
Janusz Spyra
CIESZYN

Rada Narodowa Księtwa Cieszyńskiego 
a początki polskiego filmu i kina 
na Śląsku Cieszyńskim w 1919 r.

Rada N arodow a Księstwa Cieszyńskiego stanowiła w latach 1918— 1920 
najważniejszy polski czynnik sprawczy na obszarze Śląska Cieszyńskiego w za
kresie działań politycznych, administracyjnych, propagandowych i innych. Czasa
mi jednak jej działalność wpływała także na sferę szeroko rozumianej kultury, 
czego przykładem jest m.in. wkład Rady Narodowej w uruchomienie pierwszego 
polskiego kina w Cieszynie, a jeszcze bardziej w powstanie pierwszego polskiego 
filmu dotyczącego Śląska Cieszyńskiego. W arto przedstawić te działania w oparciu 
o zachowane dokum enty i relacje prasowe tym bardziej, że brak dotąd opracowań 
dziejów kina na tym terenie1.

1. Początki polskiego kina Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego 
w Cieszynie w 1919 r.

Spór o przyszłość Śląska Cieszyńskiego w latach 1918—20 pomiędzy Polską 
a Czechosłowacją ogniskował się w szeregu dyplomatycznych a czasami militar
nych poczynań, od początku jednak połączony był z licznymi działaniami 
propagandowymi, które miały wykazać racje obydwu stron. Osiągnęły one swoje 
apogeum w okresie przygotowań do plebiscytu, ale już wcześniej obie strony sięgały 
po wszelkie dostępne w tamtych latach środki mogące skutecznie oddziaływać czy 
to na wahające się warstwy miejscowej ludności czy też na mocarstwa zachodnie, od 
których decyzji zależała przyszłość spornego terenu. Uwadze działaczy politycz
nych nie mogło też umknąć znaczenie kina i filmu, które od początku XX w. 
stawały się środkiem masowego oddziaływania. Strona czeska wykorzystywała 
w swojej propagandzie kino objazdowe2, R ada Narodowa usiłowała oddziaływać 
poprzez stałe „teatry świetlne” w Cieszynie. Jednak oba istniejące w tym mieście 
kina (jedno prywatne, drugie miejskie) znajdowały się w tym czasie w rękach 
niemieckich i oferowały repertuar niemal bez wyjątku składający się z niemieckich 
filmów. Po przewrocie w październiku 1918 r. władze polskie starały się przefor
sować w cieszyńskich kinach przynajmniej polskie napisy, R ada Narodowa 
sprowadzała także do Cieszyna polskie filmy patriotyczne, jednak nie znajdowały
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one zbyt wielu widzów a właściciele kin niezbyt się przykładali do ich polonizowa
nia3. Zdaniem działaczy polskich skupionych w Macierzy Szkolnej Księstwa 
Cieszyńskiego działania takie były niewystarczające, dlatego wiosną 1919 r.4 
powstał w ich gronie plan założenia kina polskiego o nastawieniu „naukowym” 
(czyli w istocie popularno-naukowym). Przedstawiono go na posiedzeniu Zarządu 
Głównego Macierzy w kwietniu 1919 r. i wkrótce potem Macierz uzyskała 
pozwolenie na uruchomienie kina. Jednak wykonanie tego projektu odłożono na 
później5.

W  tym samym roku władze wojskowe rozpoczęły starania o otwarcie polskiego 
kina dla żołnierzy garnizonu cieszyńskiego, którzy w większości nie znali języka 
niemieckiego i brakowało dla nich rozrywki po skończeniu służby6. Starania
0 otrzymanie licencji kinowej podejmowali także prywatni polscy przedsiębiorcy 
m.in. Piotr Szczepański z Goleszowa, który w swojej miejscowości zamierzał 
uruchomić stałe kino, a oprócz tego „wędrowny teatr elektryczny” czyli kino 
objazdowe. Jego podanie o to ostatnie Rząd Krajowy i Rada Narodowa w końcu 
odrzuciły nie widząc na kino objazdowe zapotrzebowania7 zaś władze wojskowe 
odesłano do Macierzy proponując wspólne działania. N a naleganie wojska władze 
Macierzy rozpoczęły latem 1919 r. organizowanie kina, przy czym jego program, na 
naleganie wojskowego delegata ppor. Głowackiego, kierownika Uniwersytetu 
Żołnierskiego planowano rozszerzyć także o filmy rozrywkowe. Sprowadzane 
filmy miały jednak być „moralne” , dla przeciwstawienia szerzącej się, zdaniem 
władz wojskowych, na ekranach „dekadencji i pornografii” . Rozglądając się za 
fachowcami, którzy mogliby pomóc w uruchomieniu kina Macierz nawiązała 
kontakt z niedawno powstałym w Warszawie Towarzystwem Przemysłu Filmo
wego „O rnak” , które na przełomie czerwca i lipca 1919 r. ustanowiło w Cieszynie 
swojego przedstawiciela, w osobie Józefa D udka8.

TPF „O rnak” powstało w Warszawie niedługo po zakończeniu wojny jako 
spółka akcyjna w kapitałem zakładowym w wysokości 10 min koron. Do jej 
akcjonariuszy należało grono znanych osób, m.in. trzej książęta Lubomirscy: 
Kazimierz, Jerzy Rafał i Andrzej. Celem Towarzystwa był stworzenie polskiego 
przemysłu filmowego, który dotąd nie istniał. Stąd firma planowała zorganizowa
nie centralnej wypożyczalni zarówno obcych, jak i przede wszystkim polskich 
filmów oraz uruchomienie wytwórni filmów polskich i własnej sieci sal kinowych 
w całym kraju, kin objazdowych oraz naukowych. Stawiano przy tym na 
współpracę z wojskiem, m.in. przez zatrudnianie w kinach inwalidów wojennych9. 
Przedsięwzięcie po części traktowane było jako działanie patriotyczne, stąd dochód 
z uroczystego otwarcia w Warszawie na Mokotowie przy ul. Puławskiej 20 
pierwszego kina „O rnaku” w dniu 9.YIII.1991 r. przeznaczono w całości na cele 
charytatywne (Czerwony i Biały Krzyż, Towarzystwo Opieki nad żołnierzami
1 inwalidami)10.

Latem 1919 r. T PF „O rnak” miało już szereg oddziałów w najważniejszych 
miastach Polski (m.in. w Krakowie, Lwowie, Wilnie i Poznaniu), a także we 
Wiedniu. Uruchomienie przedstawicielstwa również w Cieszynie niewątpliwie 
spowodowane było względami politycznymi, aczkolwiek trudno stwierdzić, kto był 
bezpośrednim inspiratorem tego kroku. Zbieżność interesów „Ornaku” oraz
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Macierzy i władz wojskowych zaowocowała szybką współpracą, w ramach której 
„O rnak” miał dopom óc w stworzeniu technicznego zaplecza polskiego kina 
w Cieszynie, następnie zaś dostarczać odpowiednie polskie filmy wg zapo
trzebowania Macierzy i władz wojskowych. O planach uruchomienia polskiego 
kina poinformowano prasę na początku sierpnia 1919 r .11.

Uroczysta inauguracja polskiego kina w Cieszynie, które początkowo funk
cjonowało w budynku Dom u Narodowego na Rynku Gł. pod nazwą „Kino 
Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego »Ornak«” została zaplanowana na
15.X.1919. Nieprzewidziane problemy techniczne spowodowały, że inauguracyjny 
seans filmowy odbył się dopiero 20.X o godz. 17.30, drugi seans przewidziano na 
18.15. Głównym punktem  program u był pokaz nakręconego we wrześniu filmu 
„plebiscytowego” , umownie nazwanego tytułem „Śląsk w obrazach” , o którym 
bliżej w dalszej części artykułu. Opócz niego zaplanowano pokaz filmu fabularnego 
„M ałgorzata” , reklamowanego jako „wielki dram at filmowy” w pięciu aktach12. 
Jednak defekt „dynamo-maszyny” uniemożliwił widzom obejrzenie drugiego 
seansu, z kolei na następnych pokazach rwały się filmy przysyłane przez TPF 
„O rnak” . W miejscowej prasie zaczęły się pojawiać głosy, że całe przedsięwzięcie 
jest imprezą chybioną, narazi Macierz na straty materialne i popsuje jej opinię13. 
Jednak do końca miesiąca wszystkie usterki zostały usunięte i odtąd pierwsze 
polskie kino funkcjonowało bez zarzutu. Przez dłuższy czas największą atrakcją 
programu był wspomniany „Śląsk w obrazach” potem zastąpiły go inne filmy, 
przeważnie rozrywkowe. D odatkową atrakcję kina stanowiła przygrywająca 
w czasie seansów orkiestra braci Sochorów z Karwiny14.

Po tym obiecującym początku TPF „Ornak” zamierzało rozszerzyć swoją 
obecność na Śląsku Cieszyńskim. Następnie kino firmowane przez warszawskie 
towarzystwo powstało w Nawsiu. „O rnak” podjął też współpracę z innymi kinami 
w Cieszynie udostępniając im swoje filmy15. Nazwa „O rnak” szybko jednak znikła 
z kulturalnej panoram y miasta, od początku 1920 r. stworzona przy współudziale 
warszawskiej firmy filmowej instytucja działała już pod nazwą Kino Macierzy 
Szkolnej „Piast” , choć w tym samym lokalu '6.

2. Geneza filmu dokumentalnego „Śląsk [Cieszyński) w obrazach”, najstarszego
polskiego (limu powstałego w 1919 r.

W przypadku polskiego kina Macierzy Szkolnej wkład Rady Narodowej 
ograniczał się w zasadzie do wspierania działań innych polskich instytucji17. 
W odniesieniu do najstarszego polskiego filmu dokumentalnego dotyczącego 
Śląska Cieszyńskiego wkład Rady Narodowej był bardziej bezpośredni, gdyż 
właśnie zamówieniu Rady zawdzięcza on swoje powstanie. Motywy działania Rady 
były w tym przypadku czysto polityczne i wynikały z rozwoju sytuacji w sporze 
polsko-czechosłowackim o byłe księstwo cieszyńskie.

Bezpośrednim impulsem prowadzącym do powstania filmu stały się pogłoski, 
które rozeszły się w końcu sierpnia 1919 r., iż R ada Najwyższa postanowiła 
przyznać Czechosłowacji Jabłonków i powiat jabłonkowski, a więc obszar 
zamieszkały w ponad 96 procentach przez ludność polską18. Oburzeni i zaniepoko
jeni górale jabłonkowscy udali się 2.IX.1919 r. z delegacją do Cieszyna przed
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oblicze Rady Narodowej, aby zaprotestować przeciwko ewentualnemu włączeniu 
Jabłonkowa i okolic do Czechosłowacji i prosić jednocześnie o poparcie. R ada 
Narodowa wyraziła oczywiście pełne poparcie dla Jabłonkowian, wydała stosowną 
protestującą proklamację, podjęła też inne działania mające zapobiec grożącemu 
niebezpieczeństwu19. Przyjęła też zaproszenie ze strony delegacji na wielki wiec 
w najbliższą niedzielę 7.IX, na którym mieszkańcy Jabłonkowa zamierzali 
zamanifestować polskość swojego miasta i okolicy i publicznie zaprotestować 
przeciwko ewentualnemu przyznaniu powiatu jabłonkowskiego Czechosłowacji. 
Dwa dni później, zapewne po konsultacji z Józefem Dudkiem i Macierzą Rada 
Narodowa zwróciła się do władz Towarzystwa Przemysłu Filmowego „Ornak” 
w Warszawie z prośbą o natychmiastowe przysłanie do Cieszyna ekipy filmowej 
w celu nakręcenia filmu ukazującego polskość Śląska Cieszyńskiego. Prośba 
została przyjęta pod warunkiem zwrotu połowy kosztów utrzymania operatora 
mającego zrealizować zdjęcie20. Dwa dni później, w sobotę 6.IX przybył do 
Cieszyna kierownik wydziału technicznego „Ornaku” aby wykonać zdjęcia. 
Niestety, nazwiska autora pierwszego polskiego filmu na Śląsku Cieszyńskim prasa 
nie podała, dość obszernie natom iast zrelacjonowała sam proces powstawania 
filmu. Wiemy dzięki temu, że rankiem następnego dnia tj. w niedzielę 7 września 
operator nakręcił kilkanaście widoków z Cieszyna. Po południu udał się do 
Jabłonkowa, aby sfilmować wspomniany wiec, który według prasowych relacji 
zgromadził całą ludność górską i podgórską z okolic Jabłonkowa (najliczniej 
przybyli górale z Istebnej) i był potężnym dowodem polskości tego regionu21. 
W drodze powrotnej jadąc „automobilem” operator „Ornaku” filmował widoki 
mijanych miejscowości, w planie miał też uwiecznienie Śląskich Dożynek, które 
w tym dniu odbywały się w parku im. Adama Sikory (obecnie w Cz. Cieszynie). 
Krótka, ale gwałtowna burza spowodowała, że na taśmie filmowej zostały 
uwiecznione tylko dwa ujęcia z tej uroczystości. Następnego dnia tj. w poniedziałek 
ekipa filmowa wybrała się koleją do Bielska, a „działania kinematograficzne” 
objęły widoki na trasie Cieszyn-Bielsko, fragmenty tego ostatniego miasta oraz 
sąsiedniej Białej, m iasta przynależnego do Galicji, ale praktycznie już w tym czasie 
stanowiącego z Bielskiem jeden organizm miejski. Ostatnim etapem filmowej 
eskapady był Żywiec, gdzie sfilmowano jeszcze jeden wiec protestujący przeciwko 
pretensjom czeskim do Śląska Cieszyńskiego22.

Po wywołaniu i m ontażu filmu Rada N arodowa otrzymała dwie jego kopie, 
z których jedną przeznaczono do rozpowszechniania, drugą zaś przesłano do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu zaprezentowania na konferencji poko
jowej w Paryżu23. Brak potwierdzenia czy rzeczywiście do tego nie doszło.

Jak wspomniano wyżej film, nazwany umownie „Śląsk w obrazach” został po raz 
pierwszy pokazany w czasie uroczystej inauguracji polskiego kina Macierzy 
Szkolnej w dniu 20.X.1919 r. M ożna się domyślać, że wśród widzów tego seansu 
znajdowało się także wielu działaczy Rady Narodowej, aczkolwiek nie zostało to 
odnotowane. Film określany przez autorów mianem „plebiscytowego” był jeszcze 
jakiś czas pokazywany w kinach na Śląsku Cieszyńskim, a może i poza jego 
granicami24. Po wycofaniu z kin jedna jego kopia została potem przekazana do 
Muzeum Towarzystwa Ludoznawczego25, skąd trafiła do Muzeum w Cieszynie,
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w którego zbiorach znajduje się do dziś. Dzięki uprzejmości Telewizji Katowice 
film został przegrany na taśmę video i przystosowany do projekcji.

3. Film dokumentalny „Śląsk [Cieszyński] w obrazach” z 1919 r. ze zbiorów Muzeum 
w Cieszynie.

Omawiany film zachował się w bardzo dobrym stanie i przechowywany jest 
w zbiorach Działu Fotografii Muzeum w Cieszynie pod sygn. MC/F/1814. 
Nagrany został na celuloidowej taśmie o szerokości 3,4 cm, która po zwinięciu 
tworzy dwa krążki o średnicy 24 i 25 cm. Przechowywany jest w dwóch 
oryginalnych kartonowych pudełkach z firmowym nadrukiem o treści „Powszech
ne Towarzystwo Filmowe »Petef« Warszawa, Widok 10", do czego czarnym tuszem 
dopisano: „ks. Cieszyńskie, cz. I [II]” .

Film pokazywano z reguły pod tytułem „Śląsk w obrazach”26 i nazwa ta dobrze 
oddaje jego zawartość, na którą składa się kilkadziesiąt ujęć („obrazów”) 
nakręconych z reguły ze stojącej kamery. Tylko czasami kamerzysta poczynił 
zdjęcia panoramiczne np. filmując widok cieszyńskiego Rynku. Poszczególne 
„obrazy” poprzedzają magłówki określające ich treść, przy czym niektóre „ob
razy” składają się z kilku ujęć filmowych. W dwóch przypadkach nagłówki cytują 
także treść transparentów niesionych przez ludzi zebranych na filmowanych 
wiecach. Właściwe nagłówki dotyczące ujęć z Cieszyna i okolicy poprzedzają 
napisy: „W idok z natury” , „Śląsk Cieszyński i protest ślązaków przeciw Czechom 
w dniu 7 września 1919 r.” „M iasta i okolice Cieszyna, Jabłonkowa, Bielska 
i Żywca” .

Dla badaczy historii regionu interesującym na pewno będzie zapoznanie się 
z zawartością pierwszego polskiego filmu dokumentalnego dotyczącego Śląska 
Cieszyńskiego, stąd zamieszczony poniżej spis tytułów poszczególnych „obrazów”. 
W przyszłości koniecznym się wydaje dokonanie dokładnego opisu poszczególnych 
ujęć, co jednak wykracza poza ramy niniejszego szkicu, w którym autor za cel 
główny postawił sobie przedstawienie przede wszystkim historii tego filmu oraz 
udziału Rady Narodowej w procesie jego powstania i uruchomienia pierwszego 
polskiego kina.

„Śląsk [Cieszyński] w obrazach”27.

[Ujęcia z Cieszyna]

1. „Koszary piastowskie w Cieszynie” .
2. „Zamek Piastowski, obecnie siedziba Rady Narodowej ks. Cieszyńskiego” .
3. „Wieża Piast., fragment z Parku” .
4. „Kaplica” — rom ańska rotunda p.w. św. Wacława, jeszcze w klasycystycznej 
szacie architektonicznej.
5. „Widoki z góry zamkowej na Koszary Piastowskie i rzekę [oraz] kościół O.O. 
Jezuitów itd .” — z reguły na Olzę i lewobrzeżną część miasta (obecnie Czeski 
Cieszyn).
6. „Ulica Saska-Kępa” —  m.in. z ujęciem tramwaju jadącego przez most pod 
Zamkiem w stronę dworca kolejowego (obecnie w Cz. Cieszynie).
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7. „Widok zamku z wieżą” — ujęcie od ul. Głębokiej.
8. „Parada z komisarzem Matusiakiem, defilada” — ujęcie pokazujące przegląd 
cieszyńskiego oddziału Milicji Śląskiej przed budynkiem tzw. Alumneum na Placu 
Kościelnym w Cieszynie. Przeglądu dokonuje, a następnie odbiera defiladę Milicji 
Śląskiej jej ówczesny dowódca por. Klemens Matusiak.
9. „Rynek z domem narodowym” .
10. „Kościół św. Trójcy” — ujęcie od Rynku poprzez obecną ul. J. Matejki.
11. „Ratusz w Cieszynie” .
12. „N ad Olzą, Park Sikory” — oprócz widoku rzeki Olzy dwa ujęcia: pierwsze na 
bramę główną Parku im. Adam a Sikory (ob. w Cz. Cieszynie), drugie pokazuje 
grupę dziewczyn w cieszyńskich strojach ludowych.
13. „Prezydent Rady Narodowej [Kazimierz] Piątkowski, dywizyoner [Franciszek 
Ksawery] Latinik, obrońca Śląska, komisarz miasta pułkownik Mroczkowski” 
— ujęcie grupowe na Rynku Gł.
14. „Komisja koalicyjna w Cieszynief:] pułkownik Tissi, pułkownik [Coulson?28], 
major Marschall, porucznik Harrich, Longs, rotmistrz Czaczka-Ruciński” — uję
cie grupowe członków Międzysojuszniczej Komisji Kontroli, działającej w Cieszy
nie od lutego 1919 r. do stycznia 1920 r. (ostatni z wymienionych był łącznikiem 
między Komisją a rządem polskim w Warszawie).
15. „Wizytacya głównej warty przez dywizyonera Latinika” — warta żołnierzy 
polskich pod ratuszem na Rynku Gł. w Cieszynie.

[Następują ujęcia nakręcone po południu 7.IX .1919 r. w czasie wyprawy na wiec do 
Jabłonkowa:]

16. „Rynek w Jabłonkowie” .
17. „Ratusz” .
18. „Górale polscy spieszą na wiec” .
19. „Wiec” .
20. „Wycieczka z Warmii w Jabłonkowie” .
21. „Wiec protestu w Jabłonkowie. Licznie zgromadzona ludność z tablicami: 
PRECZ Z CZECHAM I. Nie ma Polski bez powiatu jabłonkowskiego. Do Czech? 
Chyba po naszych trupach!” — ujęcie ogólne wiecu w Jabłonkowie na Rynku.
22. „Typy jabłonkowskie” —  zbliżenie kilku stojących osób m.in. w strojach 
ludowych.
23. „M uzykanci” — czteroosobowa kapela ludowa w składzie: akordeonista, 
dwóch skrzypków oraz muzyk grający na gajdach.
24. „Hutnicy z Trzyńca w pochodzie na wiec” .

[Ujęcia z  drogi powrotnej z  Jabłonkowa do Cieszyna:]

25. „Wycieczka autem z Cieszyna do Jabłonkowa” — tu błąd w opisie; w rzeczywi
stości ujęcie pokazuje Nawsie, pierwszą miejscowość za Jabłonkowem w kierunku 
na Cieszyn. Dalsze zdjęcia pokazują kolejne miejscowości wzdłuż ówczesnej tzw. 
starej drogi do Cieszyna biegnącej lewym brzegiem Olzy.
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26. „Kościół drewniany w Bystrzycy” .
27. „Motywy z Łyżbic i dalsze” — widoki Wędryni i Starego Trzyńca.
28. „H uty żelazne w Trzyńcu” .

[Ujęcia dokonane następnego dnia tj. 8.IX .1919 r. w czasie podróży do Bielska 
i okolic:]

29. [Droga koleją z Cieszyna do Bielska] — ujęcia kolei i mijanych miejscowości 
z ostatniego wagonu jadącego pociągu, bez nagłówka, który może się nie za
chował.
30. „Dworzec kolejowy w Bielsku” .
31. „Widoki miasta Bielska” —  ujęcia wzdłuż głównej ulicy miasta (obecnie 
3 Maja) m.in. teatru i kaplicy zamkowej.
32. „N a rzece Białce łączącej Białę (sic!) z Bielskiem na granicy Śląska” — kilka 
ujęć dokonanych wzdłuż ob. ul. 11 Listopada.
33. „Widoki Żywca” — fragment zamku.
34. „Wiec w Żywcu” — na Rynku.
35. „Rynek. Zgrom adzona publiczność z tablicami o napisach: Nie oddamy 
Śląska, Podhala. Spiża (sic!), Orawy! Precz z Czechami, wiarołomcami Słowiań
szczyzny” .

Przypisy

1 Fragmentaryczne informacje o początkach kina na Śląsku Cieszyńskim podaje w popular
nej formie O. Tomola: Stare kina, „Kalendarz Śląski” 17, Ostrava 1978, s. 73— 75. Autor 
przejrzał pod tym kątem dwa czasopisma mianowicie „Gwiazdkę Cieszyńską” (dalej: 
Gw.C.) oraz „Dziennik Cieszyński” (dalej: Dz.C.).

2 F. Pelc: O Teśinsko. Yzpominky a uvahy, Slezska Ostrava 1928, s. 140. Dalej autor dodaje, co
przytaczam tu jako  ciekawostkę pokazującą po jakie środki sięgano w walce propagan
dowej, iż strona czeska skorzystała nawet z oferty jednego „artysty” , który zobowiązał 
się usypiać w czasie seansów widzów i sugestią oddziaływać na ich podświadomość, aby 
opowiedzieli się za Czechosłowacją.

3 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Cieszynie (dalej: A P Cieszyn), Rada
N arodowa Księstwa Cieszyńskiego (dalej: RNKC), sygn. 6, poz. 1148 gdzie pismo 
Polskiego Towarzystwa Kinematograficnego „Polfilma” , z Warszawy z 19.IX.1919 r. 
informujące o przelaniu na konto Rady Narodowej części dochodów z wyświetlania 
patriotycznego filmu „Lwów—K raków ” . Z pisma wynika, że do wyświetlania filmu 
doszło dopiero po interwencji Rady; przedsiębiorcy nie chcieli go wyświetlać, bo miał 
tylko polskie napisy.

4 Już w 1912 r. pewne polskie Towarzystwo z Cieszyna starało się o koncesję kinową, ale jego
podanie (podobnie jak dwa inne) zostało odrzucone ze względu na brak zapotrzebowania 
(„Silesia” nr 285 z 13.XII.1912s. 3). M ożna się w owym Towarzystwie domyślać właśnie 
Macierzy. Brak jednak śladu takich działań w drukowanym sprawozdaniu Macierzy 
z tego roku.

5 Dz.C. 1919, nr 233; Gw.C. 1919, nr 86, s. 3.
6 ibidem.
7 AP Cieszyn, RN K C, sygn. 7, poz. 1060 i 1409 oraz sygn. 8, poz. 2005. Zapewne o nim
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donosiła prasa pisząc o zamierzeniach prywatnej osoby uruchomienia w Cieszynie 
dużego kina na kilkaset osób (Dz.C. 1919, nr 233 i Gw.C. 1919, nr 86, s. 3).

* Biuro znajdowało się na ul. Elżbiety 6 (ob. P. Stalmacha). — Dz.C. nr 148 z 10.VII.1919 r.
9 Dz.C. n r 163 z 27.V II.1919 r.
10 Dz.C. n r 175 z 10.VIII.1919 r., s. 4.
11 ibidem.
12 Gw.C. 1919, nr 83, s. 3; Dz.C. nr 207 z 18.X.1919 r., s. 3, nr 229 z 19.X.1919 r. s. 3 oraz nr

213 z 21.X.1919., s. 3.
13 ibidem, s. 4, nr 236 z 28.X.1919 r., s. 3.
14 ibidem nr 240 z 31JC.1919 r., s. 4.
15 Dz.C. 1919, nr 256, s. 4 oraz nr 69 z 26.111.1920 r., s. 4.
16 Ostatni raz nazwa „O rnak” występuje w programie kina w okresie 30.XII.1919— 1.1.1920

(ibidem, nr 1 z 1.1.1920 r., s. 4). Pierwszy raz nazwa „Piast” występuje w nr 26 z 4.II. 1920 
r., s. 4. Nadal jednak działał przedstawiciel firmy w Cieszynie m.in. zapraszając 
mieszkańców Cieszyna do subskrypcji akcji PTF „O rnak” (ibidem, nr 1 z 1 J.1920 r., s. 
6).

17 Dodać należy, że R ada N arodowa przyznała też Macierzy na posiedzeniu w dniu 8.V.1919
r. ulgę finansową na  zakup gruntu pod budowę „teatru elektrycznego” w Cieszynie (AP 
Cieszyn, RNK C, sygn. 14, poz. 3259.

18 N a dodatek n a  tym obszarze prawie w ogóle nie było ludności pochodzenia czeskiego. Wg
spisu z 1910 r. na 30253 mieszkańców jako  Polacy deklarowało się 29165 osób, jako 
używający (ogółem!) języka czeskiego, morawskiego i słowackiego tylko 171 osób 
— Schlesiens Be\ólkerung in einigen wichtigeren Beziehungen au f grund der Yolkszahlung 
\om  31. Dezember 1910, Troppau 1912, s. 232—34.

19 Księga protokołów posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, t.
I (rękopis w zbiorach Oddziału Zabytkowego Biblioteki Miejskiej w Cieszynie) z dnia 
2.IX.1919 r. Por. Gw.C. n r 69 z 5.IX.1919 r., s. 1. Rada N arodowa umożliwiła też 
góralom audiencję u Międzysojuszniczej Komisji Kontroli gdzie również złożyli protest 
przeciw przyłączeniu powiatu jabłonkowskiego do Czechosłowacji (tamże, nr 71 z 12.IX 
s. 3 oraz n r 72 z 16.IX, s. 3).

20 AP Cieszyn, RN K C, sygn. 7, poz. 1659.
21 Wiec obszernie relacjonowała np. Gwiazdka Cieszyńska (nr 70 z 9.IX.1919 r., s. 4) dzięki

której wiemy, że przybyła „cała ludność górska” , najliczniej z Istebnej, a  przemawiali 
m.in. proboszcz z tej wsi ks. Franciszek M oroń, pastor Oskar Michajda z Bystrzycy oraz 
poseł Tadeusz Reger, jeden z prezydentów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. 
Por. też jego relację na  posiedzeniu Rady Narodowej w dniu 9.IX.1919 r. —  Księga 
protokołów  (jak w przyp. 19).

22 Relację o filmowej podróży ekipy „O rnaku” dał Dz.C. nr 202 z 11 .IX. 1919 r., s. 3.
23 AP Cieszyn, RNK C, sygn. 1 l,poz . 2979 oraz sygn. 17, f. 134—135 (Rachunki z 18.XI.1919r.

na kwotę 5 tys. marek polskich za dwie kopie oraz za połowę kosztów utrzymania 
operatora co stanowiło 1540 Koron) oraz Księga protokołów Prezydium Rady Narodowej 
z dnia 9.IX.1919 r. (RNKC, sygn. 1). Należność uregulowano dopiero w styczniu 1920 r. 
ibidem, protokół z 22.1.1920 r. oraz AP Cieszyn, RNKC, sygn. 12, f. 625.

24 Niewykluczone, że film był też wyświetlany w innych kinach w Polsce np. jako kronika,
o czym by świadczył napis na  kasecie „Śląsk Cieszyński i protest Ślązaków przeciwko 
Czechom w dniu 7 września 1919 r. Dziennik »Omak« Warszawa” .

25 Świadczy o tym pieczęć na zachowanych pudłach z filmami o treści „Własność Muzeum
Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie Nr 1808” .

26 Czasami jednak wyświetlano go pod innymi tytułami np. „Obrazy ze Śląska Cieszyńs
kiego” lub „Cieszyn” . Por. p. 24.
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Oryginalna nazwa filmu brzmiała „Śląsk w obrazach” , co wtedy dla osób z byłego księstwa 
cieszyńskiego jednoznacnie oznaczało Śląsk Cieszyński. Nie jest to jednak oczywiste dla 
ludzi spoza tego terenu, stąd obecnie prezentowany jest jako „Śląsk Cieszyński 
w obrazach” .

27 W podanym niżej zestawieniu w cudzysłowiach podano dokładną treść nagłówków
z zachowaniem oryginalnej pisowni. W kilku przypadkach w nawiasach kwadratowych 
autor dodał znaki przestankowe, których brak mógłby uczynić odczytanie niejasnym. 
Numery „obrazów ” dodano tylko dla celów porządkowych.

28 Na kopii wideo napisy są przesunięte mocno w lewo, dlatego niekiedy trudno je odczytać.
W tym przypadku okazało się to  prawie niemożliwe.
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