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Współpraca Mariana Dubieckiego z Pawłem 
Stalmachem i Macierzą Szkolną dla Księstwa 

Cieszyńskiego
W 1872 r. powstało w Cieszynie Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Księstwa 

Cieszyńskiego, które zostało założone z inicjatywy Pawła Stalmacha1. Do pod
stawowych celów Towarzystwa należało udzielanie stypendiów, umożliwiających 
polskiej młodzieży ze Śląska Cieszyńskiego kontynuowanie nauki w gimnazjum, 
seminarium nauczycielskim, a również na studiach wyższych. Zarząd nazywany 
wówczas Wydziałem rozwijał działalność mającą na celu zwiększenie majątku 
Towarzystwa, przede wszystkim przez zbieranie składek członkowskich, jedno
razowe wpłaty członków wieczystych w kwocie 20 złr., oraz inne ofiary pieniężne. 
Duże znaczenie posiadała praca delegatów Towarzystwa, którzy gromadzili 
fundusze na Śląsku Cieszyńskim, w Galicji, oraz w zaborze rosyjskim. Jednym 
z nich był M arian Dubiecki2, który w swej działalności nawiązał bliższą znajomość 
z Pawłem Stalmachem. Wyrazem tej współpracy są listy Pawła Stalmacha 
adresowane do M ariana Dubieckiego, jak  również jego wspomnienie o Pawle 
Stalmachu. Korespondencję dotyczącą działalności narodowej po zgonie Stal
macha, prowadził Dubiecki z ks. Ignacym Świeżym, pełniącym obowiązki prezesa 
Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego.

Marian Dubiecki urodził się 26 VIII 1838 r. w Zasławiu na Wołyniu, w pat
riotycznej rodzinie szlacheckiej. W  okresie studiów na Uniwersytecie Św. Włodzi
mierza w Kijowie należał do polskich organizacji patriotycznych. Od 1860 r. 
pracował w gimnazjum w Żytomierzu, równocześnie uczestnicząc w manifestacjach 
polskich. Przełomowym wydarzeniem była demonstracja w Horodle, po której 
został aresztowany i zesłany na Sybir. W 1862 r. powróciwszy z Syberii na 
Ukrainę, w związku z aktywną działalnością narodową został wybrany sek
retarzem Wydziału Ziem Ruskich, przygotowując powstanie. W 1863 r., gdy 
potyczki powstańcze objęły również Ukrainę, przyjechał do Warszawy, by włączyć 
się do pracy Rządu Narodowego3, będąc oficjalnie profesorem w gimnazjach 
warszawskich. W  okresie późniejszym M. Dubiecki pełnił obowiązki sekretarza 
Romualda Traugutta, dyktatora powstania. W dniu 10 IV 1864 został
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aresztowany i po przeprowadzonym śledztwie skazany na karę śmierci którą 
zamieniono na syberyjską katorgę4. N a zesłaniu nawiązał liczne kontakty z Polaka
mi, badaczami Syberii. Korespondencję z Józefem Ignacym Kraszewskim umoż
liwiała mu córka pisarza Konstancja, przebywająca na zesłaniu z mężem Benedyk
tem Łozińskim5. W  1874 r. nastąpiła poprawa warunków politycznych i M. 
Dubiecki przeniósł się do europejskiej części Rosji, gdzie w latach 1880— 1883 
mieszkał w Odessie.
W okresie tym M. Dubiecki mógł włączyć się ponownie do działalności społecznej 
i naukowej. W  listach przesyłanych do Kraszewskiego pisał o swoich badaniach 
nad dziejami kresów wschodnich. Amnestia udzielona powstańcom styczniowym 
w 1883 r. umożliwiała M. Dubieckiemu przyjazd do Warszawy. Atmosfera 
polityczna istniejąca w tym mieście nie sprzyjała jednak rozwinięciu twórczości 
literackiej. Nowe horyzonty otworzył M. Dubieckiemu dopiero wyjazd do 
Krakowa na zjazd zorganizowany z okazji 300 rocznicy śmierci Jana Kochanows
kiego. W Krakowie M. Dubiecki szerzej rozwinął swe plany pracy nauczycielskiej 
i badań naukowych, a także wówczas założył rodzinę. Głównymi tematami jego 
prac były dzieje Kresów wschodnich i powstania styczniowego, z podkreśleniem 
znaczenia w nim dyktatora Rom ualda Traugutta. Badania historyczne nad 
poznaniem losów bohaterów powstania styczniowego przyniosły autorowi za
służoną sławę. M. Dubiecki zmarł 26 X 1926 w Krakowie6.

N a tle przedstawionej działalności M. Dubieckiego, jego zainteresowania 
Śląskiem Cieszyńskim zajmują szczególne miejsce, ponieważ był on dla niego 
początkowo nieznaną ziemią. O stanowisku tym, zdaniem Michała Janika, 
zdecydował Józef Ignacy Kraszewski, ponieważ pisarz ten od dawna zajmujący się 
życiem narodowym na Śląsku Cieszyńskim, ułatwił Dubieckiemu kontakt z Paw
łem Stalmachem. W 1879 r. powszechnie obchodzono uroczystości 50-lecia 
twórczości J. I. Kraszewskiego. Jubilat wysłał w tym czasie do cieszyńskiego 
księgarza Jerzego Kotuli list, omawiający walkę o narodowy charakter szkół 
ludowych na Śląsku. List ten natychmiast wydrukowano oraz uzupełniono 
obszernym wstępem weterana powstania styczniowego Feliksa Kozubowskiego7. 
Myślą przewodnią listu była zachęta do usilnej walki o zachowanie polskości 
dziecka i ona stała się hasłem do niesienia pomocy polskiej szkole na Śląsku. 
Odzewem były pierwsze dary M. Dubieckiego przesłane Towarzystwu Naukowej 
Pomocy dla Księstwa Cieszyńskiego, które potwierdził Paweł Stalmach w liście 
z 7 XI 1879®. Dowodem rozwijających się kontaktów jest wysłanie sprawozdania 
z działalności TNP M . Dubieckiemu9 oraz wcześniej wpisanemu w poczet członków 
wieczystych Kraszewskiemu10. W  okresie pobytu w Odessie M. Dubiecki był 
delegatem TN P i w akcji zbierania funduszów uzyskał poparcie w środowisku 
polskiej inteligencji oraz szlachty mieszkającej na Ukrainie. Sprawozdanie TNP za 
okres 1881/82 wymienia 20 ofiarodawców z Odessy11.

Na Śląsku Cieszyńskim utrwaliło się wspomnienie o Ignacym Bagieńskim, 
będącym również członkiem wieczstym TNP i należącym do hojniejszych ofiaroda
wców. Wśród darów  I. Bagieńskiego przekazanych za pośrednictwem M. Dubiec
kiego na fundusz żelazny Towarzystwa były obligacje Odesskiego Towarzystwa 
Kredytowego wartości 1000 rubli z 55 rublami bieżących procentów. O darze tym
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pisał Stalmach w dniu 3X 1884 do Dubieckiego12. Z Warszawy przekazał Dubiecki 
na rzecz TN P kwotę 1010 rubli, oświadczając: „na podstawie wieczystego zapisu 
składkowego od grona znajomych w Odessie złożyło na fundację jego imienia” 13. 
W związku z 10-leciem działalności TN P Wydział przesłał w sierpniu 1883 r. M. 
Dubieckiemu i pozostałym delegatom list otwarty przekazujący podziękowanie za 
dotychczasową pracę, a także zachętę do dalszej działalności społecznej14. W  okre
sie krakowskim M. Dubiecki utrzymywał dawne kontakty z tzw. terenem 
„naddnieprzańskim” , a bliskość Krakowa i Cieszyna umożliwiała mu spotkania 
z P. Stalmachem. Przejawem tej ściślejszej współpracy było wydrukowanie w 1884 
r. w „Gwiazdce Cieszyńskiej” wspomnienia o patriotycznej manifestacji w H orod
le15. W  związku z doniosłym znaczeniem owej demonstracji w życiu M. Dubiec
kiego uznać go należy za autora powyższych wspomnień. W korespondencji P. 
Stalmacha do M. Dubieckiego pojawiły się wówczas próby włączenia adresata 
w rozgrywki polityczne cieszyńskich ugrupowań narodowych. Od 1883 r. trwała 
polemika między ks. Franciszkiem Michejdą i P. Stalmachem na temat działalności 
utworzonego wówczas Związku Śląskich Katolików16. W odpowiedzi na zarzuty 
przeciwnika Stalmach wydrukował w „Gwiazdce Cieszyńskiej” cykl artykułów pt. 
„Światło prawdy o narodowych stosunkach Śląska” 17, wydany również w broszu
rze. W  liście do Dubieckiego pisał Stalmach: „Przesyłam Panu broszurkę wyjaś
niającą nasze stosunki smutne, która była odpowiedzią na krzyki tutejszej kliki 
ihołdujących jej gazet polskich” 1®. W tym czasie na obrady Walnego Zgromadzenia 
TNP w dniu 29 XI 1884 przyjechało także małżeństwo Dubieckich15, bliżej 
poznając cieszyńskie stosunki. W archiwaliach Dubieckiego zachowały się miano
wicie drukowane zaproszenie20 i telegram Stalmacha wysłany 26 listopada czyli 
kilka dni przed Walnym Zgromadzeniem TNP.

Działalność stypendialna TN P w tym okresie już nie wystarczyła na pokrycie 
potrzeb młodzieży21. P. Stalmach wysunął wówczas projekt rozszerzenia działalno
ści oświatowej przez utworzenie w Cieszynie polskiego gimnazjum. Inicjatywę tę 
wspomógł dużym darem I. Bagieński, przesyłając 10 tysięcy rubli. Zaczęto 
realizować projekt utworzenia polskiego gimnazjum w Cieszynie. W związku 
z otrzymanym darem powołano do życia towarzystwo Macierz Szkolna dla 
Księstwa Cieszyńskiego22. Zebranie założycielskie odbyło się 9 XI 1885 r. 
w mieszkaniu Pawła Stalmacha23. Macierz Szkolna za najpilniejsze zadanie uznała 
założenie polskiego gimnazjum w Cieszynie oraz sieci polskich szkół ludowych. 
Nazwa „M acierz” była popularna wśród słowiańskich działaczy oświatowych. 
Wzorem była jednak założona w 1882 r. we Lwowie Macierz Polska, publikująca 
celem rozwinięcia oświaty ludowej, książki popularnonaukowe. Pierwszym jej 
kuratorem był Józef Ignacy Kraszewski24. Wiadomość o założeniu Macierzy 
Szkolnej, k tórą P. Stalmach przekazał w liście z 31 I 188625 M. Dubieckiemu, 
wpłynęła na zmianę jego działalności. W nowej sytuacji poparcie około 40 
członków wieczystych TNP z Ukrainy wpisanych przed 1886 r. wykorzystał 
Dubiecki na rzecz Macierzy Szkolnej. Wśród członków wyróżnił się Ignacy 
Bagieński, pamiętający o Cieszynie aż do śmierci (20 X 1887). W testamencie 
przekazał on bowiem cieszyńskiej Czytelni Ludowej księgozbiór liczący około 
7 tysięcy woluminów26. Działalność Dubieckiego w Macierzy Szkolnej nie była



oficjalna, ale rozwinął on jednak szeroką agitację. O jego związkach z Macierzą 
Szkolną świadczy opłacenie składki członka założyciela za niedawno urodzonego 
synaTadeusza, potwierdzone w liście Stalmacha z 27 V 188627. W następnym roku, 
w liście z 6 XI 1887, Stalmach wspominał o miłym spotkaniu z Tadeuszkiem28, 
potwierdzając tym spotkanie z rodziną Dubieckich. W korespondencji Stalmacha 
z 19 IV 189029 znajduje się wzmianka o wpisie na członka założyciela Aleksandra 
Dobrowolskiego, potwierdzona również w ówczesnym sprawozdaniu „Macierzy 
Szkolnej” . Z  innych listów Stalmacha pochodzących z lat 1887— 1891 dowiaduje
my się, że M. Dubiecki rozprowadzał odezwy Macierzy Szkolnej, dyplomy wpisowe 
członków i propagandowe kartki dziesięciocentowe oraz przyjmował składane na 
rzecz Macierzy Szkolnej dary30.

Duże znaczenie posiada również wspomnienie M. Dubieckiego z ostatniego 
spotkania z Pawłem Stalmachem w jego mieszkaniu w 1891 r.31.
Nastrój tej wizyty był poważny, albowiem Pawła Stalmacha złamały ciężkie 
przeżycia rodzinne oraz własna choroba. Wrażenie było tym większe, że M. 
Dubiecki pamiętał mieszkanie to z poprzednich odwiedzin jako pełne życia i pracy. 
Przybysza z odległych stron już dawniej interesowało pielęgnowanie przez matkę 
redaktora, Zuzannę Stalmachową, śląskich tradycji ludowych. W czasie kilku
godzinnej rozmowy obaj przyjaciele rozważali ówczesne położenie ludu śląskiego 
oraz przyszłe losy Polski. N a szczególną uwagę zasługuje utrwalona przez 
Dubieckiego wypowiedź P. Stalmacha, w której uważał on za najpilniejszą sprawę 
utworzenie polskiego gimnazjum w Cieszynie. Szkolnictwo polskie na Śląsku 
Cieszyńskim według opinii Stalmacha będzie skuteczną tamą dla wzrastającej fali 
germanizacyjnej. W okresie tym niebezpieczeństwo wzrostu wpływów niemieckich 
wystąpiło również w Galicji. W związku z tym warto podkreślić, że w 1891 r. 
w Krakowie założono Towarzystwo Szkoły Ludowej, dążące do zakładania 
w Galicji polskich szkół. Wspomnienie M. Dubieckiego ogłoszone w 1895 r. 
w chwili otwarcia polskiego gimnazjum w Cieszynie podkreśliło zasługi Pawła 
Stalmacha dla rozwoju polskiego szkolnictwa.

W korespondencji Dubieckiego zachowały się również listy ks. Ignacego 
Świeżego32, prezesa Macierzy Szkolnej, będące odpowiedziami na zainteresowania 
adresata. Pierwszy z listów ks. Świeżego datowany 14 XI 1892 omawia działalność 
Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Księstwa Cieszyńskiego oraz Macierzy 
Szkolnej. W środowisku cieszyńskim, zdaniem ks. Świeżego, aktywniejsza była 
Macierz Szkolna. Z  1899 r. zachowały się dwa listy ks. Świeżego potwierdzające 
przyjęcie darów M. Dubieckiego (23 X i 2 XI). Podziękowania za owe dary przesłał 
(25 X i 14 XI) również ks. Józef Londzin33, sekretarz Macierzy Szkolnej. 
Najbardziej ciekawy jest list ks. I. Świeżego z 9 IV 1900 wyjaśniający wysunięte 
przez Dubieckiego wątpliwości. W liście tym są również informacje o działalności 
dr. Antoniego Osuchowskiego34, a także o darze dr. Stanisława Hassewicza35 
wspomagającego założenie polskiej szkoły ludowej w Cieszynie. Nazwiska za
służonych mecenasów polskiej oświaty wymienione w tym liście poświadczają 
wzrastające poparcie inteligencji dla spraw Śląska Cieszyńskiego. List powyższy 
zakończył okres działalności M. Dubieckiego, w którym gromadził on składki oraz 
dary przeznaczone na rozwój polskiej oświaty na Śląsku Cieszyńskim.
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Życie M ariana Dubieckiego jest przykładem zachodzących w drugiej połowie 
XIX w. zasadniczych przemian społecznych. W latach młodości działał on w ruchu 
powstańczym i w 1863 r. był członkiem Rządu Narodowego oraz sekretarzem 
dyktatora Rom ualda Traugutta. W późniejszych latach po bolesnych przeżyciach 
na syberyjskim zesłaniu, poświęcił się Dubiecki w kraju „pracy organizacyjnej” . 
Dużą rolę w tej przemianie odegrał J. I. Kraszewski, włączając go do pracy 
narodowej na Śląsku Cieszyńskim. Postępy germanizacji szkolnictwa przyśpieszyły 
opracowanie nowych planów narodowej działalności, w realizacji których uczest
niczył Dubiecki. Znajomość polskiego środowiska na Ukrainie i w Odessie ułatwiła 
mu zbieranie składek i darów  przeznaczonych na rzecz Towarzystwa Naukowej 
Pomocy dla Księstwa Cieszyńskiego, a później przekazywanych Macierzy Szkolnej 
dla Księstwa Cieszyńskiego. W związku z tym umocniły się kontakty Dubieckiego 
z Stalmachem. Drugą przyczyną były zainteresowania P. Stalmacha powstaniem 
styczniowym wyrażane już w 1863 r. na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej”36. 
W wyniku tej współpracy była możliwa realizacja zamiarów P. Śtalmacha 
udostępnienia polskiej młodzieży pochodzenia wiejskiego zdobycia szerszego 
polskiego wykształcenia37. W 1895 r. otwarcie prywatnego gimnazjum polskiego 
w Cieszynie spełniło tę wzniosłą ideę rozwoju polskiej oświaty. Inteligencja 
wykształcona w cieszyńskim gimnazjum przyczyniła się do umocnienia polskości 
ziemi rodzinnej.
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