
SPRAWOZDANIA

Mirosława Pindór
CIESZYN

Działalność Towarzystw 
Spoleczno-Literackich 
na Śląsku Cieszyńskim

Gmach uniwersytecki w Cieszynie — Bobrku jest siedzibą kilku towarzystw, 
w tym trzech literackich: Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Towarzyst
wa im. Marii Konopnickiej, Towarzystwa im. Zofii Kossak.

Najstarszym, bo istniejącym od 9 X 1970 roku — starszym zatem od samej Filii 
Uniwersytetu Śląskiego, powołanej zarządzeniem M inistra Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 15 V 1971 r. — jest Cieszyński Oddział Towarzystwa Miłośników 
Języka Polskiego.

Działalność Towarzystwa, opierająca się „na głębokim przekonaniu o potrzebie 
służenia wszystkim tym, którzy w poprawnym posługiwaniu się językiem ojczystym 
chcą opierać się nie tylko na intuicji, ale i wiedzy o stałych czy innowacyjnych ele
mentach jego wewnętrznej struktury” , wpisuje się bogatą kartę w długoletnie dzieje 
polskiego szkolnictwa nad Olzą. Założenia nadrzędne: „ upowszechnienie wiedzy 
o języku, pogłębienie kultury języka polskiego, budzenie językowego miłośnictwa” 
(Robert Mrózek: Dziesięciolecie działalności Towarzystwa Miłośników Języka 
Polskiego w Cieszynie. „Rocznik Cieszyński” 1983,1V/V, s. 219.) — wrosły w dzieje 
uniwersyteckiego budynku. Gmach ten przecież stał się początkiem roku szkolnego 
1911/12 ostoją polskiej mowy i nauki w języku ojczystym.

Gdzie zatem, jak  nie tam zrodzić się miała myśl o powołaniu stowarzyszenia osób 
miłujących język ojczysty i to bez względu na przynależność zawodową. W gronie 
członków Towarzystwa, obok polonistów, studentów, dziennikarzy, bibliotekarzy, 
znaleźli się muzycy i plastycy, a także przedstawiciele rzemiosła. Koło liczyło 
początkowo 10 członków, by w latach 1973— 1974 powiększyć się do 95. Fakt ten 
zauważony został przez branżowy „Poradnik Językowy” : „O to bydgoskie, a także 
toruńskie koła TM JP grupują poniżej 30 członków, każde z nich zorganizowało 
6 odczytów. A w o wiele mniejszym Cieszynie koło tegoż Towarzystwa liczy 95 osób 
[...] („Poradnik Językowy” 1975, zesz. 1, s. 105. Także: „Ilustrowany Kurier 
Polski” 1975, nr 234).

Następne lata nie były już tak imponujące. W roku 1979 odnotowano np. tylko 
20 członków, by jednak w rok później liczbę tę podwoić. W obecnej dekadzie
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rokiem regresji był 1993, kiedy przynależność do Towarzystwa deklarowało 36 
osób. Dla porównania w roku 1990 Towarzystwo liczyło 69 członków. Obecnie 
w pracę cieszyńskiego Oddziału TM JP zaangażowanych jest około 60 osóbb. Gros 
stanowią pracownicy naukowi Filii i studenci. Z momentem ukończenia edukacji, 
powrotu w rodzinne strony, kończy się również okres ich aktywnego zaan
gażowania w działalność Towarzystwa, stąd tak duża rotacja i niestabilna liczba 
członków. Zjawisko to dotyka także inne, pracujące pod egidą Filii, stowarzysze
nia, w tym Towarzystwo im. M arii Konopnickiej. Prawidłowość ta dotyczy 
wszystkich ośrodków terenowych, zwłaszcza uczelnianych.

Przejawami działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego są przede 
wszystkim: akcje odczytowe, doraźne poradnictwo językowe, publikacje prasowe
0 charakterze popularno-naukowym.

W okresie dwudziestopięciolecia zorganizowano ogółem 83 odczyty. I znowu 
pierwsze dziesięciolecie okazało się w tej mierze najbogatsze. Wygłoszono 52 
prelekcje. W latach 1980— 1990 było ich 18, a od roku 1991 członkowie 
Towarzystwa i jego sympatycy wysłuchali 13 wykładów.

W gronie prelegentów znaleźli się językoznawcy z Uniwersytetu Śląskiego (Irena 
Bajerowa, Antonina Grybosiowa, Alina Kowalska, Robert Mrózek, Helena 
Synowiec, Edward Polański, Ewa Sławkowa, Franciszek Bizoń), Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (M arian Kucała, 
Władysław Lubaś, Krystyna Pisarkowa, Stanisław Urbańczyk, Henryk Wróbel, 
Alfred Zaręba), Wyższej Szkoły Pedagogicznej (podówczas) w Opolu (Stanisław 
Gajda) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (Jan Miodek).

W 1994 i 1995 r. wygłosili wykłady językoznawcy reprezentujący naukę czeską: 
Jan Chloupek z Uniwersytetu im. M asaryka w Brnie i doc. Jana Svobodova 
z Uniwersytetu Ostrawskiego. Zadzierzgnięciu kontaktów naukowców polskich
1 czeskich sprzyjało powołanie w Filii w lutym 1993 roku Sekcji Historycz
no-Literackiej Komisji Polsko-Czesko-Słowackiej PAN, a także podpisanie oficjal
nych umów o współpracy pomiędzy uniwersytetami: cieszyńskim i ostrawskim, 
a także (w maju 1996 r.) opawskim.

Problematykę wzajemnych polsko-czeskich związków językowych podejmowa
no jednakże znacznie wcześniej, bo w latach 70-tych (wykłady A. Zaręby). 
Ukazanie właściwości języka polskiego na tle innych języków słowiańskich 
stanowiło przedmiot wielu odczytów. Pozostałe „eksponowały wiedzę o właściwoś
ciach systemowych, zróżnicowaniu, funkcjach i rozwoju języka polskiego oraz 
zachodzących w nim zmianach” , kilkanaście było „poświęconych zagadnieniom 
normatywnym oraz kulturze i polityce językowej” , kilkanaście popularyzowało 
„problematykę onomastyczną” , kilka poświęcono wybitnym językoznawcom (R. 
Mrózek: Oddział Cieszyński Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego 
1970— 1990 „Rocznik Cieszyński” 1991, VI/VII, s. 199). Znakiem nowych czasów 
staje się taka problematyka odczytów, jak: Ewy Sławkowej: „Język reklamy” , Ireny 
Bajerowej: „Co się obecnie zmienia w języku polskim” , czy R oberta M rózka: „Od 
edukacji lingwistycznej do lingwistyki edukacyjnej” .

Zakres tematyczny odczytów wzbogaciły referaty sesyjne zamykające dziesięcio
letni i dwudziestoletni okres działalności cieszyńskiego Koła TM JP. Pierwszą sesję
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popularno naukową zorganizowano 16 XII 1980 (wystąpienia S. Urbańczyka: 
„Język polski w ostatnim 60-leciu” i A. Grybosiowej: „O zmianach we współczesnej 
polszczyźnie”), drugą — 6 XII 1990 (referaty: I. Bajerowej: „Nowe kierunki 
językoznawstwa a kultura języka i etyka” , S. Urbańczyka: „Pochodzenie nazwiska 
Wojtyła” , J. Miodka: „Oficjalność i nieoficjalność jako  kategoria we współczesnej 
polszczyźnie”). Spotkaniem z Janem Miodkiem 18 IV 1996 uczczono 25-lecie 
Towarzystwa.

Znamiennym jest dla pracy cieszyńskiego Koła, iż odczyty wygłaszane są nie 
tylko w murach uczelni, ale także w cieszyńskich szkołach średnich, w Domu 
Narodowym. Niegdyś także w Klubie Cieszyńskiej D rukam i Wydawniczej. 
Obecnie również w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Cenna była, zwłaszcza w po
czątkowym okresie, współpraca z cieszyńskim Klubem Propozycji Władysława 
Oszeldy.

Więź cieszyńskiego Oddziału TM JP ze środowiskiem ujawnia się w pode
jmowaniu w odczytach problematyki ślązkoznawczej, z uwzględnieniem cieszyńs
kiej, także w udzielonym doraźnie poradnictwie językowym, m.in. opiniowanie 
wniosków związanych z nazewnictwem miejskim: ulic, osiedli, dzielnic. Ważne są 
również artykuły o charakterze popularyzatorsko-inwestycyjnym, ukazujące wsze
lkie uchybienia w tym względzie, a drukowane na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńs
kiej” . Ten praktyczny aspekt działalności Towarzystwa wydaje się szczególnie 
cenny. Ważny jednakowo dla samego Towarzystwa, jak  i dla regionu.

N a terenie województw: bielskiego, katowickiego, częstochowskiego, jeleniogór
skiego, legnickiego, opolskiego, wałbrzyskiego, zielonogórskiego i wrocławskiego 
miało działać — pozostałe 14X1 1983 (zarejestrowane 1 II 1984) — Towarzystwo 
im. Zofii Kossak.

Sam zamysł powołania Towarzystwa, które by „upowszechniało i pogłębiło 
wiedzę o życiu i twórczości Zofii Kossak i uświadamiało jej rolę w kulturze 
narodowej” , a także prowadziło „działalność kulturalną w duchu idei i zasad, 
którym wyraz dawała Zofia Kossak swoim życiem i twórczością” , ponadto 
sprawowało” opiekę nad materialnymi i duchowymi pamiątkami związanymi 
z pisarką” (Statut Tow. im. Z. Kossak, Górki Wielkie 1994, s. 2.), narodził się dużo 
wcześniej — w 1978 r. — w dziesiątą rocznicę śmierci autorki „Krzyżowców”. 
W dwa lata później -— w czerwcu 1980 r., wespół ze Stowarzyszeniem PAX 
zorganizowano w Cieszynie I Sympozjum poświęcone życiu i twórczości Zofii 
Kossak. W roku następnym — kolejne (nt. „Zofia Kossak — chrześcijański etos 
życia i twórczości”), połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej na murach 
kościoła parafialnego w Górkach Wielkich (okolicznościową mowę wygłosił Jan 
Dobraczyński), a w 1982 roku — sympozjum III, obrazujące związki pisarki 
z harcerstwem.

Zatem sympozja, które — zdaniem Ireneusza Opackiego, pierwszego prezesa 
Towarzystwa — „pozwoliły na docenienie siły inspiracji zawartych w Jej (Zofii 
Kossak — MP) dokonaniach pisarskich [...] uświadomiły Jej związek z regionem 
cieszyńskim i Ziemiami Zachodnimi” (I. Opacki, Towarzystwo im. Zofii Kossak: 
„Inform ator Towarzystwa im. Zofii Kossak, Cieszyn 1988, s. 27.), stały się 
zaczątkiem Towarzystwa noszącego imię Zofii z rodu Kossaków. Sympozja także
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stały się głównym przejawem działalności Towarzystwa. Prace Towarzystwa mają 
trojaki charakter: regulaminowo-organizacyjny, społeczno-kulturalny, edukacyj- 
no-formacyjny. Zorganizowano ich już ogółem 10. Poświęcone były m. in. 
związkom pisarki ze Śląskiem, jej wojennym losom, katolicyzmowi w jej twórczo
ści. Szczególnie uroczysty charakter miały sympozja rocznicowe: w 20. rocznicę 
śmierci (5—6 XI 1988 r.), 100-lecie urodzin (11— 12 VIII 1990 r.), połączone 
z odsłonięciem i poświęceniem przez ks. bp. ordynariusza katolickiego D am iana 
Zimonia tablicy pamiątkowej na murach Domu Parafialnego w Górkach Wielkich 
oraz sympozjum na 25-lecie śmierci (24— 25 VI 1993 r.). Podczas tego ostatniego 
odsłonięto w parku obok Muzeum obelisk (zaprojektowany przez Jana Hermę) 
z wkomponowaną płaskorzeźbą — podobizną pisarki, autorstwa Jadwigi Smyko- 
wskiej.

Sesje popularno-naukowe, na których referaty wygłaszali m.inn. Edmund 
Rosner, Mirosława Pałaszewska, Zdzisława M okranowska, Irena Skwarek, a także 
wnuk pisarki — Franciszek Rosset, wzbogacano występami miejscowych zespołów 
artystycznych. Inscenizowano fragmenty utworów Zofii Kossak, prezentowano 
prace inspirowane twórczością autorki. Stanowiły one pokłosie konkursów 
plastycznych inicjowanych przez Towarzystwo, z myślą o najmłodszych czytel
nikach (niektóre prace eksponowane są w muzeum pisarki w G órkach Wielkich).

Konkursy plastyczne (akwarele, grafiki, kołaże, maskotki), literackie (opowia
dania, wiersze, obrazki sceniczne), teatrzyków szkolnych (adaptacje sceniczne 
utworów Zofii Kossak, prezentacja gwary swego regionu) są jedną z form 
działalności Towarzystwa, propagowaną wśród uczniów szkół gminy Brenna 
i Skoczów oraz szkół noszących imię pisarki: SP w Legnicy, SP w Kośminie
— miejsce urodzenia Zofii Kossak, SP w Pierśćcu. K onkurs IV — w r. 1997
— przebiegał pod hasłem: „W artość przyjaźni w życiu człowieka” .

Towarzystwo — wespół z innymi instytucjami i organizacjami organizuje
również sesje poświęcone wybitnym twórcom, związanym bądź to z miejscem 
urodzenia, bądź to z miejscem zamieszkania z ziemią cieszyńską. Były to sympozja 
z okazji 100-nej rocznicy urodzin ks. Emanuela Grim a (1983), Jana Wałacha 
(Istebna 1984), Ludwika Konarzewskiego (Istebna 1985), Walentego Krząszcza 
(Górki Wielkie 1986). Zorganizowano również cykl spotkań poświęconych Paw
łowi Łyskowi (Istebna 1985) i Karolowi Niedobie (Cieszyn 1987). Organizacja 
sympozjów i spotkań wiąże się u drugim bardzo ważnym nurtem działalności 
Towarzystwa — przypominaniem i popularyzacją twórców ważnych dla kultury 
regionu.

Towarzystwo patronuje również sesjom o tematyce religijnej, by przywołać sesję 
z roku 1989 w Ustroniu, której tematem był ekumenizm. Samo zaś Towarzystwo 
miało swoją uroczystą sesję rocznicową (10-lecie istnienia, 1 X 1994 r., wystąpienia 
Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Ewy Fonfary).

Jest również Towarzystwo organizatorem kilku wystaw, w tym przygotowanej 
w listopadzie 1992 r. w-Muzeum Niepodległości w Warszawie (komisarz Mirosława 
Pałaszewska) wystawy pt. „Zofia Kossak” .

Bardzo atrakcyjną formą pracy Towarzystwa są — organizowane od lipca 1986 
r. — „Wieczory u Kossaków” (w parku obok dawnego dworu). Stanowią one
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wspomnienie ognisk, organizowanych w kolejne rocznice urodzin pisarki, kiedy to 
do góreckiej „Kossakówki” zjeżdżała cała rodzina Kossaków, skupiając się 
wieczorem wokół płonącego ogniska. Zwyczaj ten, wskrzeszony przed dziesięcioma 
laty jest kontynuowany. Przy ognisku w Górkach Wielkich spotykają się ci 
wszyscy, którym bliska jest osoba Pani Zofii — członkowie Towarzystwa, 
nauczyciele, uczniowie szkół noszących imię autorki, duchowieństwo, wreszcie 
mieszkańcy Górek Wielkich i Brennej. „Kossakówka”  podejmuje wszystkich.

Towarzystwo inicjuje również przedsięwzięcia natury teatralnej. Przy współ
udziale „Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej” , dwukrotnie —  w roku 1985 
i 1987 — wystawiono „Jasełka cieszyńskie” .

Bardzo istotną formą działalności Towarzystwa jest prowadzenie działalności 
wydawniczej. Do tej pory ukazało się dziewięć pozycji wydawniczych Towarzyst
wa. Pierwszą był, wydany w Cieszynie 1988 r., barwny „Inform ator Towarzyst
wa...” , ostatnią są „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata” Zofii Kossak. Przy 
współudziale Księgami św. Jacka wydano także w 1990 r. „Pożogę” .

Swą pomocą służyły Towarzystwa Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich, 
wsparcia udzielają władze gminy Brenna. Samo Towarzystwo bowiem zmieniło 
swą siedzibę — z ulicy Menniczej w Cieszynie przeniosło się do budynku starej 
poczty w Górkach Wielkich.

Przeprowadzono również w 1993 roku zmiany w statucie. Terenem działalności 
Towarzystwa stał się cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej z zagranicą. Wybrano 
również nowe władze. Prezesem został po pełniącym przez dwie kadencje tę funkcję 
Ireneuszu Opackim — Stanisław Michałowski. Jednym z wiceprezesów został ks. 
Szczepan Wróbel, emerytowany proboszcz parafii w G órkach Wielkich, nie
strudzony propagator twórczości Zofii Kossak zm. w czerwcu 1996 r. 12IV  1994 r. 
Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej wpisał Towarzystwo im. Zofii Kossak z siedzibą 
w Górkach Wielkich do rejestru Stowarzyszeń.

Od 1985 roku Towarzystwo im. Zofii Kossak m a trzy Oddziały (początkowo 
Koła): w Cieszynie, Bielsku-Białej i Legnicy. W  marcu 1994 roku zainaugurowało 
swą działalność miejscowe Koło (przekształcone w 1997 r. w Oddział) w Górkach 
Wielkich. Istnieją także Koła Towarzystwa w Kośminie i Pierśćcu. Trw ają starania 
nad uruchomieniem Koła w Skoczowie.

Marzec 1994 roku był także miesiącem reaktywowania Cieszyńskiego Oddziału 
Towarzystwa Oddział powołano w strukturach uniwersytetu. M a on charakter 
ruchu społecznego. Prócz pracowników naukowo — dydaktycznych Filii (wchodzą 
oni również w skład Zarządu Głównego) współtworzą go, bądź też służą swym 
doświadczeniem bez deklaracji członkowskiej przedstawiciele innych stowarzyszeń 
opartych na podobnych założeniach, jak  np. Towarzystwo im. G. Morcinka, 
Towarzystwo im. M. Konopnickiej, TM JP, „Dziedzictwo” , Klub Inteligencji 
Katolickiej. Sympatykami Towarzystwa są także członkowie organizacji społecz
nych, instytucji kulturalnych Cieszyna i pobliskich miejscowości. W  kwartalnych 
spotkaniach Cieszyńskiego Oddziału uczestniczą studenci.

Towarzystwo cieszyńskie postawiło przed sobą dwa rodzaje zadań: naukowe 
i edukacyjno-popularyzacyjne. W ramach nurtu naukowego podejmowane są 
prace zmierzające do opracowania kalendarium życia i twórczości Zofii Kossak,
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badania nad twórczością innych pisarzy Śląska Cieszyńskiego, także inicjatywy 
wydawnicze. N urt samorealizacyjny ma być, wedle założeń Bibiany Jaślarowej 
— prezesa Oddziału Cieszyńskiego, realizowany w oparciu o wyznawane przez 
wielką pisarkę zasady etyczne, wartości chrześcijańskie, ogólnoludzkie, osobo- 
twórcze zawarte w jej utworach. Przewidziano nawiązanie współpracy z ośrodkami 
terapeutycznymi, placówkami wychowawczymi, domami opieki społecznej, szpita
lami, ośrodkami sanatoryjnymi (binlioterapia jako jedna z form działania).

Troską Cieszyńskiego Oddziału jest również wyposażenie szkół w książki Zofii 
Kossak oraz stworzenie opracowań metodycznych odnośnie ich wykorzystania na 
lekcjach języka polskiego oraz działalności szkolnych teatrów.

Współpraca ze szkołami w zakresie poradnictwa metodycznego stanowi także 
jedną z form pracy podbeskidzkiego Koła Towarzystwa im. M arii Konopnickiej. 
Powstałe wiosną 1986 roku przy Filii Uniwersytetu Śląskiego, jest jednym 
z najprężniejszych ogniw konopnicjańskich. Jest także jedynym, obok Koła 
Krakowskiego istniejącego przy tamtejszej WSP, działającym w ramach struktury 
uniwersyteckiej. Środowisko, w jakim Koło działa, predystynuje je do prowadzenia 
działalności naukowej, popularyzacyjnej. Stąd wśród dominujących form działania 
znalazły się sesje naukowe. W Cieszynie zorganizowano trzy ogólnopolskie sesje
0 charakterze metodycznym i rocznicowym. Podczas pierwszej konferencji (18 XII 
1987) zainaugurowano wręczenie nagród osobom szczególnie zasłużonym w popu
laryzacji twórczości Konopnickiej i szczególnie zaangażowanym w pracy na rzecz 
dzieci i młodzieży. Nagroda Podbeskidzkiego Koła nazwana została „Laurem 
imienia Konopnickiej” .

Szczególnie uroczysty charakter miała sesja popularno-naukowa, zorganizowa
na 9 X I 1 988 r. (w 60-lecie niepodległości), odbywająca się pod hasłem: „Konopnic
k a — Naród — Niepodległość” . Trzecią ogólnopolską sesję naukowo-metodyczną 
nt. „Konopnicka region — Szkoła” zorganizowano w dniach 7— 8 XI 1997. 
(Wystąpiło na niej 16 prelegentów, m.in. Frantisek Vseticka z Uniwersytetu 
w Ołomuńcu, Łucja Dawid, Ewa Fonfara, Edmund Rosner, Tadeusz Kania, 
Jadwiga Uchyła-Zroski — pracownicy naukowi Filii).

Koło w Cieszynie organizuje także sesje wyjazdowe (np. w styczniu 1996 roku, 
wespół z Zarządem Głównym oraz SP nr 2 w W adowicach, zorganizowało sesję 
naukowo-metodyczną nt. „Percepcja utworów Marii Konopnickiej w szkole 
podstawowej oraz działalność szkolnych Towarzystw im M. Konopnickiej” ). 
Uczestniczy także bardzo aktywnie we wszelkich przedsięwzięciach naukowych 
(sesja nt. „M aria Konopnicka w kaliskim kręgu literackim” — Kalisz, 21—23 
V 1997), oraz artystycznych m.in. w odbywającym się co roku w Przedborzu 
ogólnopolskim spotkaniu z poezją Konopnickiej, organizowanych przez Zarząd 
Główny w Warszawie.

Odczyty i wystawy stanowią także jedną z form pracy — prowadzonego przez 
Tadeusza Kanię — Koła. Wszystkie te przedsięwzięcia mają popularyzować postać
1 twórczość autorki, uwolnić wizerunek Konopnickiej od stereotypu „pieśniarski 
ludu” i „niedoli dziecka” , uczynić go żywym i wiarygodnym.

Koło współpracuje także z cieszyńskim Klubem Literackim „Nadolzie” — dzia
łającym od października 1982 roku przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi
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Cieszyńskiej (prezesem Klubu była, zm. w lutym 1997 r., Józefa Zyta Sara- 
ma-Wojnar). Koło, któremu patronuje Konopnicka, promuje bowiem kobiety 
piszące, wywodzące się z naszego — cieszyńskiego — regionu.

Placówka cieszyńska dysponuje także bogatym księgozbiorem, z unikatowymi 
wydaniami książek Marii Konopnickiej sprzed I wojny światowej, czy publikac
jami w języku esperanto. W bibliotece konopnicjańskiej sporo jest także publikacji 
metodycznych, literaturoznawczych, książek dla dzieci i młodzieży. Część zgroma
dzonych w wielkich akcjach zbiorczych książek, bądź nabytych w księgarniach 
całego kraju, sprzedawana jest na stoiskach organizowanych podczas sesji, spotkań 
i wykładów. Sporo przekazywanych jest nieodpłatnie do polskich szkół na Zaolziu 
i Białorusi. Dużo publikacji podarowano również studentom. Od 1990 r. urucho
miono bowiem w Filii seminaria magisterskie tematycznie związane z twórczością 
Marii Konopnickiej. Do tej pory powstało ponad 30 prac. Studenci —  magistranci 
są także w znacznej mierze członkami Podbeskidzkiego Koła. Stąd duża w Kole 
rotacja. Jego trzon zaś stanowią nauczyciele akademiccy, a także poloniści 
z cieszyńskich szkół. Przynależą do Koła również osoby spoza środowiska 
pedagogicznego. Obecnie Podbeskidzkie Koło Towarzystwa im. Marii Konopnic
kiej liczy 40 członków.

Za spory sukces cieszyńskie Koło poczytuje sobie wydanie książek metodycz
nych (przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Bielsku-Białej), napisanych przez 
M ariana Gancarczyka, a także wznowienie w 1996 roku publikacji Edmunda 
Rosnera pt. „Marii Konopnickiej związki z Beskidami” .

Najmłodszym, a zarazem jedynym z prezentowanych towarzystw społecz- 
no-literackich działającym poza strukturami uniwersyteckimi, jest Towarzystwo 
im. Gustawa Morcinka.

Powstało 8 XII 1988 w Skoczowie, jako swoista pochodna Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika Gustawa M orcinka (pomnik odsunięto 5 X II 1987). 
Celem Towarzystwa jest „upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o życiu i twórczo
ści Gustawa M orcinka oraz uświadamianie jego roli w literaturze i kulturze 
polskiej” , „działalność kulturalna w duchu idei i zasad, którym dawał wyraz 
Gustaw Morcinek swym życiem i twórczością” , „stworzenie centralnego ośrodka 
badań nad pisarstwem autora, a także życiem literackim Śląska Cieszyńskiego” 
(Ewa Fonfara, Towarzystwo im. Gustawa M orcinka, „Rocznik Cieszyński” 
VI/VII, 1991, s. 201.). Zwłaszcza to ostatnie zadanie wydaje się szczególnie cennym 
w świetle prowadzonych nieustannie prac badawczych nad twórczością Morcinka 
(na etapie magisterskim, doktorskim czy habilitacyjnym).

W Muzeum M orcinka w Skoczowie, które jest siedzibą Towarzystwa (kierującą 
placówką muzealną Halina Szotek jest zarazem prezesem Towarzystwa) zgroma
dzono mnóstwo morcinkianów. Pozyskano je nie tylko od osób prywatnych, 
towarzystw społeczno-kulturalnych, instytucji i organizacji krajowych, ale także 
zagranicznych (by przywołać ostatnich darczyńców z Kanady i Francji).

Niekwestionowaną zasługą Towarzystwa jest zatem stworzenie warsztatu bada
wczego dla pracowników nauki, studentów zajmujących się twórczością autora 
„Górniczego zakonu” . Kompetencje Muzeum i Towarzystwa schodzą się w tym 
zakresie, wzajemnie przenikają. Tak jest w wielu dziedzinach.
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Towarzystwo nie tylko gromadzi morcinkiana, ułatwiając badaczom pracę, ale 
także samo inspiruje do twórczości literackiej i naukowej. W spółpracuje w tym celu 
m.in. z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (zwłaszcza Janem 
Malickim i Krystyną Heską-Kwaśniewicz), Komisją Historyczno-Literacką PAN 
w Katowicach. Zabiega o wznowienie edycji książek M orcinka. Prowadzi także 
własną działalność wydawniczą. Pierwszą pozycją Towarzystwa była seria wspo
mnień o M orcinku pt. „Szelest mijanego czasu” (Cieszyn 1989). Towarzystwo jest 
również od 1990 roku wydawcą dwutygodnika — „G azeta Skoczowska” , a od 1994 
także „Kalendarza Skoczowskiego” .

W ramach uroczystości rocznicowych: 100-lecie urodzin i 30-lecie śmierci 
Gustawa M orcinka Towarzystwo zorganizowało sesje naukowe. Pierwsza odbyła 
się we wrześniu 1991 roku w Skoczowie i w Karwinie, drugą w 1993 roku 
w Skoczowie. W gronie prelegentów znaleźli się m.in. Jan Malicki, Krystyna 
Heska-Kwaśniewicz, Daniel Kadłubiec, Ewa Sławkowa, Ewa Fonfara, Kazimierz 
Kaszper. Naukowcy, ludzie pióra ze Śląska z obu stron Olzy. W setną rocznicę 
urodzin Gustawa Morcinka zaangażował się również Polski Związek K ultural
no-Oświatowy w Czeskim Cieszynie. Zmiany polityczno-społeczne u naszych 
południowych sąsiadów — podówczas Czechosłowacji (m.in. zniesienie w maju 
1991 roku obowiązku zaproszeń dla obywateli polskich chcących się udać na drugą 
stronę Olzy) umożliwiały wspólną realizację całego przedsięwzięcia. Sesji towarzy
szyły wystawy, koncert miejscowych zespołów („Dlo Gustlika gro muzyka”), 
a także projekcja filmu Antoniego Halora pt. „Siedem zegarków eremity skoczows
kiego” .

Uroczystości rocznicowe 1993 roku obfitowały w konkursy: Wiedzy Morcin- 
kowskiej, literacki, plastyczny, inscenizacji teatralnych. Przygotowano je z myślą 
o najmłodszym odbiorcy prozy Morcinka. Stanowiły one naturalną oprawę 
artystyczną sesyjnych obrad. Uczestnicy sesji oglądali również w Czeskim Cieszy
nie inscenizację „Czarnej Julki” przygotowaną przez zespół artystyczny Sceny 
Polskiej, w reżyserii Janusza Klimszy.

Praca z najmłodszymi czytelnikami „Łyska” , „O ndraszka” jest jednym z głów
nych celów Towarzystwa. Działa przy nim od samego zarania Liga Szkół 
Morcinkowskich. Przedstawiciele poszczególnych placówek dydaktycznych, no
szących imię M orcinka (jest ich w Polsce 40) spotykają się w Skoczowie co trzy lata. 
Spotykają się podczas tzw. „Gwiaździstego Rajdu” — na turystycznym szlaku. 
Uczestniczą w zajęciach warsztatowych (literackich, plastycznych, teatralnych, 
filmowych), by potem zaprezentować się samodzielnie w różnych formach 
wypowiedzi artystycznej na temat pisarza i jego twórczości. Sesje naukowe, Sejmiki 
stają się okazją do spotkania całej rozproszonej po kraju (Towarzystwo im. G. 
Morcinka nie ma oddziałów terenowych) rodziny morcinkowej.

Omawiając działalność towarzystw społeczno-literackich na Śląsku Cieszyńs
kim, koncentrując się zwłaszcza na pracujących w strukturach cieszyńskiej uczelni, 
nie sposób pominąć Towarzystwa polsko-austriackiego. Powstałe w grudniu 1988 
roku nie ma charakteru stricte literackiego. Jego działalność jako  organizacji 
społeczno-kulturalnej upowszechniającej wiedzę o Austrii w Polsce jest różnorod
na, wieloaspektowa. Jednakże wśród kilku nurtów  działalności, prowadzonego



przez Edmunda Rosnera Towarzystwa, nurt literacki zdaje się być szczególnie 
istotny. Gośćmi TPA byli m.in. literaturoznawcy: Peter Wimmer, pisarze: Alois 
Vogel z Wiednia, Giinther Stingl z St. Pólten, tłumacze literatury polskiej na język 
niemiecki: Theo Mechtenberg z Gesamtenropoisches w Vlotho. Wielkim przyjacie
lem cieszyńskiego TPA był także Oskar Jan Tauschinski-propagator m.in. 
twórczości Herberta, Leca, Andrzejewskiego. Odbyły się również wieczory poetyc
kie ks. Bonifacego Miązka — polonisty z Uniwersytetu Wiedeńskiego, autora prac 
naukowych, krytycznoliterackich oraz Adam a Zielińskiego — prozaika. Zor
ganizowano również wystawę: „Książka austriacka w zbiorach biblioteki Filii 
UŚ” .

Skupiając się na dniu dzisiejszym działających na Śląsku Cieszyńskim towa
rzystw literackich warto też wspomnieć o działalności Towarzystwa Literackiego 
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Zainicjowane w latach 60-tych miało 
stanowić forum wymiany myśli polonistycznej. Wpisane w strukturę cieszyńskiego 
Domu Kultury, skupiało pedagogów — nauczycieli języka polskiego. Pierwszym 
prezesem Towarzystwa był Franciszek Zahradnik. Z momentem powstania Filii 
siedzibę Towarzystwa przeniesiono w mury uczelni. Funkcję prezesa pełnił 
podówczas Edmund Rosner. Z ciekawszych inicjatyw tego okresu wymienić należy 
spotkanie poświęcone pamięci Helmuta K ajzara z udziałem Jolanty Lothe, 
Mieczysława Hryniewicza, Piotra Lachmanna, Jerzego K ronholda i Andrzeja 
Makowieckiego. Towarzystwo zakończyło swą działalność w roku 1986. Towarzy
stwa społeczno-literackie na Śląsku Cieszyńskim — powstałe (z wyjątkiem TM JP) 
w 80 latach wykształciły na przestrzeni kilkunastu czy zaledwie kilku lat istnienia 
określane formy działania. Niektóre z nich, jak sesje popularno-naukowe, odczyty, 
spotkania, wystawy są podobne, inne — zupełnie oryginalne, wypracowane przez 
same towarzystwa, jako w pełni własna, samodzielna propozycja pracy. Towarzyst
wa współpracują z sobą, dzieląc się radą i doświadczeniem. Te same osoby często 
przynależądo różnych stowarzyszeń. Nawet i osoby — nie deklarujące członkowst
wa — uczestniczą w spotkaniach Kół czy Oddziałów.

Działając w strukturze uniwersyteckiej towarzystwa nie mają charakteru środo
wiskowego, elitarnego. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, starają 
się mu służyć, nie zamykają w murach uczelni. Swym geograficznym zasięgiem 
przekraczają granice, utrzymując więzi i wspierając Polaków na Zaolziu, Białorusi, 
Litwie.
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