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W styczniu 1863 r. w Królestwie Pol-
skim wybuchło powstanie. Do walki 
przeciw potędze carskiego imperium 
ruszyła garść spiskowców i zdesperowa-
nej młodzieży, porywając za sobą z cza-
sem szerokie rzesze społeczeństwa. Na 
pomoc walczącym za granicznym kordo-
nem rodakom ruszyły tysiące Polaków, 
obywateli Austrii i Prus. Ich determina-
cja i gotowość do poświęceń zaświad-
czały przed światem o jedności narodu  
i jego umiłowaniu wspólnej Ojczyzny. 

W owym czasie rozegrała się jedna 
z najpiękniejszych, choć prawie zapo-
mnianych, kart z dziejów naszej ro-
dzinnej ziemi...  

W roku 1863 Śląsk Cieszyński po raz 
pierwszy dał tak zdecydowane dowody 
łączności z narodem polskim. Cieszyniacy 
od samego początku powstania solidarnie 
opowiedzieli się po stronie walczących  
o wolność Polaków, śpiesząc im z pomocą. 
Gdy śląska młodzież wstępowała do szere-
gów powstańczych, starsi – na czele z re-
daktorem Pawłem Stalmachem, włączyli 
się w nurt pracy konspiracyjnej, niosąc po-
moc walczącym, a „Gwiazdka Cieszyńska” 
w owym czasie stała się jakby nieoficjal-
nym organem informacyjnym powstania. 

Wśród dwudziestu kilku ochotników, 
którzy porzucili dotychczasowe spokoj-
ne życie i wybrali walkę z bronią w ręku, 
rzucając się w wir niebezpiecznych zda-
rzeń, przeważali ludzie bardzo młodzi, jak 
17-letni Franciszek Piętkiewicz z Dębowca, 
czy 21-letni Zygmunt Ritter z Cieszyna. Po 
przekroczeniu granicy Królestwa wstąpili 
oni do różnych partii powstańczych. Wielu 
cieszyniaków okazało się dobrymi żołnie-
rzami, osiągając szybkie awanse, np. Mau-
rycy Ritter, brat Zygmunta, dosłużył się 
stopnia porucznika, taką samą szarżę zdo-
był również Adolf Stroka z Jasienicy, służą-
cy w elitarnym oddziale żuawów śmierci 
korpusu Langiewicza. Funkcję adiutanta 
tego wybitnego dowódcy pełnił zaś Józef 
Nowotny z Nawsia. Jakie były dalsze losy 
śląskich ochotników? Niestety, nie czeka-
ły na nich triumfy i nagrody. Jeśli zdołali 
uniknąć śmierci na polu walki, ich losem 
były: kajdany, lochy i zesłanie. Katorga na 
Syberii stała się udziałem wspomniane-
go Maurycego Rittera, a także Franciszka 
Rumera z Bobrku, Walentego Piotrowicza 
z Pogwizdowa, Augusta Hartmanna z Na-
wsia, Karola Pilcha z Bielska oraz Piechow-
skiego-Szczęsnego z Zarzecza. 

Śledztwo i kary czekały także na tych 
cieszyńskich Ślązaków, którym udało się 
szczęśliwie powrócić w rodzinne strony. Za 
udział lub pomoc powstaniu zostali przez 
austriackie sądy skazani m.in. Karol Sutter 
i Franciszek Zachel z Cieszyna, Jerzy Kotas 
z Kostkowic, czy Karol Klih z Michałkowic. 

Nic więc dziwnego, iż istniejący w Cie-

szynie Komitet Pań Polskich, zbiera-
jący składki na pomoc rannym, inter-
nowanym w Czechach i na Morawach 
powstańcom i ich rodzinom, działać 
musiał w głębokiej konspiracji. Tutejsi 
Polacy postępowali na tyle ostrożnie, iż 
władze austriackie nie zdobyły przeciw 
nim obciążających dowodów. Chociaż 
Austriacy domyślali się, że działalnością 
na rzecz powstania kieruje red. Stalmach 
i biorą w niej udział miejscowi działacze 
polscy, członkowie Czytelni Ludowej, 
mimo rewizji i inwigilacji nie zdołano im 
niczego udowodnić. Nie natrafiono także 
na ślady, mającego istnieć w Cieszynie 
Głównego Komitetu Polskiej Rewolucji, 
czy osób odpowiedzialnych za zakup 
broni dla walczących. Pod zarzutem wer-
bowania do powstania władze austriac-
kie aresztowały jedynie 17-letniego 
powstańca Franciszka Zachla i cieszyń-
skiego Żyda – Marcina Ehrmanna.

W czasie trwania insurekcji wyjątkowa 
rola przypadła „Gwiazdce Cieszyńskiej”. 
Niemal w każdym jej numerze dominowały 
sprawy walki narodu polskiego o wolność. 
Szczegółowo informowano o bieżących 
wypadkach wojennych, bitwach i po-
tyczkach, o prześladowaniach i okrucień-
stwach moskiewskich wobec Polaków 
oraz o nastrojach społecznych w Króle-
stwie i Europie Zachodniej. Wiadomości 
te nie miały tylko charakteru informa-
cyjnego, lecz również propagandowy. Ich 
efektem miało być zjednanie czytelników 
dla sprawy narodowej i pozyskanie ich 
wsparcia dla walczących Polaków. W ten 
sposób Paweł Stalmach, bez względu na 
niepowodzenia i klęski powstania, dawał 
wyraz swej bezgranicznej wiary w sens 
walki i jej ostateczny sukces. 

Dokładność informacji zamieszczanych 
w „Gwiazdce” każe przypuszczać, iż jej re-
daktor pozostawał w bliskich kontaktach 
z emisariuszami powstańczymi. Jednym 
z nich był goszczący często u rodziny  
w Ustroniu i Cieszynie inż. Edward Klug, 
zasłużony jako dowódca oddziału sape-
rów pod rozkazami Langiewicza.  Warto 
podkreślić, iż przez teren Śląska Cieszyń-
skiego wiodły ważne szlaki komunikacyj-
ne zapewniające Rządowi Narodowemu 
stały kontakt z Europą Zachodnią. Zarów-
no droga cesarska, jak i kolej warszawsko-
-wiedeńska wykorzystywane były przez 
powstańczych kurierów i przedstawicieli 
Rządu Narodowego, jak np. inż. Jana Ge-
rinka, naczelnika stacji w Gruszowie. 

W okresie powstania styczniowego na-
stąpił wzrost polskiej świadomości na-
rodowej wśród ludności Śląska Cieszyń-
skiego. Jego mieszkańcy, choć żyjący od 
przeszło 500 lat poza granicami Polski, 
poprzez swoje zaangażowanie dowiedli, 
że czują się częścią polskiego narodu. 
Z pewnością była w tym duża zasługa 
Pawła Stalmacha, redaktora „Gwiazdki 
Cieszyńskiej”, który od 1848 r. konse-
kwentnie prowadził ich w tym kierunku.

Wojciech Grajewski
Książnica Cieszyńska

Więcej na temat udziału cieszyniaków  
w powstaniu styczniowym będzie można 
dowiedzieć się 24 V, podczas „Cieszyńskiej 
Nocy Muzeów”. Z okazji 150-rocznicy po-
wstania w Książnicy Cieszyńskiej zostanie 
zorganizowana wystawa dedykowana insu-
rekcji. Tego dnia będzie można także wyru-
szyć ulicami Cieszyna „Śladem Bohaterów 
/1863/”, biorąc udział w zorganizowanej 
przez Książnicę grze miejskiej. Szczegóły 
na: www.kc-cieszyn.pl

Śladem bohaterów

Widoczny na fotografii oryginalny herb powstańczy z 1863 r., niczym relikwia, przechowywany był 
przez pokolenia cieszyniaków. Na zdjęciu towarzyszy on ks. Józefowi Londzinowi i grupie nauczycie-
li polskiej prywatnej szkoły ludowej. Obecnie jest jednym ze skarbów Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 
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