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Historyk Ziemi Cieszyńskiej 
Franciszek Popiołek (1868— 1960)*

N a cmentarzu komunalnm w Cieszy
nie, w alei dla zasłużonych, spoczywa 
Franciszek Popiołek. Jego postać jest już 
mniej znana młodszemu pokoleniu. M o
że przysłoniła go osoba jego syna, też 
historyka Kazimierza Popiołka, dyrek
tora Śląskiego Instytutu Naukowego 
a później rektora Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach1. Trudno wyważyć czyj 
—  ojca lub syna — dorobek naukowy 
i organizacyjny przeważał. Pewne jest, że 
nie byłoby Kazimierza Popiołka, bez 
Franciszka, i to nie tylko dlatego, że był 
jego ojcem biologicznym, był przecież 
jeszcze ojcem naukowej, polskiej historii 
na Śląsku i o Śląsku, a syn poszedł już 
ścieżką przetartą przez ojca.

Droga do Cieszyna
Franciszek Popiołek opublikował swe 

wspomnienia jedynie o czasach swojej 
młodości2. Pisał, iż urodził się nieopodal 

Krakowa w kwietniu 1868 roku w wiosce Czułów, w rodzinie bezrolnego chłopa 
Józefa i Łucji z Matyldów. N a świat przyszedł w kurnej chacie, w domku z drewna, 
bez komina, z której dym wychodził drzwiami i oknem. Szpary między belkami 
uszczelniono gliną wymieszaną z mchem a podłoga była gliniana. Ojciec dopiero po 
ożenku z wdową z czworgiem dzieci, która posiadała jednakże kilka mórg pola, 
zaczął pracować na swoim. Jego ciężki znój przyniósł efekty, ponieważ w dzie
ciństwie Franciszka dokupił jeszcze kilka mórg pola i z nich utworzył nowe
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gospodarstwo. Zbudowano nawet drewniany dom i to z kominem, co wtedy tam 
bardzo rzadko się spotykało. Pasierbowie zostali na starym gospodrstwie.

Jedynym we wsi budynkiem murowanym, była karczma z szynkiem na parterze 
a szkołą na piętrze, w której rozpoczął swą edukację przyszły dyrektor gimnazjum. 
Gdy zaś wieś wybudowała szkołę murowaną, to do niej przeniosła się dziatwa. 
W pierwszych klasach dzieci uczył miejscowy nauczyciel, później pochodząca 
z Krakowa pani Kwapińska. Jej siostra była narzeczoną Franciszka Stefczyka 
(1861— 1924), sławnego ekonomisty i założyciela wiejskich kas oszczędnościo
wo-pożyczkowych (tzw. Kas Stefczyka). Mieszkała stale w Krakowie, gdzie siostry 
spędzały wspólnie czasy wakacji i świąt. Z  tego domu wyszła prawdopodobnie 
inicjatywa — jak  później przypuszczał Franciszek Popiołek — by zdolne, chłop
skie dziecko skierować na dalszą naukę do gimnazjum. Udało się Kwapińskiej 
przekonać do tego planu ojca, co przecież na owe czasy było wielkim wyda
rzeniem, ponieważ był to  pierwszy przypadek w tej wiosce i także w wielu 
sąsiednich3.

Ojciec Józef w 1881 roku odwiózł syna do Krakowa i Franciszek rozpoczął 
dalszą edukację w gimanzjum im. św. Anny. Zaczęły się dla niego trudne lata, bo 
głód i chłód nieraz dawały się chłopcu we znaki. Po ukończeniu I i II klasy, 
uruchomiono w Krakowie III gimnazjum im. Sobieskiego i tam przeniesiono 
Franciszka z elitarnej szkoły. W miarę przechodzenia do wyższych klas gimnazjal
nych, stopniowo poprawiała się jego sytuacja materialna, ponieważ coraz częściej 
mógł dorabiać korepetycjami. Po nich, bywał niekiedy zapraszany na podwieczor
ki, które często musiały mu zastąpić całodzienne posiłki. Pod koniec swej nauki 
gimanzjalnej, dzięki korepetycjom stać go było nawet na sprawienie sobie ciepłego 
ubrania. Mimo ciężkiej sytuacji materialnej prawie nie chorował, ponieważ w ciągu 
ośmiu lat nauki gimnazjalnej, opuścił tylko dwie godziny lekcyjne z powodu 
niedyspozycji żołądkowych. Przez pierwsze lata wakacje spędzał w domu rodziców, 
pomagając przy robotach polowych, przy których tracił przytomność, dlatego 
rodzice zaprzestali go wciągać do ciężkiej pracy. W wyższych klasach gimnazjal
nych zapoznał się z Wodnieckim, młodszym o rok uczniem tej samej szkoły, 
pochodzącym z sąsiedniej wsi Morawicy. Odtąd większą część ferii Franciszek 
spędzał ze swym kolegą w gościnnym domu p. Setkowiczów w Morawicy. Wspólnie 
też z przyjacielem zwiedzał okolice Krakowa. M aturę z odznaczeniem zdał w 1889 
roku4.

Powstał niełatwy problem wyboru dalszej drogi, ponieważ Franciszek nie miał 
ugruntowanego planu dalszego kształcenia. Najchętniej jednak podjąłby studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, tak jak  większość jego kolegów z klasy maturalnej. 
Jednak gdyby Franciszek mógł wybierać, z pewnością poszedłby na filologię 
klasyczną. W szkole nauczył się kiedyś na pamięć jednej mowy greckiego oratora 
Demostenesa i bezbłędnie ją  wygłosił w klasie, koledzy nazwali go wtedy 
„Grekiem” . Nie krył tego, że lubi lekcje greki i łaciny, jednakże rodzice widzieli 
w nim przyszłego księdza. Ojciec stwierdził stanowczo, że jeżeli nie pójdzie na 
teologię, to nie m a co liczyć na pomoc z domu. Ponieważ nie chciał się dalej borykać 
z trudnościami, musiał zgodzić się z zamiarami rodziców. Zamieszkał w semina
rium duchownym księży misjonarzy na Stradomiu, i mając bezpłatne utrzymanie,
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chodził z innymi klerykami na wykłady teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po 
trzech latach, rok przed wyświęceniem na kapłana dowiedział się, że dwóch jego 
kolegów z tego samego rocznika — widać niezadowolonych ze stosunków 
panujących w seminarium — postanowiło kontynuować studia teologiczne w Ame
ryce. Wspólnie napisali stosowne podanie, a Franciszek uprosił, by i jego nazwisko 
znalazło się na nim. Oburzone władze duchowne w Krakowie, które przecież 
kształciły kleryków na księży dla swej diecezji, natychmiast zwolniły całą trójkę 
z seminarium za to, że chciała się wymknąć za ocean.

Już w czasie swego pobytu w seminarium Popiołek interesował się historią, więc 
po jego przymusowym opuszczeniu przeniósł się na Wydział Filozoficzny Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, na studia historyczne. Był to ciężki okres w jego życiu. 
M atka krótko przedtem zmarła, uniknęła zatem zmartwienia. Ojca przebłagał 
obiecując mu, że będzie sobie jakoś radził bez jego pomocy. Od brata przyrodniego, 
który dostał spłatę z gruntu po matce, pożyczył 50 koron, a gdy po dwu latach 
wydał te pieniądze na życie, otrzymał stypendium, w kwocie 150 koron. Spora
dycznie pomagała mu też pani Setkowiczowa z Morawicy, czasami nawet trochę 
ojciec, dorabiał też korepetycjami. Systematycznie brał udział w zajęciach, będąc 
pilnym słuchaczem wykładów i uczestnikiem seminariów prof. Wincentego Za
krzewskiego (1844— 1918) i sławnego wówczas badacza polskiego średniowiecza 
prof. Stanisława Smolki (1854— 1924)5. Wykładów z geografii prof. Czerne- 
go-Szwarcenberga, raczej nie cenił. Poza tym uczestniczył w zajęciach z filologii 
słowiańskiej i niemieckiej oraz z pedagogiki, a nawet przeszedł jej kurs prak
tyczny w gimanzjum św. Anny. Jednakże większość czasu spędzał w bibliotekach. 
Biorąc udział w konkursie dla studentów napisał pracę pt. „Kościół a państwo” , za 
którą przyznano m u nagrodę w wysokości 100 koron. Zamierzał nawet roz
szerzyć ją  na dysertację doktorską. Dlatego też po trzech latach studiów (czwarty 
rok zaliczono m u ze studiów teologicznych), starając się o pracę nauczyciel
ską, prosił o posadę w Krakowie. Pisał, iż praca w pobliżu uczelni umożliwia
łaby mu przygotowanie zamierzonego doktoratu. Tymczasem lwowska R ada 
Szkolna skierowała go do pracy szkolnej w Jaśle, skąd było trudno dojeżdżać do 
Krakowa. Innej zaś posady w pobliżu swego uniwersyteckiego miasta nie mógł 
znaleźć.

W gimnazjum w Jaśle od września 1895 roku został zastępcą nauczyciela. 
W wolnych chwilach zwiedzał okolicę, wpadał do sąsiedniej wsi — Tarnowca, do 
swego znajomego z czasów studenckich, dra Droby. Tam też udzielał korepetycji 
synowi adm inistratora m ajątku ziemskiego, Władysławowi Gajewskiemu, ucznio
wi gimnazjum w Sanoku. Jego siostrą była Zofia (1878— 1952), dziesięć lat młod
sza od Franciszka. Z  tą  „panną z dworku” wspólnie spacerowali, słuchał jej gry na 
fortepianie, wspólnie śpiewali kolędy i wspólnie też postanowili iść razem. Nie tylko 
spodobała się Popiołkowi wesoła i pogodna panna a później żona. Zżył się 
z teściami, którzy często wspominali swój udział w powstaniach. Gdy m atka p. 
Zofii, Gustawa zamieszkała u Popiołków w Cieszynie, z kolei opowiadała swym 
wnukom powstańcze przeżycia. O marzeniach pracy naukowej Franciszek nie 
zapominał. Złożył nawet do władz szkolnych stosowne podanie o przeniesienie go 
do szkoły krakowsiej. Odpowiedź Rady Szkolnej jednak go nie zadowoliła,
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skierowała go bowiem ze szkoły w Jaśle, do pracy w gimnazjum w Sanoku. 
A stamtąd do Krakowa wciąż było daleko.

Odpowiedź Rady ugruntowała wpierw przeczucie, a później i przekonanie o tym, 
że na stale pozostanie nauczycielem, bo na zrobienie doktoratu poza Krakowem nie 
ma większych szans. M ożna tak sądzić czytając pisma Popiołka wysłane jeszcze 
z Jasła 18 XII 1895 do „Świetnej c.k. Komisi Egzaminacyjnej” na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, w którym „uprasza o dopuszczenie do egzaminu i szkół realnych 
z historii i geografii”6. Zatem starał się o to, by zyskać kwalifikacje nauczycielskie, 
ponieważ ze stanowiska zastępcy nauczyciela, mógłby objąć stanowisko nauczycie
la. Zresztą, zdanie egzaminu nauczycielskiego było wówczas często wyżej cenione 
od uzyskania tytułu doktorskiego. Nie dziwi zatem uniżony ton podania do 
Komisji, przecież jego autor dopiero co rozpoczął pracę i był świadkiem tego, że 
jego szanse na dopuszczenie do egzaminu są nikłe. Dlatego też w podaniu zapewnił 
Świetną c.k. Komisję o tym, że już w czasie swych studiów intensywnie zajmował się 
zagadnieniami pedagogicznymi. N a dowód swej szerokiej znajomości tych zagad
nień dołączył do podania pięć stron — nieco większego formatu od kartki 
dzisiejszego papieru maszynowego, na których wypisał przeczytane lektury 
z dydaktyki historii. Poza paru pozycjami polskimi, znalazły się tam głównie tytuły 
prac obcojęzycznych, przede wszystkim w języku niemieckim.

Komisja pozytywnie odpowiedziała na podanie, godząc się na dopuszczenie jego 
autora do egzaminu. Temat pracy domowej sformułował prof. Anatol Lewicki: 
„Panowanie Władysława W arneńczyka na Węgrzech 1440— 1444” . Popiołek 
oddał ją  15 X 1896. Liczyła 86 stron dużego formatu a Komisja uznała ją  za 
wystarczającą. Wpierw jednak uporał się z pracą pedagogiczną dla prof. Leona 
Kluczyńskiego pt. „M oralny wpływ nauki historii na młodzież” , którą wysłał do 
Krakowa pod koniec m arca 1896 roku. W kwietniu tego roku przedstawił opraco
wanie z geografii: „Włochy pod względem fizycznym” , dla prof. Czarnego, którą 
oceniono najniżej w porównaniu z poprzednimi. Egzaminy miały rozpocząć się 12 XI 
1896, lecz Popiołek poprosił o przeniesienie ich do roku następnego, na maj 1897 
roku. Zyskał więcej czasu na przygotowanie się, przystępując do nich 17 i 18 maja 
1897 roku. Zaczął od sprawdzianów pisemnych, z historii na temat „Lykurg i ustawa 
jego imię nosząca według teraźniejszego stanu nauki, tudzież wpływ tej ustawy na 
stanowisko Sparty i Grecji” . Drugim tematem było polecenie, by: „Scharak
teryzować stanowisko Hohenstaufów z historii powszechnej, przedstawić częściowo 
ich upadek” . Trzeci zaś brzmiał: „Najważniejsze momenta ze stosunków politycz
nych Węgier do Rusi włodzimiersko-halickiej aż włącznie do króla Ludwika Anjou.” 
Do nich doszła praca pisemna z geografii: „Ogólny obraz prądów morskich i ich 
znaczenie” . Zawezwanemu Popiołkowi zakomunikowano 19 maja, że jego prace 
oceniono jako dostateczne, i że 24 maja odbędą się egzaminy ustne. Rozpoczęły się 
one o 3,30 po południu. D o godz. 4.00 odpowiadał z języka polskiego, głównie 
z historii literatury epoki odrodzenia i romantyzmu. Pół godziny też, od 4.00 do 5.30 
zarzucano go pytaniami z historii. Tylko kwadrans, bo od 5.30 do 5.45 zdawał 
z języka niemieckiego, którym sprawnie posługiwał się w mowie i piśmie. T eż tylko 15 
minut prezentował swą świetną znajomość greki i łaciny. Geografia, od 6.00 do 
6.45 kończyła egzaminy ustne i pozostało tylko oczekiwanie na korytarzu na
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werdykt Komisji. G dy go przywołano, dowiedział się o swym sukcesie. 3 V 1897już 
w Sanoku potwierdził odbiór pism i załączników stwierdzających, że jest dostatecz
nie „ukwalifikowany” na nauczyciela historii i geografii w szkołach średnich. Miał 
teraz pełne prawo do otrzymywania posady nauczyciela rzeczywistego, lecz 
miejscowe władze szkolne nie mogły dla niego znaleźć takiego stanowiska w szkole.

W Cieszynie
Pod koniec XIX w. ludność polska Śląska Cieszyńskiego nie posiadała ani jednej 

polskiej szkoły średniej. Czesi w 1883 r. zorganizowali w Opawie pierwsze czeskie 
prywatne gimnazjum. Zmobilizowało to  polskich działaczy narodowych, którzy 
9 XI 1885 powołali do życia towarzystwo: Macierz Szkolna dla Księstwa 
Cieszyńskiego7. Jej najpilniejszym zadaniem było założenie gimnazjum polskiego 
w Cieszynie. Po zebraniu odpowiednich funduszy, wystaraniu się o niezbędne 
zezwolenia władz w Opawie i skompletowaniu grona nauczycielskiego, uroczystość 
otwarcia szkoły odbyła się 10 X 1895 przy licznym udziale ludności oraz 
przedstawicieli Krakowa, Lwowa i Warszawy8. Zaczęły się z kolei starania 
Macierzy o udzielenie gimnazjum prawa publicznego, czyli przejęcie uczelni na 
utrzymanie przez państwo, co nastąpiło 14 VIII 1903, po pierwszej maturze 
w polskiej uczelni. Przejęcie szkoły przez państwo a także zapewnienie jej 
regularnego przypływu uczniów wymagało zatrudnienia pedagogów o najwyższych 
kwalifikacjach.

Prywatne polskie gimnazjum w 1899 roku postanowiło opuścić trzech nauczycie
li niezadowolonych z tego, że w mieście nazywano ich przybłędami. Macierz zaczęła 
poszukiwać nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami. N a nie posiadających odpowied
nich dokumentów nie zgodziłaby się przecież R ada Szkolna Krajowa w Opawie, 
niechętna szkolnictwu polskiemu. Wiedząc o tym Popiołek zgłosił się do Macierzy 
i został zatrudniony na stanowisku nauczyciela historii. Bez żalu żegnał Sanok, 
gdzie zamiast historii uczył języka polskiego, niemieckiego i łaciny. Tym bardziej, 
że mieszana polsko-ukraińska młodzież w sanockim gimnazjum była niespokojna 
a grono nauczycieli bardzo skłócone.

Franciszek Popiołek przenosząc się do Cieszyna, i to na dodatek do gimnazjum 
polskiego, nie decydował się jednak na łatwiejszą drogę życia. Przecież zaczął pracę 
w szkole utrzymującej się z ofiarności społeczeństwa polskiego, która nie zawsze 
pozwalała nawet na zaspokojenie potrzeb finansowych szkoły. Czesi widzieli w niej 
rywala walczącego o serce i przekonania narodowe młodzieży a niemiecka 
administracja szkolna czekała na jej upadek, nękając gimnazjum częstymi i skrupu
latnymi kontrolami, żądając natychmiastowego usuwania najdrobniejszych m an
kamentów. Profesorowie poza szkołą byli ordynarnie zaczepiani przez młodzież 
niemiecką a ich życie prywatne niezbyt życzliwie obserwowano. Miejscowi Polacy 
teżdosyćdługo obserwowali przybysza, by go poznać, ale później odnoszono się do 
niego gościnnie. W izytator szkolny, dyrektor niemieckiego gimnazjum bielskiego, 
który w sprawozdaniach powizytacyjnych mówił, że wszystko jest w porządku, 
w pismach przeznaczonych tylko do ministerstwa w Wiedniu, radził zamknąć 
polską szkołę. Dlatego starania dyrekcji o subwencje spotkały się też zawsze 
z odmową. Sytuacja Popiołka była niełatwa i dlatego, że poza nauczycielem
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historii, rzadziej geografii, już od 1900 r. aktywnie uczestniczył w pracy Wydziału 
(Zarządu) cieszyńskiej „Czytelni Ludowej” . Będąc równocześnie jej biblioteka
rzem, w ciągu pięciu lat zainwestował i udostępnił społeczeństwu bogate zbiory 
„Czytelni” . Także nie uchylał się od pracy w Macierzy Szkolnej, a później 
w zarządzie Towarzystwa Pedagogicznego, redagując w latach 1908— 1910 jego 
„Miesięcznik Pedagogiczny” . W 1908 roku wszedł w skład komitetu redakcyjnego 
„Zarania Śląskiego” , organu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, tworu 
księdza Józefa Londzina (1863— 1929)9. Ten katecheta szkolny, polityk i redaktor 
„Gwiazdki Cieszyńskiej” dawał świadectwo możliwości pogodzenia intensywnej 
działalności zawodowo-politycznej z pracą pisarską i nawet naukową, publikując 
zestawy bibliograficzne do dziejów ziemi cieszyńskiej. Był dla Popiołka przy
kładem, i być może namówił go do opisania historii regionu, w którym przyszło mu 
pracować.

Osiadłszy w Cieszynie, rodzina Popiołków powiększała się. W 1900 roku 
urodziła się córka M aria, przyszła nauczycielka w Cieszynie. Później w 1902 roku 
przedwcześnie zmarła Jadwiga. W 1903 roku przyszedł na świat przyszły historyk 
Kazimierz, po nim w 1905 roku późniejszy ekonomista Tadeusz. Z  nich zamiesz
kała w Krakowie córka M aria, opowiadała o swym ojcu: „Zwykle zajęty, 
wygospodarował czas na to, by w 1900 roku wyjechać do Paryża aby zobaczyć 
wystawę światową. W każde lato rodzina udawała się do miejsc letniskowych 
i kąpielowych, do Krynicy, Iwonicza, Truskawca czy Zakopanego. Corocznie też 
w Śmiłowicach (dziś po czeskiej stronie) jeżdżono na wakacje ze służącą i wynaj
mowano dom od miejscowego gospodarza. Przy tym pieszo odwiedzano pobliskie 
miejscowości10” . Później z nieco większymi dziećmi, profesor Popiołek objeżdżał 
rowerem ziemię cieszyńską, przy okazji opowiadając o dziejach mijanych miejs
cowości. Dłuższe drogi prowadziły go do Wilna, Pragi, Opawy, Triestu, Wenecji 
i naturalnie do Wiednia, gdzie przez kilka tygodni sporządzał w archiwach notatki. 
Dbałość o kulturę fizyczną i ruchliwy tryb żyda uchroniły go od jakiejś 
poważniejszej choroby. Jedynie w 1905 roku przyznano mu cztery miesiące urlopu 
dla podreperowania zdrowia, by dopiero od 1 XII do 31 V 1932 znów skorzystać ze 
zwolnienia z zajęć, celem wzmocnienia swej kondycji zdrowotnej." Stosunkowo 
mało przyznawano mu urlopów celem prowadzenia pracy naukowej, tak przecież 
często przyznawanych dla innych nauczycieli prowadzących te prace. Jedynie tylko 
w 1909 roku dostał półroczny, a w 1911 roku czteromiesięczny płatny urlop na 
studia historyczne12.

Rozpoczynając 1 IX 1899 pracę w gimnazjum, Popiołek uczył historii w pierw
szych pięciu klasach. W  nauce tego przedmiotu przy historii powszechnej zaczął 
coraz częściej zahaczać o dzieje Śląska, licząc na to, że łatwiej wzbudzi zainte
resowanie uczniów przedmiotem. Wymagało to jednak bliższego zaznajomienia się 
zprzeszłością tej ziemi, skąd brał się teżdodatkowy bodziec do badań nad ową małą 
ojczyzną. Gdy sięgnął po odpowiednie publikacje, to okazało się, że o sprawach 
śląskich pisali głównie Niemcy, interpretując je przy tym po swojemu, uznając 
jedynie niemiecki rodowód miejscowej kultury. Na zajęciach geografii posługiwano 
się wyłącznie niemieckimi mapami, polskich wszak nie było. Dlatego też pod 
kierunkiem Popiołka, uczeń Handzel z szóstej klasy, wykonał pierwszą polską
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mapę Śląska, później Profesor sam opracował i wydawał tego typu mapy. Mógł też 
liczyć na publikację opracowań z historii lokalnej w rozpowszechnionej miejscowej 
prasie i w funkcjonujących wydawnictwach13. Prace na wyższym poziomie 
naukowym, mogły być drukowane w corocznych „Sprawozdaniach” szkoły, 
świadcząc o wysokim poziomie kadry nauczającej.

Profesor Popiołek publicznie ujawnił swe zainteresowanie miejscową historią 
w 1904 roku, publikując w Cieszynie: „Dzieje Cieszyna od założenia miasta do 
czasów nowszych.” Ta 52 stronicowa broszura na trwale osadziła jej autora 
w historii miasta i Śląska. Wyszła ona poza obszar miasta, gdyż pogłębiła wiedzę 
zdobytą przy porządkowaniu bogatych cieszyńskich bibliotek, przechodząc na 
poszukiwania w miejscowych archiwach, na obszarze Śląska Austriackiego oraz 
w archiwach Brna i Wiednia. Za pierwszą, poszły następne publikacje o przeszłości 
całego już regionu. Wychodziły one od dziejów miejscowych miast, sięgając 
stosunków gospodarczo—społecznych, narodowościowych, kulturalnych, rozwo
ju miejscowego szkolnictwa i oświaty. Rzadziej pisał popularnie o sprawach 
ogólnopolskich. Były to  pozycje okolicznościowe, m.in. o Konstytucji 3-go Maja, 
czy o polskich powstaniach. Poza popularno-naukowymi wiele pozycji drukowa
nych w rocznych sprawozdaniach gimnazjum cieszyńskiego i w wychodzącym 
w Opawie piśmie: „Zeitschrift fur Geschichte und Kulturgeschichte Oestereichisch 
Schlesiens” , miały charakter ściśle naukowy .Podejmowały one często problemy 
źródeł do dziejów miast i regionu, wynosiły wkład do poznania miejscowej kultury 
materialnej i duchowej. Pewnym podsumowaniem naukowym prac prowadzonych 
do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku, były dwie pokaźne objętościowo 
książki. Pierwsza została wydana w Cieszynie w formie zeszytów w latach 
1913— 1916, były to: „Dzieje Śląska Austryackiego” , pierwsze całościowe ujęcie 
historii ziemi cieszyńskiej, dedykowane przez autora miejscowym nauczycielom, 
jako niezbędny podręcznik do nauki o kraju rodzinnym. Druga pozycja, to 
drukowane poprzednio w odcinkach w „Dzienniku Cieszyńskim” , wydane w Cie
szynie w 1916 roku „Dzieje Cieszyna” . Wydanie książek to sukces żmudnych 
zabiegów autora. Ostatnią 24 V 1912 złożył w biurze Akademii Umiejętności 
w Krakowie. Z  Cieszyna 28 V 1912 „upraszał Świetny Wydział” Akademii 
o jej wydrukowanie. W następnym roku prosił znów o to samo14. I znów bez 
skutku.

Mimo kłopotów z drukiem, publikacje Popiołka kupowało i czytało miejscowe 
społeczeństwo. Były one poważną bronią w walce o utrzymanie narodowego stanu 
posiadania na Śląsku Cieszyńskim. Czerpano z nich bowiem fakty mówiące 
o polskości ziemi, którą później dopiero włączono do Czech a następnie znalazła się 
ona na drodze ekspansji niemieckiej. Pośrednio więc twórczość Popiołka wykorzys
tywano w działalności politycznej. Chociaż Profesor polityki raczej nie lubił, to 
jednak niekiedy włączał się do niej opracowując materiały dla posłów Kola 
Polskiego w wiedeńskim parlamencie, czy też wydając szereg artykułów wy
stępujących w obronie szkolnictwa polskiego. W latach sporu polsko-czeskiego 
o przynależność państwową ziemi cieszyńskiej po I wojnie światowej (1918— 1920), 
publikacje Popiołka zyskały znaczenie polityczne. Wtedy to opracował mapy 
obrazujące tereny zamieszkiwane przez ludność polską w tym regionie. Napisał
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też kilka memoriałów, w tym także po francusku i angielsku, dotyczących 
stosunków etniczno-narodowościowych swej ziemi, które następnie wykorzys
tywane były przez polskich przedstawicieli toczących dyplomatyczne walki zprzed- 
stawicielami zwycięskich mocarstw, o najkorzystniejszy kształt granic odrodzonej 
Polski.

Wybuch I wojny światowej w 1914 roku zepchnął na dalszy plan pisarstwo 
historyczne Popiołka, ponieważ mobilizacja nie ominęła nauczycieli a nawet 
dyrekcji gimnazjum i zmusiła go do podjęcia się kierownictwa szkoły. Zaangażował 
się w pracy w różnych komitetach, które udzielały pomocy ofiarom wojny. Gdy 
w końcu października 1918 roku władzę na Śląsku Cieszyńskim przejęła Rada 
Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego, nawiązał z nią ścisłą współpracę. Z władz 
szkolnych usunięto Niemców a naczelnikiem Komisji Szkolnej, która objęła 
administrację szkolnictwa na  Śląsku Cieszyńskim, został ówczesny dyrektor 
gimnazjum dr Ernest Fam ik  (1871— 1944)15. Popiołek podjął obowiązki dyrektora 
gimnazjum 1 X II 1918, chociaż nominację ministra oświaty na to stanowisko 
otrzymał dopiero 1 XII 1919 r. Przezjakiś czas kierował też resztkami niemieckiej 
szkoły realnej i gimnazjum, które likwidowano z powodu braku kandydatów do 
nauki. Szkoły te umieścił w jednym budynku, do drugiego zaś w 1923 roku prze
niósł gimnazjum polskie, z jego inicjatywy nazwane później im. Antoniego 
Osuchowskiego. W nim też zamieszkała rodzina Popiołków w pięciopokojowym 
mieszkaniu. Jedno pomieszczenie z książkami i biurkiem, miał ojciec rodziny do 
własnej dyspozycji. Mógł też korzystać z przylegającej do jego lokalu kancelarii 
szkolnej16.

Po klęsce w 1918 roku cesarsko-królewskiej monarchii Habsburgów, w polskiej 
części Śląska Cieszyńskiego powstała administracja tymczasowa złożona z przed
stawicieli polskich partii i stronnictw politycznych. Przywódca miejscowego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Paweł Bobek (1883— 1945) nauczyciel, his
toryk, poseł i sekretarz Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nakłonił 
Franciszka Popiołka, aby wszedł do Komisji Rządowej z mandatu P.S.L.17. Po 
włączeniu Śląska Cieszyńskiego do powstałego w 1922 roku Województwa 
Śląskiego, Profesor uczestniczył jeszcze w pracach w tymczasowej Radzie Wojewó
dzkiej, broniąc na jej forum interesów szkolnictwa ziemi cieszyńskiej. Zbliżenie 
z Bobkiem, wieloletnim wieceprezesem Zarządu Głównego PSL „Piast” , oziębiło 
stosunki z przywódcą miejscowych katolików, księdzem Józefem Londzinem, 
którego tuż przed śmiercią w 1929 roku odwiedził Popiołek, wyjaśniając gasnącemu 
kapłanowi, że do zajęcia polityką zmusiły go na jakiś czas lata decydujące 
o przyszłości Polski, Śląska i regionu.

N a codzień dyrektor koncentrował siły na usprawnieniu pracy szkolnej, którą 
kierował. W powojennym czasie wprowadził dożywianie uczniów. Często hos
pitował lekcje, służąc wizytowanym nauczycielom radami dydaktycznymi. Sławny 
psycholog prof. dr hab. Józej Pieter (1904—-1989) uczeń cieszyńskiego gimnazjum 
w latach 1916— 1924, wspominał przyj ście na lekcję języka greckiego prof. Woliczki 
w nowym kapeluszu. Zaraz zawezwany do tłumaczenia pierwszej księgi „Iliady” , 
uczeń Józef Olszok, zaczął, od: „Witaj Peleuszu w nowym kapeluszu” . W słuchają
cego profesora jakby piorun trafił, natychmiast udał się na skargę do dyrektora



Popiołka. „Chińczyk” (dyrektor) niebawem przyszedł do nas i żywo gestykulując, 
gwałtownie coś bełkotał z katedry. Zawsze mówił niewyraźnie, a gdy się zdener
wował, tracił panowanie nad organem mowy” 18. Dalej, przyszły rektor Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, wspominając lekcje geografii, tak charek- 
teryzował swego nauczyciela: „Nieefektowny w całej swej aparycji, zwany popular
nie Chińczykiem lub Chinezem, mówił kiepsko, raczej słowa cedził. Szorstki 
w całym zachowaniu się wobec uczniów i surowy w ocenach, nie był łubiany. 
Baliśmy się go, lekcji z nim nie cierpieliśmy, na przygotowanie się poświęciliśmy 
— ze strachu, nie z zainteresowania — wiele czasu” 19. Wymagał podobno 
znajomości szczegółów i szczególików, i głównie na tej podstawie oceniał postępy 
z geografii. Jednakże pół wieku oddziela wspomnienia Pietera od jego czasów 
szkolnych. Dyrektor wtedy, nader często miał powody do zdenerwowania, np. gdy 
prawie o połowę zmniejszyła się liczba uczniów w 1918 roku z powodu szalejącej 
wówczas zakaźnej grypy, tzw. hiszpanki. Coraz też częściej władze polityczne 
ingerowały w pracę gimnazjum, szczególnie po przewrocie majowym w 1926 roku. 
W kraju władze przejął sanacyjny obóz Józefa Piłsudskiego, a na Śląsku mianowa
no wojewodę dra M ichała Grażyńskiego (1890— 1965)20. Poplecznik nowych władz 
zaczął wnet usuwać ze stanowisk przeciwników politycznych, lub nawet ludzi 
politycznie już neutralnych, którzy niegdyś nie garnęli się do współpracy z obozem 
legionistów. Do nich należał także Franciszek Popiołek, ponieważ przypominano 
sobie jego dawniejszą sympatię do ruchu ludowego. Prawie powtórzyły się czasy 
austriackie. Do gimnazjum coraz częściej przyjeżdżali wizytatorzy i kontrole. 
Oburzeni „goście” głośno mówili o znalezionych drobnych usterkach technicz
nych, jakby zupełnie zapominając o tym, że kontrolowany zakład zajął drugie 
miejsce w Polsce — za gimnazjum im. Batorego w Warszawie — wśród najlepiej 
prowadzonych szkół średnich. Nie gratulowano jego dyrektorowi, wyrażano wręcz 
niezadowolenie z tego, że nie chciał należeć do protegowanego przez wojewodę, 
sanacyjnego Obozu Zjednoczenia Narodowego. Nawet wypominano mu to, że 
były uczeń w czsie swego pobytu za granicą krytycznie oceniał obóz rządzący 
w Polsce. Jego przyjaciela, Pawła Bobka 30 XI 1931 zmuszono do przejścia na 
emeryturę, choć miał dopiero 48 lat. Popiołek nie mógł wytrzymać presji władz 
i dlatego zgłosił chęć przejścia na emeryturę. Zgłoszenie to skwapliwie przyjęto, 
i z dniem 31 V 1932 Franciszek Popiołek opuścił szkołę21. Gdyby zechciał, mógłby 
się teraz całkowicie poświęcić pracy naukowej, zapominając o szkole, pracy 
w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych i wydziałowych, 
o wykładach na Wyższych Kursach Nauczycielskich, itp. Zajęcia te przecież 
pochłaniały wiele jego czasu i uniemożliwiały szersze zajęcie się problemami 
naukowymi. Jednakże nie zarzucił ich całkowicie, opracowując mapy konieczne 
w szkole do nauki historii i geografii. Publicystyką, recenzjami i drobnymi 
popularnymi przyczynkami historycznymi sygnalizował kontynuację swych daw
nych pasji badawczych. Nie zrezygnował też z członkostwa w Zarządzie Okręgu 
Śląskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, uczestniczył 
aktywnie w życiu Polskiego Towarzystwa Historycznego, itp.

Z  wymuszonym przejściem w stan spoczynku, wiązała się konieczność opusz
czania mieszkania służbowego. Popiołkowie wynajęli mieszkanie w domu Halfara,
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znajdującym się w pobliżu gimnazjum. Było to wygodne, trzypokojowe lokum 
z kuchnią dla małżeństwa. Dzieci już się usamodzielniły i znalazły swe miejsce poza 
domem rodzinnym. Popiołka najbardziej cieszyła kariera syna Kazimierza, który 
mając dosyć wszechstronne zdolności, po maturze rozpoczął studia na Wydziale 
Mechanicznym politechniki we Lwowie (1921— 1922)22. Jednakże po roku prze
konał się, że ten kierunek mu nie odpowiada, więc przeniósł się na historię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, którą ukończył w 1926 r., i ucząc 
w szkołach średnich Śląska, tak jak  i ojciec, zajmował się naukowo śląskimi 
dziejami. Po zwolnieniu z pracy, Franciszek Popiołek nie pozostawał bezczynny, 
nie tylko uprawiał turystykę, lecz zaraz zgłosił się do pracy w Muzeum Miejskim. 
Magazynowano w nim archiwum Komory Cieszyńskiej a także dokumenty książąt 
cieszyńskich od XIII wieku, po nich zaś Habsburgów. Nowy pracownik mógł teraz 
szerzej poznać źródła dotyczące stosunków politycznych, społecznych i gospodar
czych na Śląsku Cieszyńskim. Zbiory archiwalne przeniesione z zamku do 
Muzeum, były stopniowo inwentaryzowane i udostępniane. Zabiegał o to dyrektor 
tej placówki, dawny znajomy i przyjaciel Popiołka, świetny znawca piśmiennictwa 
śląskiego Ludwik Brożek (1907— 1976)23. Penetrowanie akt archiwum Komory, 
zaowocowało cyklem artykułów o kształtowaniu się stosunków ekonomicz
no-społecznych na wsi cieszyńskiej, publikowanych wpierw w „Zaraniu Śląskim” . 
Całość wydał Popiołek w pracy pt. „Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim” 
(Katowice 1939). Po śmierci ks. Józefa Londzina w 1929 roku Popiołek objął po 
nim fotel prezesa Towarzystwa Ludoznawczego. Po przeniesieniu zbiorów tej 
organizacji do Muzeum Miejskiego, został ich kustoszem. Uczestniczył też 
w pracach Komisji Muzealnej miasta Cieszyna. Do końca lat międzywojennych 
współredagował, reaktywowane w 1929 roku „Zaranie Śląskie” . Do wybuchu II 
wojny światowej, we wrześniu 1939 roku, opublikował co najmniej 295 prac24. 
Zostały one zauważone poza Śląskiem, co wyraziło się przyznaniem ich autorowi 27 
XII 1924 Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Polska Akademia 
Literatury odznaczyła go 5 XI 1935 Srebrnym Wawrzynem Akademickim a Towa- 
rzystwo Przyjaciół N auk na Śląsku, mianowało 10 III 1938 Popiołka swym 
honorowym członkiem.

Lata okupacji
Już na początku sierpnia 1939 roku na dworcach Województwa Śląskiego było 

tłoczno. Coraz więcej ludzi ściągniętych tutaj przez Sanację, zaczęło opuszczać tę 
ziemię, przeczuwając mającą nastąpić agresję hitlerowskich Niemiec na Polskę. 
Córka Popiołka, M aria Szrombowa, przebywająca u ojca w Cieszynie podczas 
wakacji, wyjechała z wnukami Romanem i Zofią pośpiesznie do Warszawy, gdzie 
mieszkała z mężem. Stamtąd wysłała list ponaglający rodziców do opuszczenia 
Cieszyna i szybkiego przyjazdu do stolicy25. Ojciec jednak z ociąganiem przyjął to 
pismo, wreszcie uległ namowom żony, która mówiła, że i w Warszawie niedawno 
osiadł syn Kazimierz z żoną. W końcu Popiołkowie wyjechali pociągiem za
pchanym uciekinierami i zmobilizowanymi mężczyznami. Po uciążliwej podróży, 
zamieszkali w Warszawie u córki na ul. Filtrowej 68. Nasilające się niemieckie 
naloty bombowe, skłoniły M ariana Szrombę, zięcia Popiołków i dyrektora Polskiej
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Kasy Oszczędności do przeniesienia się na ul. Jasną, do gmachu centrali PKO, gdzie 
w podziemiach mieścił się odporny na bomby schron. Ponieważ zabezpieczenie 
pieniędzy było ważniejsze, już 6 września obie rodziny przeniosły się na ul. Bracką 
13, do mieszkania p. Strzagockich na II piętro. Gmach PKO zajęła teraz armia na 
lazaret wojskowy. N a Brackiej, pozbawieni wody i światła, starali się jakoś 
przetrwać oblężenie stolicy. Sytuacja taka wielce drażniła Franciszka Popiołka. 
Rozgoryczony niemiecką ofensywą, odmawiał schodzenia do ciasnego i dusznego 
schronu, bo jak  go m a trafić bom ba — mawiał — to i tak trafi! W czasie nalotów 
pozostawał zatem samotnie w mieszkaniu, leżąc na łóżku w przeciągu, ponieważ 
w oknach szyb już nie było. Dopiero po kapitulacji miasta, 29 I X 1939 wrócił na ul. 
Filtrową, do mieszkania Szrombów.

W październiku 1940 roku Franciszek z córką Marią, wnukami i z zięciem 
wyjechali do Krakowa. Żona Zofia pozostała z synem Kazimierzem i synową 
w okupowanej stolicy. Stamtąd przedostała się do Krakowa po powstaniu 
warszawskim, w listopadzie 1944 roku. Zięć, M arian Szromba wystarał się o pracę 
w Krakowie, w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej. Po paru zmianach miejsca 
zamieszkania Popiołek zamieszkał z córką przy ul. Łobzowskiej.

W Krakowie Franciszek Popiołek otrzymał pewną pomoc z Rady Głównej 
Opiekuńczej. Trudniący się dostawami węgla, cieszyniak Jan Białoń z Harbutowic, 
część swych dochodów przeznaczył dla swych ziomków cierpiących niedostatek. 
Pomagał i Popiołkowi, ofiarowując mu też nieco koksu. Od dyrektora „Społem” 
Józefa Górniaka, co miesiąc dostarczano mu paczkę żywnościową. Jego były 
uczeń, Franciszek Węglorz wspomagał swego dyrektora mąką i pieniędzmi. 
W przetrwaniu trudnych okupacyjnych dni pomagało Popiołkowi zajęcie się pracą 
naukową. Zaczął gromadzić materiały do dziejów hutnictwa żelaznego na ziemiach 
polskich. Pomimo zamkniętych dla Polaków bibliotek, wypożyczano mu w tajem
nicy książki z Biblioteki Jagiellońskiej. Wyniki swych badań opublikował już po 
wojnie, w pracy pt.: „Opieka społeczna w przemyśle hutniczo-górniczym na 
ziemiach polskich” (Cieszyn 1946), oraz w: „Dziejach hutnictwa żelaznego na 
ziemiach polskich” (Katowice 1947).

Czasy cieszyńsko-krakowskie
Po wypędzeniu Niemców, gdy sytuacja w kraju stopniowo zaczęła się stabilizo

wać, u progu 1946 roku Franciszek Popiołek samotnie wrócił do Cieszyna. Wynajął 
pokój u p. Schm iedfa na ul. 3-go Maja, obiady zaś spożywał u p. Garbieniów. Dla 
żony zaczynanie wszystkiego na nowo, było zbyt trudne, pozostała więc u córki 
Marii w Krakowie. Popiołkowi to nie przeszkadzało w studiach archiwal- 
no-bibliotecznych. Stale też pomnażał swój dorobek pisarski, drukując w miejs
cowej prasie i periodykach oraz w wychodzącym w Czeskim Cieszynie pol
skojęzycznym „Zwrocie” .

Zbliżało się 80-lecie urodzin wytrwałego badacza. Józef Ślizankiewicz, przewod
niczący Miejskiej Rady Narodowej w Cieszynie, wysyłał 20 VI 1947 pismo do 
dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jana 
Dąbrowskiego. Pisał w nim, iż „Miejska Rada Narodowa w Cieszynie, chciałby 
godnie i uroczyście nagrodzić trud całego życia dyr. Franciszka Popiołka,
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zasłużonego historyka Śląskiego i w tym celu zwraca się do Pana Dziekana 
z uprzejmym zapytaniem, czy istniałaby możliwość nadania wymienionemu tytułu 
doktora honoris causa”26. Odpowiadając, dziekan w piśmie z 7 VII 1947 
zadeklarował swą przychylność dla tej propozycji. Posiedzenie odpowiedniej 
komisji 18 października 1947 r. też zgodziło się na owo honorowe wyróżnienie 
a senat uczelni, przyjętą 16 grudnia 1947 roku uchwałą opowiedział się za 
poprzednimi opiniami.Również Ministerstwo Oświaty wyraziło swą zgodę 5 IV 
1948 r. Do Popiołka wcześniej doszły wieści o przygotowywanej uroczystości. 
W liście do Dziekana pisał, iż będzie to dla niego wielki zaszczyt i dodał, że 
„Przyjaciele moi tutejsi życzą sobie, żeby uroczystość odbyła się w Cieszynie i nie 
pozwalają na inny termin, tylko między 20-22 maja”27. Senat Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 22 V 1948 przyjechał do Cieszyna, gdzie w teatrze uroczyście 
nadano Franciszkowi Popiołkowi tytuł doktora honoris causa „za zasługi na polu 
pracy naukowej i narodowej” . Laureat, posługując się znakomitą łaciną, po
dziękował za wyróżnienie. Dotychczas nie omijały go różnego rodzaju pochwały, 
nagrody i medale, lecz to, nadawane przez jego macierzystą uczelnię, wyprze
dziło wszystkie ordery i dyplomy. Później jeszcze, przyznano mu tytuł hono
rowego członka Polskiego Towarzystwa Historycznego, na Zjeździe Historyków 
21 X 1956 r.

Po uroczystościach w teatrze, Franciszek Popiołek nie zaprzestał wertowania 
dokumentów, prasy i książek, ciągle poszukując informacji o przeszłości ziemi 
cieszyńskiej. Stosunkowo mało utrzymywał znajomości. Poza dyrektorem M u
zeum — Ludwikiem Brożkiem, prawie codziennie spotykał W iktora Kargera 
(1880— 1976). Łączyły go z nim wspólne zainteresowania przeszłością regionu. 
Powszechnie Karger uchodził za historyka niemieckiego i to skłoniło okupantów 
niemieckich po zajęciu Cieszyna, do mianowania go dyrektorem Muzeum. Dobrze, 
że tak się stało, bo ten lokalny patrio ta wykorzystał swe stanowisko do zapobieże
nia dewastacji i wywozu cennych zbiorów, gdy okupant w popłochu uciekł 
z Cieszyna28. Po wojnie o tym jednak zapomniano. Dlatego obydwaj panowie, bez 
rodzin w Cieszynie, żyjąc od dawna na emeryturze, łatwo znaleźli wspólne tematy 
rozmów. Popiołek rzadko opuszczał swe miasto, jedynie w 1952 roku udał się do 
Krakowa na pogrzeb żony. Dwa lata później przeniósł się do córki Marii, do 
Krakowa już na stale.

Bez Cieszyna i sobie tak znanych dróżek w tym mieście, w grodzie podwawel
skim Franciszek Popiołek jakby przygasł, zamknął się w sobie. Ten ongiś tak 
wytrawny piechur i turysta, nie wychodził na spacery. Lecz pewnego razu 
przechadzając się na Plantach w pobliżu domu, przypadkowo spotkał Juliana 
Przybosia (1901— 1970). Znali się jeszcze z czasów, gdy poeta był profesorem 
gimnazjalnym w Cieszynie (1933— 1937). Teraz namawiał, nieco nawet zgorzk
niałego Popiołka, aby dalej zbierał cieszyniana i publikował wyniki swych 
dociekań. Od tego spotkania zasłużony historyk nabrał nowego ducha. Zaczął 
systematycznie pracować w Bibliotece Jagielońskiej. Z  laseczką, po południu 
z wnukami wychodził na spacery, na herbatkę i kwaśne mleko29. Później, gdy nieco 
osłabł, córka M aria odprowadzała go i przyprowadzała z uniwersyteckiej librarii. 
Kierownictwo tej książnicy, dało Popiołkowi klucz do windy, którą udawał się na

9 Pamiętnik t. 9 1 2 9



swe stałe miejsce w czytelni profesorskiej. Ciągle też pisał i oczekiwał na druk swych 
nowych pozycji, a tych zebrało się sporo, 383 publikacje w 1957 r.30 Pisał nie tylko 
artykuły, lecz i: „Szkice z dziejów Cieszyna” (Katowice 1957), „Studia z dziejów 
Śląska Cieszyńskiego” (Katowice 1958). Są to prace, które jeszcze dziś nie wyszły 
z obiegu życia naukowego31.

Stopniowo jednak Profesora opuszczały siły. Osłabł i nie wstawał z łóżka. Coraz 
częściej nie poznawał swych bliskich. Niekiedy tylko zrywał się z łóżka i chciał 
iść do pracy. Zgasł 23 X 1960 w mieszkaniu córki Marii w Krakowie na ul. 
Łobzowskiej 4.

N a wieść o śmierci Franciszka Popiołka, w Cieszynie powstał Komitet, który 
zajął się przygotowaniem uroczystości pogrzebowych. Kierujący nim szef cieszyń
skiej prokuratury Józef Zuberek, sprowadził ciało historyka do miasta w przed
dzień pogrzebu. Trum nę wystawiono w ratuszu i tam mogli pożegnać cieszyniacy 
swego zasłużonego obywalela. W dniu następnym Franciszka Popiołka uroczyście 
pochowano w alei dla zasłużonych, na cmentarzu komunalnym w Cieszynie.

Przedstawienie życia i pracy Franciszka Popiołka nie wymaga jakiegoś szerszego 
podsumowania. Cenili go prawie wszyscy, nawet ci uczniowie, których dener
wowało jego zamiłowanie do szczegółów czy pedanteria. Po latach głośno przecież 
mówili, że to głównie Popiołek nauczył ich systematyczności i skrupulatnej pracy. 
Piewca ziemi cieszyńskiej, Gustaw Morcinek nazwał Franciszka Popiołka wybit
nym i chyba jedynym dziejopisem ziemi cieszyńskiej32. Przekonania tego dotych
czas nie podważono.

* Spuścizna F. Popiołka znajduje się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej.
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