wieku oraz specyfikę działań organizacji mających wpływ na wydawnictwa na tym obszarze, 

wydaje się niezwykle istotne, aby poddać całościowej analizie wpływ jaki miały one na funkcjonowa-

nie Polaków na tym obszarze. Praca, koncentrując się na faktach pozwoli na przyjrzenie się mechani-

zmowi powstawania publikacji oraz funkcji jakie pełniły w środowisku mniejszości polskiej.  

Ważną kwestią jest również pokazanie jaki wpływ mają wydawnictwa w kwestii zachowania 

tożsamości narodowej oraz ukazana w jaki sposób przyczyniają się do wzmożenia aktywności Pola-

ków na Zaolziu w różnych dziedzinach życia społeczno-politycznego.  

Jak wynika z moich ustaleń, powstałe dotychczas prace naukowe w tym temacie stanowią zbiór 

bibliografii dorobku twórczego Polaków, jednak nie powstała praca, która ukazywałaby rolę jaką 

spełnia ruch wydawniczy w funkcjonowaniu Polaków na Zaolziu.  

 

 II.  PROBLEM  BADAWCZY 

1. Problem i pytania badawcze. 

Problem badawczy niniejszej pracy brzmi następująco: 

 

Jaki jest wpływ ruchu wydawniczego dla funkcjonowania Polaków na Zaolziu? 

       Pytania badawcze wynikające z tego problemu: 

1) Jakie funkcje spełnia polski ruch wydawniczy na Zaolziu? 

2) Jaki jest udział ruchu wydawniczego w zachowaniu dorobku polskiej grupy? 

3) Jakie jest miejsce ruchu wydawniczego w obronie praw mniejszości? 

4) Jaką rolę polskie publikacje spełniają w zachowaniu tożsamości?   

5) Jaką rolę pełni ruch wydawniczy w kontekście animatora aktywności polskiej grupy? 

6) W jaki sposób przyczynia się ruch wydawniczy do zachowania języka ojczystego? 

7) Jakie są uwarunkowania funkcjonowania polskiego ruchu wydawniczego na Zaolziu?  
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Istniejący stan wiedzy 

Jest rzeczą niezwykle trudną uchwycenie wszystkich polskich wydawnictw, które ukazały się 

na Zaolziu po II wojnie światowej. Wydawnictw tych bowiem nikt nie rejestrował, ani w Czechosło-

wacji ani w Polsce. Ponadto prócz prasy i pozycji zwartych wiele związków, organizacji, stowarzy-

szeń wydało własnym nakładem swoje jubileuszowe broszury, które są cennym przyczynkiem do 

dziejów ludności polskiej na Zaolziu. Takie broszury wydawały na tym obszarze np. poszczególne 

szkoły, czy też chóry, sekcje PZKO, które stanowiły od zarania istnienia potężnego sojusznika w wal-

ce o polskość.   

W roku 1964 na łamach „Zarania Śląskiego” Władysław Oszelda na zaledwie kliku stronach 

przedstawił polskie wydawnictwa
3
. Tematem tym zajmował się również Edmund Rosner, który z kolei 

na łamach „Zwrotu” w trzech artykułach zaprezentował polski ruch wydawniczy w Czechosłowacji. 

Autor już w 1979 r. zwrócił również uwagę, iż przy analizie powojennego ruchu wydawniczego w 

Czechosłowacji nasuwa się potrzeba podjęcia rzetelnej dokumentacji, gromadzenia wszystkich dru-

ków w języku polskim oraz przystąpienia do naukowego opracowania bibliografii druków zwartych i 

zawartości czasopism
4
. Kontynuacji tematu podjęła się Helena Legowicz, jednak ukazały się w 

„Zwrocie” tylko jej dwa artykuły, w 1989 i 1992 roku
5
.  

Od wielu lat gromadzeniem polskiego piśmiennictwa na Zaolziu zajmuje się dr Stanisław Zah-

radnik, który na ten temat wydał dwie pozycje. W 1989 r. ukazała się publikacja          pt. „Czasopi-

śmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848–1938” oraz w 2007 r. 

książka pt. „Materiały do bibliografii dorobku twórczego Polaków na Zaolziu 1919–2004”. 

Przytoczone artykuły oraz publikacje przedstawiają polski ruch wydawniczy pod względem ilo-

ściowym, nie omawiają i nie analizują treści wydawnictw pod względem jakościowym.    

Powstały również prace magisterskie ukazujące znaczy dorobek ruchu wydawniczego na Zaolziu
6
. 

Anna Folwarczna napisała na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę pt. Polski ruch wydawniczy na Zaol-

ziu w latach 1945-1995, natomiast Małgorzata Witkowska pracę pt. Edycja Polska wydawnictwa Pro-

fil w Ostrawie w latach 1960-1991. Praca ta powstała na Uniwersytecie Warszawskim.  

Poza tym okazjonalnie ukazywały się artykuły dotyczące publikacji na Zaolziu. Niestety do tej 

pory nie ukazała się zwarta pozycja pokazująca jakie odzwierciedlenie w społeczeństwie polskim mia-

ły publikacje wydawane na Zaolziu. 

                                                 
3
 Oszelda W., Powojenne wydawnictwa polskie w Czechosłowacji, „Zaranie Śląskie” 1964, nr 1, s. 142–145. 

4
 Zob. Rosner E. Polski ruch wydawniczy w Czechosłowacji, „Zwrot” 1979, nr 7, s. 27–29; Rosner E. Polski ruch 

wydawniczy w Czechosłowacji, „Zwrot” 1979, nr 8, s. 36–38; Rosner E. Polski ruch wydawniczy w Czechosło-

wacji, „Zwrot” 1979, nr 9, s. 29–31. 
5
 Zob. Legowicz H., Polski ruch wydawniczy w Czechosłowacji, „Zwrot” 1989, nr 10, s. 8–11; Legowicz H., 

Polski ruch wydawniczy w Czechosłowacji, „Zwrot” 1992, nr 10, s. 6–9. 
6
 Zob. Folwarczna A., Polski ruch wydawniczy na Zaolziu w latach 1945-1995, praca magisterska napisana pod 

kierunkiem prof. dr hab. Marii Kocójkowej, Kraków 1996; Witkowska M., Edycja Polska wydawnictwa Profil w 

Ostrawie w latach 1960-1991,  praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Jerzego Podgórskiego, War-

szawa 1994. 
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III.  METODOLOGIA BADAŃ 

Temat mojej pracy sytuuje się w obszarze badań podstawowych, mających na celu poszerzenie 

istniejących badań, które zostały opublikowane częściowo i w znacznym stopniu wymagają rozsze-

rzenia. Ponadto zamierzam zbadać zależności pomiędzy ruchem wydawniczym a aktywnością polskiej 

grupy na Zaolziu w sferze społeczno-politycznej, która wcześniej nie została zbadana.  

Wśród metod ważną rolę odegra analiza źródeł archiwalnych, z uwzględnieniem takich źródeł 

jak dokumentacja urzędowa ośrodków wydawniczych, przepisy dotyczące wydawnictw, opracowania 

naukowe, plany i sprawozdania z realizowanych projektów przez poszczególne sekcje. Ponadto za-

mierzam uwzględnić dokumentację dotyczącą tematu zgromadzoną w redakcjach czasopism wydawa-

nych na Zaolziu. Niezwykle ważnym źródłem informacji będą biuletyny wewnętrzne i zewnętrzne 

organizacji, w tym przede wszystkim: Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w Republice 

Czeskiej, Polskiego Związku Oświatowo-Kulturalnego. Wiele dokumentów dotyczących tego tematu 

znajduje się również w Archiwum Powiatowym w Karwinie w Republice Czeskiej. Ponadto, wyko-

rzystam wydane do tej pory monografie oraz artykuły prasowe poświęcone działalności ruchu wy-

dawniczego na Zaolziu w latach 1945–1992.  

Wśród metod jakościowych znaczącą rolę odegra metoda wywiadu, gdzie skupię się na zdoby-

ciu informacji dotyczących uwarunkowania funkcjonowania polskiego ruchu wydawniczego. Wywia-

dy te zamierzam przeprowadzić ze znaczącymi osobami zaangażowanymi        w pracę przy powsta-

waniu i wydawaniu polskich publikacji, m.in. z: redaktorami czasopism, pracownikami wydawnictw 

czy też autorami publikacji.  

 

IV.  PLAN PRACY DOKTORSKIEJ 

Uwzględniając powyższe założenia plan roboczy niniejszej pracy przedstawia się następująco: 

Wstęp 

I.  Polska grupa na Zaolziu  

II.  Tradycje polskiego ruchu wydawniczego na Zaolziu 

III.  Charakterystyka i dorobek polskiego ruchu wydawniczego (1945-1992) 

1. Ośrodki wydawnicze 

2. Wydawnictwa książkowe 

3. Prasa polska 

4. Wydawnictwa okolicznościowe 

5. Twórcy 

IV.  Wydawnictwa jako źródła informacji o życiu grupy 

V.  Udział ruchu wydawniczego w zachowaniu dorobku grupy, kultury, języka 

VI.   Miejsce ruchu wydawniczego w obronie praw mniejszości  
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VII. Ruch wydawniczy jako animator aktywności grupy 

VIII. Rola ruchu wydawniczego w zachowaniu tożsamości 

IX.  Uwarunkowania funkcjonowania polskiego ruchu wydawniczego 

Zakończenie 

Aneksy  

Bibliografia 

 

 

 


