
EKSLIBRISY 

NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 
 

 Wiek XX przyniósł dalszy rozwój w zakresie kultury i pomnożenie jego dobytku. 

Dynamiczny rozwój poligrafii, a szczególnie ruchu wydawniczego spowodował, że książka 

stała się artykułem ogólnodostępnym.  

Rozwój placówek upowszechniania kultury, kształcenia artystycznego, 

zorganizowanego ruchu plastyki nieprofesjonalnej, umasowienie wystawiennictwa, rozwój 

bibliotek i czytelnictwa - to wszystko sprzyjało i zachęcało do tworzenia własnych, 

prywatnych księgozbiorów, a to z kolei było kolejnym etapem do jeszcze żywszego rozwoju 

znaku własnościowego książki, który na Śląsku Cieszyńskim miał już długie tradycje. 

Tak jak w wiekach poprzednich, również w wieku XX najpopularniejszą formą 

pozostało oznaczenie swojej książki podpisem lub pieczątką (il. 1 i 2). Znak pierwszy, 

napotkany w jednej z cieszyńskich bibliotek, ma charakter stempla dekoracyjnego, należał  

do nieznanego Bystronia, zaś drugi do państwa Zofii [Kossak] (1890-1968) i Zygmunta 

(1896-1976) Szatkowskich z Górek Wlk. 

 Wraz z rozwojem i powstawaniem coraz to nowych znaków książkowych 

systematycznie wzrasta ich zbieractwo i kolekcjonerstwo. Gromadzą je indywidualni 

kolekcjonerzy różnych zawodów, a także niektóre biblioteki i muzea.  

W szerokiej mozaice ponad pół tysiąca ekslibrisów, jakie znam ze Śląska 

Cieszyńskiego, spotykamy prawie cały wachlarz tematyczny znaków wykonywanych przez 

grafików zawodowych, jak i autorów nieprofesjonalnych. Mamy tu tematykę śląską,  

z motywami cieszyńskimi, historyczną, muzyczną, numizmatyczną, wojskową, medyczną, 

religijną, bibliofilską, przyrodniczą, turystyczną, harcerską, morską, judaistyczną, a nawet 

erotyczną. Są wśród nich ekslibrisy portretowe, in memoriam i tzw. „ślepe”. 

 Na cieszyński krajobraz znaku książkowego składają się nie tylko same ekslibrisy,  

ale również posiadacze tych znaków, a także ich twórcy, kolekcjonerzy i popularyzatorzy. 

 Nie sposób, w tak skrótowym materiale, przedstawić pełny obraz ekslibrisów  

i panoramę ludzi z nimi związanych, chociażby miało to dotyczyć tylko obecnego wieku  

i tylko Śląska Cieszyńskiego. Z konieczności przedstawiam bardzo wąski wybór 

księgoznaków XX w. 

Pragnę przybliżyć Czytelnikowi niektóre ekslibrisy mniej znane, a będące częścią 

dorobku w dziedzinie małej grafiki na Śląsku Cieszyńskim. 

Znany cieszyński kolekcjoner Bruno Konczakowski (1881-1959) posiadał oprócz 

cennych zbiorów militariów także księgozbiór. Jeden z dwóch znanych mi jego ekslibrisów 

przedstawiam na il. nr 3. Wszystkie elementy graficzne przedstawione przez niezłego grafika 

są czytelne i ilustrują jednoznacznie zainteresowania i pasje właściciela tego znaku. 

Adam Ciompa (1901-1935), malarz i pisarz, którego przodkowie pochodzili z Zaolzia, 

był autorem własnego ekslibrisu przedstawionego na il. 4, powstałego najprawdopodobniej 

jeszcze przed podjęciem studiów, a ukazującego, że właściciel był także miłośnikiem muzyki. 

Andrzej Hławiczka (1900-1976), inż. leśnik, działacz turystyczny i publicysta, używał 

ekslibrisu w formie stempla wyciętego w podłożu gumowym, jest przedstawiony na ilustracji 

5.  

 

 

 



  
 

Ludwik Lipowczan (1896-1968), ustroński działacz społeczny i plastyk amator, 

wykonał dla siebie ekslibris w technice linorytu (il. 6). Autor przedstawił w nim swoją 

najważniejszą pasję, jaką było rysowanie i malowanie. Ludwik Lipowczan jest też autorem 

ekslibrisu dla ustrońskiego bibliofila Jana Wantuły (il. 7). Przez niektórych publicystów 

mylnie przypisywane jest to autorstwo cieszyńskiemu plastykowi Kazimierzowi 

Stopkowiczowi.  

Do grona rodzimych, profesjonalnych artystów należy malarz i grafik Jan Wałach  

z Istebnej, który ma na swym koncie także kilka ekslibrisów (1884-1979). Jest on autorem 

m.in. mało znanego ekslibrisu wykonanego w technice drzeworytowej dla ustrońskiego 

nauczyciela dra Alojzego Waszka (il. 8). Lecący w stronę słońca orzeł z orlętami jest 

wymowną i czytelną symboliką. 

Lokalnym bibliofilem był Wincenty Zając (1903-1945) z Cieszyna. Dla swoich 

zbiorów zamówił w 1946 roku ekslibris (il. 9) u skoczowskiego plastyka Edwarda 

Biszorskiego (1909-1995), który był autorem kilkunastu ekslibrisów. Autor używając 

oszczędnej kreski, uzyskał wrażenie negatywu.  

Do grona Cieszyniaków należy także ks. bp Władysław Fierla z Londynu (1920-

1995), duchowny protestancki na emigracji, który był także redaktorem i miłośnikiem 

książek. Posiadał ekslibris nieznanego autora przedstawiony na il. 10, ukazujący fragment 

nastrojowego wnętrza świątyni gotyckiej. 



   
 

   

 

 Z Zaolzia pochodzi ponad 90-letnia Kornelia Lippóczy z Tarnowa. Jest córką inż. 

Jerzego Wojnara (1874-1959), a żoną Norberta Lippóczego (1902-1996), wybitnego 

polskiego kolekcjonera ekslibrisów i malarstwa. 

Do cenionych cieszyńskich miłośniczek książek należała niedawno zmarła Helena 

Karpińska (1909-1997). Oprócz cennego zbioru książek, które osobiście oprawiała w sposób 

artystyczny, posiadała kolekcję ekslibrisów, w tym co najmniej 10 własnych. Dla Heleny 

Karpińskiej wykonywali ekslibrisy tacy polscy graficy, jak: K. Sopoćko, A. Gołębniak,  

W. Jakubowski, M. Brudnicki czy W. Łuczak. Na Śląsku Cieszyńskim doszukałem się pięciu 

ekslibrisów portretowych. Jeden jest Heleny Karpińskiej (il. 12), autorstwa jej syna, Piotra. 

Bronisław Kohut, cieszyński grafik, jest autorem szeregu interesujących znaków 

książkowych. Ilustracja nr 13 przedstawia jego własny znak książkowy. 

 



  
 

Cieszyniakiem, pracującym w Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej, tworzącym  

w cieniu innych, mało ujawniającym się przez swą skromność, jest Wiktor Kolonko.  

Ma on na swym koncie także szereg interesujących znaków książkowych. Między innymi 

wykonał dla Tadeusza Kopoczka, redaktora i miłośnika znaku książkowego, ekslibris 

przedstawiony na il. 14. 

Do kolekcjonerów i znawców ekslibrisów z terenu ziemi cieszyńskiej zaliczyć trzeba 

Józefa Ondrusza (1918-1996). Był nauczycielem, wybitnym folklorystą o bogatym dorobku 

piśmienniczym. Zgromadził kilkutysięczny zbiór znaków książkowych. Był organizatorem 

szeregu wystaw ekslibrisu. Sam posiadał 35 własnych i rodzinnych ekslibrisów, wykonanych 

przez wielu znanych grafików z Polski i z zagranicy. Przed śmiercią pragnął swój zbiór 

przekazać do któregoś z muzeów. Los jego kolekcji ekslibrisów nie jest mi znany.  

Na ilustracji 15. widzimy ekslibris autorstwa Richarda Laudera dla J.Ondrusza. Ekslibrisom J. 

Ondrusza została poświęcona osobna publikacja, czekająca w kolejce na wydanie. 

  

          
  

Na Śląsku Cieszyńskim można się doszukiwać wielu interesujących osób związanych 

ze znakiem książkowym. Mało znaną postacią jest Maria Skalicka z Ustronia, która 

ofiarowała własny dom dla miasta z przeznaczeniem na muzeum zbiorów, które także 

ofiarowała miastu. Znalazła się wśród nich kolekcja 2500 ekslibrisów. Na ilustracji 16. 

przedstawiony jest jeden z licznych ekslibrisów własnych Marii Skalickiej. 

 Autorem szeregu ekslibrisów był także Franciszek Świder z Zaolzia (1911-1997). 

Projektował je najczęściej w formie rysunkowej, a realizowane były metodą poligraficzną. 

Jeden z nich wykonał dla bibliofila i miłośnika ekslibrisów Teofila Hrabca (1906-1971)  

z Zaolzia (il.17), który posiadał kilkanaście ekslibrisów. 

 



  
 

 Niewątpliwie najwybitniejszym i najpłodniejszym twórcą ekslibrisów na Śląsku 

Cieszyńskim jest mieszkający w Karwinie Zbigniew Kubeczka. Jest autorem grubo ponad pół 

tysiąca ekslibrisów. Większość z nich realizuje w formie linorytów. Jest laureatem 

międzynarodowych konkursów na ekslibris i uczestniczy w międzynarodowych wystawach 

ekslibrisu. Wykonał szereg ekslibrisów dla wybitnych osobistości, m.in.: Jana Pawła II (il. 18) 

i Lecha Wałęsy (il. 19). 

 

 
Miłośnikiem i popularyzatorem ekslibrisów numizmatycznych z Cieszyna był członek 

Cieszyńskiego Klubu Hobbystów Fryderyk Lorek (ur. 1921). Dzięki jego zapobiegliwości 

wszystkie koła terenowe z Cieszyńskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego  

i Numizmatycznego posiadają ekslibrisy wykonane przez górnośląskiego grafika Józefa 

Wanaga (1921-1987). Na ilustracji 20 widzimy ekslibris Koła PTAiN w Skoczowie.  

 

 
 Spora ilość ekslibrisów na Śląsku Cieszyńskim należy do ludzi pióra. Znanym 

bibliofilem parającym się także piśmiennictwem był zmarły niedawno Józef Pilch (1913-

1995) z Ustronia, któremu jeden z ekslibrisów wykonał Jan Broda (junior) ze Skoczowa (il. 

21). 

 Na Śląsku Cieszyńskim jest też szereg bibliotek państwowych, społecznych, 

parafialnych, zakładowych i szkolnych, które posiadają własne ekslibrisy. 

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej zajmuje się popularyzacją 

ekslibrisów, organizując wystawy, wydając katalogi i gromadząc zbiory ekslibrisów. 



Biblioteka ta posiada szereg własnych ekslibrisów; na il. 22 jeden z nich, autorstwa  

Z. Zwolskiego. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Pawła Stalmacha w Cieszynie posiada trzy różne 

ekslibrisy. Autorem jednego z nich (il.23) jest wybitny grafik śląski Paweł Steller (1895-

1974), pochodzący z Hermanic na Śląsku Cieszyńskim. 

 Miłośnikiem i twórcą ponad stu cieszyńskich ekslibrisów, mieszkającym od wielu lat 

na Wybrzeżu, jest też autor niniejszego artykułu. Wykonał m.in. prosty ekslibris  

dla cieszyńskiej księgarni, która nosi nazwę „Ekslibris” (il. 24). Autor zaprojektował ten 

prosty znak książkowy wykorzystując zasadę wycinanki szkockiej.  

 

  

Wśród znaków książkowych związanych ze Śląskiem Cieszyńskim sporą grupę 

stanowią ekslibrisy z motywami cieszyńskimi, jest to jednak materiał na odrębne 

opracowanie. 

 

Józef Golec 

Sopot 

 

 

 


