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JÓZEF SZYMECZEK

•prezes Kongresu Polaków 
w Republice Czeskiej

•dr historii

•dr teologii

•działacz społeczny



Dziadek Józefa Szymeczka



Dzieciostwo spędził w Nydku i 
Bystrzycy





Wychował się w rodzinie 
polskich ewangelików.

Jest najmłodszy z czwórki 
rodzeostwa.



Był uczniem Gimnazjum Polskiego 
w Czeskim Cieszynie



Zdjęcie z czasów nauki w szkole 
średniej – obok Anna Czudek, 
siostra dr. Stanisława Czudka, 
jednego z poprzednich gości w 
ramach cyklu „Zaolzie teraz”.



Od 1990 roku działał w Harcerstwie 
Polskim w Republice Czeskiej



Zdjęcie z obozu na Wolinie



Praca nad sztandarem…



…i jej efekt



Zegrze (1995)





STUDIA
Po ukooczeniu szkoły średniej 
studiował historię na 
Uniwersytecie Ostrawskim.



Klub Historyczny



Sekcja Historii PZKO



Andrea i Józef Szymeczkowie



DŻABAL TUBKAL

W 2001 roku Józef Szymeczek 
zdobył największy szczyt  
Maroka i gór Atlas.



Gibraltar



Berlin



W 2002 roku został prezesem 
Kongresu Polaków w Republice 

Czeskiej



Jedno z pierwszych wystąpieo 
w roli prezesa (wrzesieo 2002) 



W 2003 roku Józef Szymeczek objął funkcję 
sekretarza ds. nauki i oświaty w Śląskim 

Kościele Ewangelickim w Czeskim Cieszynie



W 2004 roku Książnica 
Cieszyoska i Kongres 
Polaków w Republice 
Czeskiej  zainicjował serię 
wydawniczą „Bibliotheca 
Tessinensis”. Jako drugi 
tom tego wydawnictwa 
ukazały się materiały 
źródłowe Stát, církev a 
národ v československé 
části Těąínského Slezska 
(1945-1953). Ich edycję 
przygotował Józef 
Szymeczek.



W 2007 roku Józef Szymeczek 
obronił doktorat na Wydziale 
Historyczno-Pedagogicznym 
Uniwersytetu Opolskiego. 

Rok później fragmenty pracy 
doktorskiej zostały 
opublikowane w formie 
książki Augsburski Kościół 
Ewangelicki w 
czechosłowackiej części Śląska 
Cieszyoskiego w latach 1945-
1950.



Z WYWIADU DLA MIESIĘCZNIKA "ŚLĄSK", PAŹDZIERNIK 2009

Zatem ogólne przemiany w paostwach 
postkomunistycznych spowodowały to, że Polacy na 
Zaolziu się "rozmydlają". Ważna jest odwaga. Ludzie 
jednak nie chcą się narażad. W imię czego mam 
krzyczed na urzędniczkę, gdy nie mówi ze mną po 
polsku, chod mam do tego prawo, żeby załatwid 
swoje sprawy? Jest mi to obojętne. - A pier..., w 
jakim mówi języku.



Nieumiejętnośd posługiwania się w pełni językiem polskim, 
lęk przed otwartością, lęk przed konfrontacją z Polakami i 

Czechami – powodują, że polskie życie publiczne na Zaolziu 
wycofało się w najprostsze, niemal familijne formy 

aktywności, przypominające rok liturgiczny: początek roku 
szkolnego, koncert adwentowy, mikołajówka, wigilijka, dzieo 

matki, dzieo dziecka, festyn szkolny, kolonia zuchowa i tak 
dookoła. Takie pasywne przeżywanie „polskości” jest bardzo 

nieatrakcyjne dla młodzieży, która nie widzi w niej nic dla 
siebie, a nawet reaguje demonstracyjnym jej odrzuceniem.

(z artykułu Od grupy etnicznej do grupy etnicznej?) 



• Jeżeli można mówid o 
zaolziaoskiej tożsamości, 
która w różnych kolorach 
istnieje, to mówiłbym 
również o tożsamości 
cieszyoskiej. Trzeba ją 
odbudowywad i wracad do 
bogatych tradycji wspólnej 
ziemi cieszyoskiej, żeby 
oddychała dwoma płucami -
wschodnim i zachodnim.

(z wywiadu dla miesięcznika „Śląsk”, 

październik 2009)



Prezentację przygotował:
Michael Morys-Twarowski


