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Danuta Szczypka, Alicja Pylypenko-Czepczor, Wisła. Dzieje miejscowości 
w latach 1918–1945 (Monografia Wisły, t. 4, pod red. Renaty Czyż), Wisła: 
Galeria „Na Gojach”, 2017, ss. 320.

Kolejny, czwarty tom wydawanej od 2007 r. Monografii Wisły, opracowany przez dwie 
doświadczone na niwie historycznej badaczki, znane chociażby z publikacji w „Roczniku 
Wiślańskim”, charakteryzuje się wartką i merytoryczną narracją oraz bogactwem fotogra-
ficznych ilustracji. Stanowi kontynuację świetnego skądinąd tomu drugiego, napisanego 
przez Janusza Spyrę, a omawiającego dzieje tej beskidzkiej miejscowości od jej począt-
ków do momentu odzyskania niepodległości przez Polskę. Co prawda, między obu toma-
mi gdzieś zgubiono dość ważny okres I wojny światowej (!), niemniej pierwsza z autorek 
czwartego tomu próbuje przynajmniej w części zniwelować tę lukę, dosyć często cofając 
się w swoich wywodach do lat przed listopadem 1918 r.1 Do zalet recenzowanej publi-
kacji należy również zaliczyć jej stronę edytorską: format B-5, niecodzienne spotykany 
półkredowy papier drukarski w połączeniu z sepiową czcionką i solidną, twardą okładkę. 
Jej słomkowo-płócienna faktura nieco mniej się może podobać. Nasuwa się nam wręcz 
podejrzenie, czy nie jest ona wyrazem jakiegoś prowincjonalnego kompleksu?

Mniejsza jednak o okładkę, przypatrzmy się treści i imponderabiliom. Książka skła-
da się z dwóch autonomicznych części (oddzielne bibliografie) o oczywistych datacjach 
granicznych: opisu dziejów Wisły w latach 1918–1939 autorstwa Danuty Szczypki oraz 
analizy okresu okupacji niemieckiej 1939–1945 pióra dr Alicji Pylypenko-Czepczor. Rzecz 
jasna pierwszy opis przeważa objętościowo nad drugim, ale po lekturze stwierdzamy, 
że obie autorki prezentują bardzo skondensowane narracje, pomijające wiele zagadnień 
i naukowych analiz. Części merytoryczne, podzielone na problemowe podrozdziały, po-
przedzają: piękne motto ks. Andrzeja Wantuły z 1934 r., słowo wstępne Burmistrza Miasta 
Wisły (z którego budżetu dzieło zostało sfinansowane) oraz słowo od redakcji Monogra-
fii Wisły, tłumaczące zawiłości jej procesu wydawniczego (to chyba najdłużej powstająca 
współcześnie monografia śląskiego miasta). Publikację zamykają natomiast: z pewnością 
uzasadniony aneks fotograficzny „Miejsca pamięci ofiar II wojny światowej” w opracowa-
niu Beaty Mendrek, staranny indeks osób, spis ilustracji z zaznaczeniem ich proweniencji 
oraz krótkie notki o autorkach. Zauważyć jeszcze należy bogaty, ale nie przesadny aparat 
naukowy zastosowany przez obie autorki, przy czym pierwsza z nich pokusiła się nawet 
o krótkie notki biograficzne dotyczące wymienianych osób publicznych ze Śląska Cie-
szyńskiego oraz „zacnych” postaci z Wisły. Ma to swoje znaczenie w przypadku zwykłych 
czytelników. Szkoda, że pomysłu tego nie kontynuuje druga z autorek publikacji. Dziwi 
jednak pomysł Danuty Szczypki niewymieniania dat dziennych i miesięcznych licznych 
numerów prasowych przywoływanych w przypisach.

Poszczególne podrozdziały jej tekstu zostały wypełnione generalnie zadowalającą, me-
rytoryczną treścią. Wertując je, uderza czytelnika niewątpliwie bogactwo faktograficzne 
i mnogość przytoczonych postaci – wiślan o różnej profesji. Ta cecha solidnej monografii 

1 Lukę tą tylko w części wypełnia szkic autorki pt. Wisła podczas I wojny światowej i jej skutki dla miesz-
kańców, „Rocznik Wiślański”, 10, 2010, s. 24–36.
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miejscowości pozwala uchronić od zapomnienia wiele dla niej zasłużonych, czy też intere-
sujących osób, zarazem stając się świadectwem trudu poszukiwawczego autorki. Do uda-
nych partii jej opracowania należy naszym zdaniem wnikliwa analiza poczynań zarządu 
komisarycznego ustanowionego w gminie wiślańskiej przez wojewodę śląskiego Michała 
Grażyńskiego w 1934 r., a także skomplikowanych relacji dominujących w Wiśle ewan-
gelików z jego ekipą sanacyjną, których przejawem był ich hołd lojalnościowy złożony 
wojewodzie w 1936 r. (s. 61). Nie bez racji Danuta Szczypka podkreśliła też jego wielką 
rolę w zapewnieniu odpowiedniego rozwoju „perły Beskidów” i uczynieniu z niej jednej 
z wizytówek województwa śląskiego. Pozytywna ocena tego fragmentu tekstu nie jest by-
najmniej kurtuazyjna, gdyż do dzisiaj można spotkać na Śląsku Cieszyńskim opinie, także 
wśród historyków, deprecjonujące rozliczne zasługi Grażyńskiego dla tego regionu (choć-
by w dziedzinie szkolnictwa). Do niemniej cennych, chociaż skrótowych, spostrzeżeń au-
torki należą kwestie tożsamości narodowej rdzennych, ewangelickich mieszkańców Wisły 
i zderzenie z polskimi stereotypami narodowymi, owocujące nietolerancją i niezrozumie-
niem, a nawet agresją ze strony ludności napływowej i letników (s. 164 i inne). Małym od-
kryciem jest udokumentowana konstatacja badaczki, iż w czasie agresji czeskiej w 1919 r. 
oddziały napastnika nie przekroczyły w miejscowości rzeki Wisły (s. 17), chociaż z punktu 
widzenia wojskowego wydaje się to być absurdem. Wreszcie pyszny jest zaprezentowany 
przez nią cytat z kroniki szkoły w Głębcach (s. 179), komentujący kwestię odprowadza-
nia do niej dzieci przez starszych. Powinni go przeczytać wszyscy współcześni rodzice 
uczniów, oszaleli na punkcie podwożenia swych pociech pod same drzwi szkoły.

Obok oczywistych zalet omawianej publikacji, natrafiamy jednak na jej minusy. Przede 
wszystkim niezrozumiałe (przecież nie ma aż tak bogatych źródeł) jest programowe wy-
dzielenie z opisu okresu międzywojennego zagadnień kultury i sportu (turystyka jest 
jednak obecna na s. 91–99!), z przeznaczeniem ich do osobnej publikacji (tak jak to się 
stało z zagadnieniami wyznaniowymi). To z pewnością zubaża wydany właśnie tom, nie 
dając czytelnikowi satysfakcji zaznajomienia się w jednym tekście z całym przeglądem 
życia międzywojennej Wisły. Być może jednak nie zależało to od autorki tekstu. Rzucającą 
się natomiast w oczy tendencją w pisarstwie Danuty Szczypki jest nadmierne cytowanie, 
czy też przywoływanie źródeł historycznych, przy rezygnacji z formułowania własnych 
komentarzy, nieraz wręcz koniecznych, nie mówiąc już o zasadniczym braku chociażby 
krótkich podsumowań podrozdziałów. Przesadna ostrożność, czy nieśmiałość wypowie-
dzi? Pierwszy lepszy przykład: strona 34 – skromne przedstawienie podziału Śląska Cie-
szyńskiego z 1920 r. i losu Wisły. Nie ma nawet wzmianki, że granica międzypaństwowa 
została pociągnięta m.in. zachodnią granicą gminy katastralnej Wisła, za to znalazł się 
lapsus o wyznaczeniu granicy wzdłuż rzeki Olzy (!). Błąd ten i brak komentarza do za-
gadnienia jest tym bardziej irytujący, że na stronie tej zamieszczono arcyciekawą i wy-
mowną fotografię ze stawiania słupa granicznego w Wiśle. Inne przykłady: strony 30–31 
– opis działań bojówki czeskiej w 1920 r. Niestety nie doczytamy się wyjaśnienia, z czego 
wynikały czechofilskie sympatie w Wiśle (z pobudek antypolskich?, wyznaniowych?, fi-
nansowych?). Dalej: strony 65–66 – opis „działań” kompanii wiślańskiej Legionu Zaolzie 
w 1938 r. Błazenada ta aż prosi się o zdecydowany komentarz historyka.



ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE 159

W tekście Danuty Szczypki niestety nie zabrakło także błędów konstrukcyjnych. Nie 
wiadomo bowiem dlaczego w podrozdziale „Życie polityczne w odrodzonej Polsce” poru-
szone zostały obszernie (s. 53–59) zagadnienia inwestycyjne i rozwojowe Wisły w okre-
sie zarządu komisarycznego, które powinny, naszym zdaniem, trafić do podrozdziału 
„Rozwój infrastruktury”. Z kolei w podrozdziale „Życie społeczne” znajdujemy nieoczeki-
wanie, począwszy od s. 131, obszerne opisy życia politycznego w gminie, których brakuje 
we właściwym podrozdziale. W dodatku nie brak w nich powtórek z pewnych faktów 
poruszanych wcześniej przez autorkę. Powtórki tekstowe są zresztą zmorą innego pod-
rozdziału „Rozwój gospodarczy” (np. problemy chłopów z Komorą Cieszyńską opisane 
na s. 68–69 były już poruszone na s. 14–15, tworzenie się kółek rolniczych zostało omó-
wione na s. 71–72 i ponownie na s. 86 itd.). Zabrakło za to miejsca na istotne wyjaśnie-
nie przyczyn zjawiska kurczenia się niektórych profesji rzemieślniczych w Wiśle, jak np. 
tkactwa, co zresztą zostało przez autorkę sprowadzone do problemu z upadkiem miej-
scowej hodowli owiec. Tak, jakby nic do powiedzenia nie miały tu zmiany cywilizacyjne 
i demograficzne, ówczesna moda, czy konkurencja potężnego przemysłu włókienniczego 
z pobliskiego Bielska i Białej.

Nie zadawala również kwerenda archiwalna przeprowadzona przez autorkę. Mam tu 
na myśli niewykorzystanie zespołu Starostwo Powiatowe w Bielsku 1918–1939 z zawar-
tymi w nim m.in. informacjami na temat życia społeczno-politycznego w Wiśle w latach 
1918–1921, akt poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowi-
cach (autorka kilkakrotnie powołuje się na nie, jednak na ogół bez podania wydziałów), 
czy wreszcie akt lokalii wiślańskiej parafii katolickiej w Ustroniu. Niewątpliwie niejedne 
cenne wiślańskie archiwalia można byłoby także znaleźć w innych zespołach przecho-
wywanych w warszawskim Archiwum Akt Nowych niż te, które wykorzystała autorka 
(szczególnie z dziedziny gospodarczo-infrastrukturalnej).

Zupełnie niezrozumiałe są pominięcia kilku ważnych dla dziejów Wisły kwestii. Należy 
do nich m.in. zdumiewający fakt zignorowania częstych pobytów Prezydenta RP Ignace-
go Mościckiego w wiślańskim Zamku i jego kontaktów z mieszkańcami oraz samą Wisłą 
(salonka prezydencka na dworcu kolejowym!). Inna głośna na całą Polskę kwestia – bu-
dowy słynnej szosy górskiej przez Kubalonkę – została poruszona zaledwie jednym zda-
niem (s. 102). Przy opisie niemniej słynnego wiaduktu kolejowego w Głębcach (s. 109) 
zabrakło wzmianki o jego wybitnym konstruktorze inż. Jerzym Gryczu, który przecież 
należał do czołówki polskich inżynierów mostowych, a jego wiadukt trafił do folderów 
sławiących ich osiągnięcia w skali europejskiej. W podrozdziałach politycznych brakuje 
chociażby wzmianki o przewrocie majowym i jego konsekwencjach dla regionu, bez cze-
go niezrozumiałe jest pojawienie się oryginalnego, wyborczego sojuszu ewangelicko-ka-
tolickiego w Wiśle w 1928 r. (s. 44). Niejasno został przedstawiony moment najazdu cze-
skiego na Wisłę w styczniu 1919 r. i stosunku jej mieszkańców do Polski i Czechosłowacji 
(s. 17, 26). Nie wiadomo też, za co konkretnie wyróżniono ze strony polskiej 26 wiślan 
za ich udział w odpieraniu agresji. Nie poznamy również powodów nagłej „miłości” czę-
ści mieszkańców do Józefa Kożdonia i jego antypolskiego stronnictwa (s. 24). Podobnie 
w sposób dalece niepełny omówiła autorka kwestię upaństwowienia dóbr cieszyńskich 
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Fryderyka Habsburga, w konsekwencji w jej narracji pojawia się nagle ni stąd, ni zowąd 
Zarząd Przymusowy Dóbr arcyksięcia (s. 22–23). 

Zdarzyło się popełnić autorce także kilka oczywistych, drobnych błędów merytorycz-
nych: pomylenia koron obowiązujących na terenie Galicji i Śląska z koroną czechosłowac-
ką w przypisie 74; w wojsku polskim nie było takiej jednostki, jak 11 Dywizja Artylerii 
Ciężkiej – przypis 112; nazwanie konferencji pokojowej w Paryżu kongresem na s. 29; 
nierozwiązanie Wydziału Gminnego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku w 1919 r. nie 
było bynajmniej ewenementem, stało się tak również w kilku innych gminach tego powia-
tu (s. 37); wojska polskie bynajmniej nie zajęły 2 X 1938 r. terenów Zaolzia, był to dopiero 
pierwszy dzień tej akcji wojskowej (s. 66); najstarszą organizacją działającą w Wiśle nie 
była bynajmniej Ochotnicza Straż Ogniowa, lecz Ewangelickie Stowarzyszenie Młodzień-
ców założone w 1898 r.; w 1918 r. działały jeszcze szkoły ludowe, a nie powszechne – te 
wprowadzono dopiero w następnym roku (s. 171).

Ogólnie rzecz biorąc, czujemy się nieco rozczarowani, że z tekstu Danuty Szczypki nie 
dowiemy się, na czym właściwie polegał fenomen rozkwitu i rozsławienia Wisły w mię-
dzywojniu, nie tylko jako miejscowości wypoczynkowej, ale także głośnej „stolicy polskie-
go spirytyzmu”.

Druga część czwartego tomu monografii autorstwa Alicji Pylypenko-Czepczor dotyczy 
okresu II wojny światowej i niemieckiej okupacji Wisły. Jej tekst został podzielony tylko 
na trzy podrozdziały i zakończenie. Już taki układ wzbudza uzasadnioną nieufność, że nie 
znajdziemy w nim wszystkich zagadnień. Rzeczywiście, po lekturze okazuje się, że nie star-
czyło miejsca na ważny naszym zdaniem opis sytuacji gospodarczej gminy w czasie oku-
pacji (eksploatacji przez Niemców). Zamiast niego autorka skupia się na kartkach żywno-
ściowych i stereotypowych wypowiedziach wiślan złożonych pół wieku po wydarzeniach 
na temat dobrze zorganizowanych okupantów. Brakuje także chociażby krótkiego ujęcia 
kwestii stanu infrastruktury (wszak kursowały normalnie pociągi kolejowe i autobusy) 
czy kultury (jedyna wzmianka o czynnym kinie na s. 264). W konsekwencji cel, jaki sobie 
wyznaczyła badaczka – „ukazanie okupacyjnej codzienności” – moim zdaniem nie został 
w pełni osiągnięty, mimo ograniczoności bazy źródłowej oraz dodatkowej ekspozycji 
sytuacji religijnej (s. 246–251), w czym zresztą odchodzi autorka od schematu pierw-
szej części recenzowanego tomu, powtarzając przy tym pewne ustalenia z „religijnego” 
3. tomu monografii Wisły. Przy okazji – wątpliwe, aby funkcjonowały w niej w czasie oku-
pacji katolickie stowarzyszenia (s. 249), skoro zostały one w 1940 r. zakazane w całej 
rejencji katowickiej. Co najwyżej mogły funkcjonować bractwa kościelne (modlitewne) 
typu różańcowych. 

Kontrowersje wywołują także same tytuły podrozdziałów. O ile tytuł pierwszego z nich 
oddaje jego treść („Agresja niemiecka i struktura administracyjna Wisły podczas oku-
pacji”), o tyle tytuł drugiego jest daleko niepełny („Postawy mieszkańców Wisły wobec 
niemieckiej polityki narodowościowej”), pomijający represje i terror niemiecki, których 
liczne dowody i opisy stanowią dominującą część jego zawartości. Najgorszy jest tytuł 
trzeciego podrozdziału – „Wyzwolenie”, jako żywo przypominający kanony historiografii 
PRL-u, według których należało zawsze pisać o Armii Czerwonej jako o „wyzwolicielach”. 
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Nazwa jest tym bardziej nietrafna, że treść podrozdziału odtwarza zupełnie inną, dra-
matyczną rzeczywistość, jak bowiem sama autorka przytacza, stacjonowanie Sowietów 
wzbudzało strach wśród mieszkańców (s. 272). Niestety, badaczka ma problem z sowiec-
ką nomenklaturą, raz po raz używając nie tylko pojęcia „wyzwolenie”, ale także określenia 
„radziecki”, a nawet przywołując błędną nazwę ZSRR.

Sam opis tragicznej w skutkach okupacji niemieckiej jest poprawny (tym razem z pod-
sumowaniami na końcu podrozdziałów), nieodbiegający od tego typu wywodów w innych 
monografiach śląskocieszyńskich, z charakterystycznym naciskiem na sprawy związane 
z Niemiecką Listą Narodowościową (volkslistą). Alicja Pylypenko-Czepczor przedstawia 
je z dużą naukową roztropnością, tłumacząc w sposób interesujący wiślańskie niuanse 
i odmienne niż gdzie indziej postawy tożsamościowe (cenne uwagi na temat postawy 
świadków Jehowy i złożonej przez nich daniny krwi). Pochwalić także należy badaczkę 
za przedstawienie losów konkretnych Polaków, którzy odmówili podpisania volkslisty 
(łącznie z przypadkiem żywieckich Habsburgów zesłanych do Wisły) i ponieśli za to tra-
giczne konsekwencje (s. 227). Postawy takie nawet w śląskiej historiografii regionalnej 
są nieczęsto przywoływane, nie mówiąc o ogólnopolskiej, w której zazwyczaj są one po-
mijane lub bagatelizowane. Autorka stanowczo rozprawia się również ze stereotypem 
utożsamiającym ewangelików z Niemcami, przytaczając liczne dowody polskiej postawy 
patriotycznej i martyrologii tych pierwszych z pastorem Andrzejem Wantułą na czele. Ry-
suje obraz różnorodności form polskiego oporu wobec Niemców, a zarazem bestialstwo 
tych ostatnich. W tym kontekście dziwnie brzmi zdanie wyrażone na s. 260 o milczącej 
akceptacji władz okupacyjnych przez miejscową ludność. 

Jednak opisy te nie wyczerpują całego zagadnienia położenia Wisły w okresie II woj-
ny światowej. Przede wszystkim i w tej części omawianego tomu monografii daje się za-
uważyć zdumiewające pominięcie (prócz wyżej wymienionych) kilku ważnych zagadnień 
o charakterze wojskowym: udziału wiślan w Kampanii Wrześniowej 1939 r. (paradoksal-
nie dowiadujemy się o tym częściowo z reprodukcji… nagrobków w aneksie), w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie (poza przypadkami mjr. Adolfa Pilcha i ks. ppłk Andrzeja 
Wantuły, który był oczywiście naczelnym kapelanem ewangelickim PSZ, a nie jak napisa-
no na s. 237 naczelnym kapelanem PSZ), czy w szeregach prosowieckiego Wojska Polskie-
go. Nawet akapit traktujący o wiślanach w Wehrmachcie wart byłby szerszej naukowej 
analizy – to też kawał historii mieszkańców, jakkolwiek by go oceniać. Szkoda także, że 
autorka nie pokusiła się o próbę identyfikacji jednostek niemieckich z 14 armii, wkracza-
jących do Wisły 2–3 września 1939 r. Napomykając natomiast (na s. 268) o utworzeniu 
w 1944 r. Volkssturmu, nie informuje, czy był on tworzony także w Wiśle (zapewne był). 
Czytelnik może również czuć niedosyt z niedopowiedzianej do końca kwestii silnej grupy 
osób kolaborującej z okupantem (charakterystyczne, że padają tylko bodaj dwa nazwiska). 
Czyżby ich potomkowie byli nadal groźni? Z drugiej strony pojawia się w tej materii py-
tanie, czy przypadkiem protoplastami owych kolaborantów, a może nawet tymi samymi 
osobnikami, nie byli owi czechofile i kożdoniowcy opisywani przez Danutę Szczypkę? 
Na marginesie warto jeszcze zauważyć, że tłumaczenie ujawnienia się członków NSDAP 
w 1939 r. napływem Niemców z zewnątrz w latach 30. (s. 212–213), bynajmniej nie wy-
jaśnia procesu hitleryzacji tej mniejszości narodowej w Wiśle. 
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W tym miejscu dochodzimy do jeszcze jednej istotnej kwestii, a mianowicie utajnienia 
osób (zelantów), których wywołane przez autorkę wspomnienia stanowią poważną część 
bazy źródłowej opracowania. To niewyjaśnione ukrywanie świadków pod inicjałami ich 
nazwisk i imion wygląda niepoważnie. Czyżby wszyscy oni sobie tego życzyli, w co nie 
wierzę? Bo nie dopuszczam do świadomości, że mógłby to być zabieg związany z osławio-
nym RODO. Utajnienie świadków w pewnym stopniu deprecjonuje wartość naukową ich 
wypowiedzi.

Kończąc nasze rozważania, pozwólmy sobie jeszcze na małą dygresję i przywołajmy 
tragikomiczną sytuację z aresztowaniem kierownika szkoły Jerzego Niemca (s. 246), gdy 
niszczący fotografie polskich prezydentów gestapowcy odkryli mimochodem pod jednym 
z nich wizerunek „Najjaśniejszego Pana” Franciszka Józefa I. Czyż nie jest to symboliczna 
scena dla nienazwanego przez obie autorki patriotyzmu austriackiego (zobacz s. 15), sen-
tymentów związanych z monarchią Habsburgów, wcale nie wygasłych w Wiśle po 1918 r., 
który przewija się niczym ideowy wątek przez ich opowiadanie? Opowiadanie trochę 
ułomne, niemniej stanowiące pierwszą, interesującą próbę syntezy najnowszych dziejów 
tej miejscowości w latach 1918–1945.
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