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Jeszcze o „sprawie Cieślara”

Problem tzw. platformy Pawia Cieślara, polskiego komunisty z Trzyńca, 
sprawującego na początku lat 50-tych poważne funkcje w komunistycznym 
aparacie władzy na Zaolziu nie zalicza się już do kategorii „białych plam ” 1. 
Cieślar w kwietniu 1950 roku wystąpił wobec władz z referatem „O bolszewicką 
politykę narodowościową na Śląsku Cieszyńskim” , w którym zażądał między 
innymi repolonizacji Zaolzia, uznając, że wielu tamtejszych autochtonów zostało 
dawniej odgórnie sczechizowanych, co podbudował sloganami marksistowskimi 
i leninowskimi, do których był przekonany. Niezależnie od tego, na ile plany 
Cieślara były w mniejszym lub większym stopniu niemożliwe do realizacji, sama 
treść jego wystąpienia zasługuje na uwagę historyków, będąc przy tym najbardziej 
znanym głosem w obronie polskiego stanu posiadania na Zaolziu w czasach 
stalinowskich.

Poniższy dokument jest sprawozdaniem, przygotowanym dla władz Komunis
tycznej Partii Czechosłowacji przez czołowego krytyka „platform y” Gustava 
Bareśa, z konferencji, odbytej w Czeskim Cieszynie w kwietniu 1951 r., która wraz 
z innymi podobnymi „masówkami” zapoczątkowała okres nagonki na Cieślara 
i jego zwolenników oraz stanowiła pretekst do czystek w zaolziańskich orga
nizacjach. W dokumencie, obok Cieślara spotykamy wielu znanych działaczy 
zaolziańskich z Henrykiem Jasiczkiem i Pawłem Trombikiem na czele. Doku
ment może stanowić także kolejny przyczynek do poznania metod funkcjo
nowania aparatu totalitarnego w warunkach pogranicza narodowościowego, 
sposobów działania i myślenia ówczesnych władz, poznania mechanizmów kształ
towania się postaw ludzkich w tych trudnych z wielu względów czasach, przede 
wszystkim jednak początku osobistej tragedii Pawła Cieślara, broniącego praw 
współrodaków, zaszczutego przez aparat polityczny człowieka. Dokum ent, prze
tłumaczony dla potrzeb artykułu na język polski, pochodzi ze zbioru akt 
zgromadzonych w tzw. Archiwum Gottwalda w Centralnym Archiwum Państ
wowym w Pradze2.
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M ateriał do wiadomości członków T a j  n e
sekretariatu KC KPCz

Informuje: G. Bareś

Informacja o powiatowej konferencji KPCz w Czeskim Cieszynie, odbytej dnia 14 
i 15 kwietnia 1951

W piątek dnia 13 kwietnia odbyło się zebranie prezydium Krajowego [Wojewó
dzkiego — KN] Komitetu KPCz w Ostrawie, na które byli wezwani niektórzy 
funkcjonariusze (partyjni) polskiej narodowości z powiatu Cz. Cieszyn i Karwina. 
N a zebraniu poinformowano o burżuazyjno-nacjonałistycznym wystąpieniu 
tow.Cieślara. Prezydium po dyskusji zdecydowało, że na wszystkich 3 powiato
wych konferencjach, gdzie jest polska mniejszość, tj. Cz. Cieszyn, Karwina 
i fabryczny powiat Trzyniec, reprezentanci władz krajowych oznajmią, że prezy
dium odrzuciło platformę Cieślara i nie zaleca, aby był on wybrany do rady 
powiatowej.

W dyskusji towarzysze opowiedzieli się przeciw Cieślarowi, a za głównego 
winnego uznali polskiego konsula w Ostrawie, Wengierowa. Stwierdzono, że 
Wengierow w latach 1945— 1946, jeszcze zanim został mianowany konsulem, 
jeździł nielegalnie pod fałszywym nazwiskiem po Zaolziu i organizował an- 
tyczechosłowackie wystąpienia. Dla polskich towarzyszy było wielką niespodzian
ką, kiedy Wengierow został mianowany konsulem. Wengierow urządzał w Ostra
wie ogromne przyjęcia, na które zapraszał 400—600 ludzi, a zapraszał nie tylko 
reakcyjne żywioły polskie, ale także czeskie. Potwierdzono, że tow. Kaleta, 
pierwszy polski poseł, był odsunięty (od wpływów — KN) przez Wengierowa na 
podstawie oskarżeń, że jest „czechofilem” . Wszyscy towarzysze potwierdzili, że 
tow. Kaleta jest uczciwym człowiekiem, dobrym komunistą, który walczył 
w polskich partyzanckich oddziałach a teraz bezkonfliktowo pełni funkcję 
wiceprzewodniczącego PR N  w Karwinie.

Pierwszym przewodniczącym PZKO [...], który dziś liczyjakieś 13.000 członków, 
był poseł Trombik. Ponieważ poseł Trombik na naradzie kulturalnego i oświatowe
go referatu z praktycznych powodów referował po czesku, został również uznany 
za „czechofila” i była przeciwko niemu prowadzona kampania, k tóra osiągnęła 
szczyt na walnym zgromadzeniu PZKO. Tow.Trombik został podczas swej 
nieobecności przez nacjonalistyczne żywioły wygwizdany, czemu przyklasnął 
Wengierow. N a przewodniczącego wybrano Pribulę, który jest, według mniemania 
towarzyszy, reprezentantem żywiołu nacjonalistycznego. Polscy towarzysze pod
czas dyskusji skonstatowali, że polski lud pracujący w Cieszyńskiem i Karwińskiem 
jest zadowolony z warunków socjalnych i narodowych i że nie m a powodów do 
sporu. W powiecie karwińskim, gdzie większość tworzą czescy i polscy górnicy, nie 
dochodzi do żadnych sporów narodowościowych a wpływ nacjonalistycznych 
żywiołów typu Cieślara jest tu  bardzo mały. Dlatego też rozwiązano powiatowy 
zarząd PZKO w Karwinie a główna działalność została przeniesiona do 
Cz.Cieszyna. PZKO ma obecnie 96 etatowych pracowników.
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Dnia 14 kwietnia została rozpoczęta konferencja^KPCz w Cz. Cieszynie. Przed 
konferencją doszło do pewnego wystąpienia, kiedy to jeden polski towarzysz 
przyszedł za podium jako delegat pytać się, dlaczego nie został wywieszony obraz 
Śliwki i Krausa. Charakterystycznym dla stosunków w Cieszyńskiem jest to, że 
towarzysz z powiatowego sekretariatu partii starał się mu to  wyjaśnić niedostat
kiem miejsca na dekorację. Oczywiście wydaliśmy nakaz z prezydium PR, aby 
obrazy Śliwki i Krausa nie były wywieszane. Towarzysze w Cz. Cieszynie, którzy 
robili dekorację, powiesili obraz Śliwki i Krausa w mniejszym rozmiarze na jednej 
gazetce ściennej, ale do rana było te obrazy usunięte. Polskie żywioły nacjonalis
tyczne miały zamiar propagować na Zaolziu kult Śliwki i dlatego w referacie 
należało Śliwkę otwarcie potępić jako zdrajcę.

Referat na konferencji, w którym zawarto także problem nacjonalistycznej 
platformy Cieślara, był dla wielkiej części delegatów niespodzianką a na grupę 
Cieślara spadł jak grom z jasnego nieba. Cieślar i jego przyjaciele unikali mówienia 
o tej platformie z komunistycznymi funkcjonariuszami a wielu polskich towarzyszy 
w dyskusji z kolei wskazywało, że o konkretnych sprawach z tej platformy 
dowiedzieli się od mieszczańskich albo inteligenckich żywiołów.

Po moim referacie, Cieślar, który jako dotychczasowy przewodniczący KP 
KPCz konferencji przewodniczył, podziękował za referat. Wtedy zgłosił się do 
dyskusji jeden towarzysz, który oświadczył, że po tym, co było mówione, delegaci 
podziękują sobie za referat sami i żądają, aby Cieślar opuścił miejsce przewod
niczącego. Doszło do „bojowego” głosowania, podczas którego uchwalono, aby 
Cieślar opuścił miejsce przewodniczącego.

Z powodu tego, że nie było możliwe przygotować przedtem konferencję od 
strony politycznej, główny bój na konferencji rozegrał się sam. Sytuacja była 
miejscami dość napięta, tym bardziej, że Cieślara otwarcie popierała grupa około 
10—12 delegatów, którzy próbowali sprawę skierować na kłótnie o formalną 
stronę narady i którzy jednakowo za cieślarowymi projektami głosowali. C harak
terystyczne jest, że jeszcze w niedzielę do południa jeden z delegatów podał 
propozycję, aby Cieślar mógł mówić bez ram czasowych i aby innym delegatom 
skrócić czas wystąpienia do 3 minut.

Po południowej przerwie, w sobotę, Cieślar został wezwany, aby odpowiedział. 
Odpowiedział bardzo bezczelnie i postawił 3 żądania: 1. Aby dostał protokół 
mojego referatu. 2. Aby mógł odejść i przygotować się na jutrzejsze wystąpienie, 
ponieważ nie jest przygotowany. 3. Aby mu obiecano nieograniczony czas 
wystąpienia.

Doszło do prawie godzinnej dyskusji o porządku dziennym, podczas której 
Cieślar odgrażał się i oskarżał, że dąży się do uciszenia człowieka, który broni 
interesów Polaków. Odgrażał się, że z powodu tego utworzy się między polskimi 
a czeskimi towarzyszami przepaść.

Na konferencji był obecny powiatowy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej z polskiego Cieszyna, który przekazał pozdrowienia a oprócz tego 
wystąpili oświadczył, że PZPR nie będzie popierać nacjonalistycznych tendencji na 
Zaolziu i że jest mu milszy czeski komunista niż polski nacjonalista. Jego 
wystąpienie pomogło w odsunięciu i rozbiciu grupy burżuazyjno-nacjonalistycznej.



Od pierwszej chwili udało się na konferencji stworzyć zróżnicowanie między 
polskimi delegatami, z których część wystąpiła przeciwko Cieślarowi, a podczas 
dyskusji przedstawiła wiele dowodów na to, że nacjonalistyczna polityka pod
trzymuje kułackie i reakcyjne żywioły, w PZKO są usuwani w cień komuniści a na 
ich miejsce przychodzą reakcjoniści. Wielu polskich towarzyszy wyraziło także 
zadowolenie co do narodowościowych i socjalnych stosunków na Zaolziu.

W niedzielę przed południem wystąpił Cieślar, któremu zezwolono większością 
głosów na półgodzinne przemówienie. Skarżył się na początku, że jest ubijana jego 
krytyka, przedstawił historyczne statystyki, że Zaolzie było dawniej polskie, że była 
prowadzona czechizacja i ponownie żądał, aby to było zmienione podaniem się 
całego autochtonicznego społeczeństwa za Polaków, dlatego gdyż, podobno, żaden 
człowiek nie może zmienić swojej narodowości. Cieślar w swym przemówieniu 
napadł na partię i reżim ludowo-demokratyczny tym, iż rzekł, że to nie on jest 
burżuazyjny nacjonalista, ale że burzuazyjno-nacjonalistyczna jest taka polityka, 
która nie daje żyć narodowi i uciska naród. N a koniec ponownie podkreślał swoją 
rasową teorię, że narodowość jest człowiekowi dana, a kończył tym, że starego 
komunistę potępiają podobno ludzie, którzy dawniej przeciw komunistom wal
czyli.

Po jego przemówieniu oddano głos delegacji powiatowej konferencji KPCz 
z Karwiny, która przybyła. Czescy i polscy członkowie delegacji (w imieniu 
Polaków tow.Kaleta) tłumaczyli, że konferencja zajmowała się platform ą Cieślara 
i że ją  odrzuciła. Wystąpienie delegacji odbiło się szerokim echem. Kaleta zwrócił 
się do Cieślara z pytaniem: „wierzysz ty w ogóle czeskiej klasie robotniczej, wierzysz 
partii?” Polski poseł tow.Trombik, który był wyraźnie poddany wielkiemu 
naciskowi ze strony polskich nacjonalistów, wystąpił zadowalająco, pow iedział, że 
między Polakami są tendencje izolować się od Czechów i wytworzyć m ur między 
polskim a czeskim pracującym ludem, i że niektórzy towarzysze niechcą zrozumieć, 
że polski reakcjonista i polski wiejski bogacz jest naszyn nieprzyjacielem. Teoria 
Cieślara chce utrwalić imperialistyczny ucisk a sam Cieślar chce rozbić internac- 
jonalistyczny front robotników.

Za Cieślarem opowiedzieli się tylko dwaj delegaci a głównie redaktor pisma 
„Głos Ludu” Jasiczek i sekretarz rolny Komitetu Powiatowego KPCz Chybidziu- 
ra. Wywinęli się od sprawy cieślarowej platformy, ale zaatakowali politykę 
narodowościową i usiłowali podawać poszczególne przykłady domniemanego 
„ataku” na polską mniejszość. M ożna było zobaczyć, że chodzi o drobiazgi [...]. 
Dla nieprzyjaznej argumentacji było charakterystyczne, że wskazują na żądania, 
aby Polakom, którzy podczas okupacji nie przyjęli niemieckiej narodowości i przez 
to dostawali pensje o 15% niższe, było tych 15% zaliczone jako szkoda wojenna.

Dla całkowitego obrazu przebiegu konferencji było charakterystyczne też 
wystąpienie jednego polskiego delegata w niedzielę po południu, który rzekł, że 
przeszedł podczas konferencji wielką szkołę, że z początku nie wierzył oskarżeniom 
przeciw Cieślarowi, ale że stopniowo się przekonał o nieprzyjaznym stanowisku 
Cieślara.

W końcowym przemówieniu ponownie bardzo szczegółowo była przedstawiona 
szkodliwość cieślarowej teorii i praktycznej polityki jego grupy i zostało także
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podkreślone, że nikt nie ma prawa rozumieć rozbicia tych nacjonalistycznych 
te n d e n c j i  jako jakiegoś sygnału do ataku przeciwko polskiej mniejszości. Końcowe 
słowa zostały przyjęte z ogromnym uniesieniem polskich i czeskich delegatów. Cała 
konferencja powstała i przez długie minuty skandowała na cześć tow. Gottwalda 
i Komunistycznej Partii Czechosłowacji.

Po końcowych słowach do przemówienia zgłosił się Cieślar i oświadczył, że 
dziękuje za wyjaśnienie, że od swoich niewłaściwych opinii nie ustąpi i że się będzie 
starał udowodnić swą wierność dla partii. Także trzej jego poplecznicy wydali 
podobne oświadczenia.

Konferencja jednogłośnie wybrała nowy komitet powiatowy, bez Cieślara i bez 
jego popleczników. W nowym komitecie powiatowym jest 6 Polaków, ale 
przewodniczącym i sekretarzem są Czesi. Konferencja także uchwaliła zasugerowa
nie Komitetowi Centralnemu i Krajowemu, aby Cieślar został pozbawiony funkcji 
zastępcy członka Komitetu Centralnego i członka Komitetu Krajowego. W od
dzielnej rozmowie Cieślar obiecał, że pośle swoją rezygnację z funkcji zastępcy 
Komitetu Centralnego i przekazał swoją legitymację zastępcy członka Komitetu 
Centralnego. W przyjętej rezolucji uchwalono referat i końcowe przemówienie tow. 
Bareśa, oraz to, że referaty te mają służyć za podstawę kampanii wyjaśniającej, 
która będzie prowadzona we wszystkich podstawowych organizacjach partyjnych. 
W niedzielę, w południowych godzinach przyjechała do Cz. Cieszyna delegacja 
z powiatowej konferencji KPCz powiatu fabrycznego trzynieckiej huty, gdzie 
robotnicy nie wierzyli, że Cieślar poszedł tak daleko i żądali potwierdzenia 
o zawartości jego platformy. Kiedy to otrzymali, powiatowa konferencja w Trzy- 
ńcu tak samo jak w Karwinie platformę Cieślara potępiła.

Z towarzyszami z Ostrawy i Cz.Cieszyna postanowiono o kampanii wyjaś
niającej a dla najbliższego okresu o przygotowaniu walnego zgromadzenia PZKO, 
aby od przewodniczenia były odsunięte nacjonalistyczne i reakcyjne żywioły. 
Będzie także przeprowadzona zmiana w redakcji „Głosu Ludu” .

W związku z główną sprawą zalecam wykonać następujące działania:
1) poinformować polskiego ambasadora w Czechosłowacji
2) wyjaśnić tak po linii państwowej jak  i partyjnej położenie posiadaczy tzw. 

Volkslisty na Zaolziu.

17 kwietnia 1951

Przypisy

1 Na temat P. Cieślara zob. np.: S. Zahradnik, M . Ryczkowski: Korzenie Zaolzia, 
Warszawa-Praga-Trzyniec 1992, s.133— 137; K. Nowak: Z problematyki narodowościowej 
Zaolzia po 1948 roku. (W:) Ojczyzna wielka i mała. Księga pam iątkowa wydana z okazji 
40-lecia Oddziału PTH w Cieszynie pod red.I. Panica, Cieszyn 1996, s. 216— 217.

Statni Ustredni Archiv Praha, Gottvalduv Archiv 45/854.
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