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Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków 
w Republice Czeskiej, 

jego powstanie, rozwój i stan obecny
Po aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji na spotkaniach Komitetu Obywatels

kiego (później Polskiej Sekcji Forum Obywatelskiego) rodziła się powoli wśród 
burzliwych dyskusji o perspektywach rozwoju Polaków w nowych warunkach 
politycznych między innymi również myśl wytworzenia profesjonalnej placówki, 
która w sposób ciągły i fachowy zajmowała by się gromadzeniem i opracowywaniem 
zbiorów dokumentujących w najszerszym znaczeniu życie społeczne i kulturalne 
polskiej grupy narodow ą żyjącej na terytorium Republiki Czechosłowackiej (od 
1993 Republiki Czeskiej). W końcu idea podobnej treści znalazła się w uchwale III 
Kongresu Polaków, który odbył się w Czeskim Cieszynie dnia 4 IV 1992 roku. 
Kongres Polaków zobowiązał swój nowowybrany organ wykonawczy Radę Pola
ków do „...utworzenia ośrodka dokumentacyjnego w celu: a) gromadzenia zbiorów 
historycznych i folklorystycznych, b) opracowania i popularyzację tych zbiorów, c) 
docelowo — wybudowania izby regionalnej lub muzeum. W celu realizacji wytyczo
nego zadania Rada Polaków trzeciej kadencji powołała do życia komisję, która 
przygotowała wniosek o dotację państwową i poczyniła inne niezbędne kroki w celu 
uruchomienia placówki. Po długim okresie przygotowań i konsultacji został we 
wrześniu 1993 roku przyjęty przez Radę Polaków czwartej kadencji statut placówki 
dokumentacyjnej a zarazem doszło do wytworzenia etatu pracownika Rady Polaków 
d/s ośrodka, na którym została zatrudniona dr Danuta Branna. Jesień 1993 roku to 
okres właściwego zagajenia działalności instytucji, której nadano oficjalną nazwę 
Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

Od tej pory rozwija Ośrodek zasadniczo trzy formy gromadzenia zbiorów:
— po pierwsze — Ośrodek pełni rolę archiwum wobec organizacji założycielskiej, 

Kongresu Polaków, w jego zbiorach znajdą się więc automatycznie materiały, 
które powstają w ramach prac Rady Polaków (organu wykonawczego K on
gresu Polaków) i jej kancelarii;
po drugie — gromadzi materiały, przekazane w formie darów od osób 
prywatnych lub instytucji;

— po trzecie — nabywa zbiory poprzez kupno.
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W  krótkim czasie po rozpoczęciu faktycznej działalności, dzięki nagłośnieniu 
istnienia placówki w prasie zaolziańskiej, zaczęto zyskiwać pierwsze zbiory. 
W grudniu 1994 roku w rejestrze nabytków było już zapisanych 1034 pozycji, z tego 
mniej więcej połowę zyskano poprzez kupno. Do końca roku 1995 w posiadaniu 
Ośrodka znajdywało się 1698 zaewidencjonowanych pozycji. Możliwości rozwoju 
Ośrodka hamowała zła sytuacja finansowa, która nie pozwoliła na zatrudnienie 
samodzielnego pracownika do potrzeb bieżących prac dokumentacyjnych oraz 
ewidencji zbiorów. Sytuacja poprawiła się dopiero w przeciągu 1996 roku, czego 
efektem było zatrudnienie mgr Jana Kubiczka. Po rocznej pracy zmienił go 
w funkcji samodzielnego pracownika Ośrodka mgr Józef Szymeczek. W  okresie od 
stycznia 1996 roku do grudnia 1998 roku Ośrodek Dokumentacyjny wszedł 
w posiadanie kolejnych 3005 pozycji, przez co wzrosła liczba zarejestrowanych 
zbiorów do aktualnego stanu, który zamyka się w liczbie 4362. Z liczby tej większą 
połowę tworzą publikacje naukowe oraz czasopisma, reszta to kroniki, pamiętniki, 
akta archiwalne, zdjęcia, afisze, plakietki, itd. Placówka obecnie dysponuje 
własnym pomieszczeniem, komputerem i improwizowaną czytelnią, co w znacz
nym stopniu wpływa na możliwości efektywniejszego gromadzenia, opracowywa
nia i wyszukiwania zbiorów dla potrzeb badaczy. Przeciętnie korzysta ze zbiorów 
około 70 badaczy w skali rocznej. Są między nimi studenci polskich i czeskich 
wyższych uczelni, nauczyciele, dziennikarze i oczywiście naukowcy zajmujący się 
historią i współczesnością Polaków w Republice Czeskiej. W odróżnieniu od 
początków, zwiększyły się również w znacznym stopniu możliwości własnej pracy 
badawczej. Ośrodek Dokumentacyjny działa dzięki wsparciu finansowemu Minis
terstwa Kultury Republiki Czeskiej, które kształtuje się w granicach 250.000,— do 
300.000,— Kć w skali rocznej. Do tej sumy dochodzą wpływy ze sprzedaży biletów 
na wystawy i sprzedaży publikacji (biuletyny, katalogi wystaw), są one jednak 
raczej symboliczne. Należy również wspomnieć o drobnych dochodach w postaci 
darów od osób prywatnych.

Zbiory

Według wspominanego już statutu Ośrodka głównymi dokumentowanymi 
tematami są:
—  działalność polskich stowarzyszeń
—  działalność polskich twórców (literatura, sztuki plastyczne, architektura, 

muzyka, taniec, teatr)
—  prasa polska
—  szkolnictwo polskie
—  życie wyznaniowe
—  badania naukowe dotyczące ludności polskiej (etnografia, folklorystyka, 

językoznawstwo, historia, socjologia)
W sumie są w Ośrodku zewidencjonowane materiały, które ze względu na ich 

charakter (nie biorąc pod uwagę proweniencji ani treści) można sklasyfikować jako 
przedmioty o charakterze archiwalnym, bibliotecznym i muzealnym. Te ostatnie
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lic z ą  jednak tylko kilka pozycji. Najcenniejsze materiały można znaleźć w spuściz
nach po zmarłych działaczach. W sumie Ośrodek przejął trzy takie spuścizny (po 
Adolfie Szurmanie, Józefie Kaziku i Teofilu Hrabcu). Niestety żadna nie jest 
kompletna, często najcenniejsze materiały szybciej niż w Ośrodku znalazły się 
w prywatnych bibliotekach zaolziańskich „miłośników” historii. A teraz krótko 
o tym, jakie konkretne zbiory są zapisane w rejestru nabytków Ośrodka (podajemy 
te najciekawsze):
  Spuścizna po Adolfie Szurmanie to zbiór materiałów pisemnych i zdjęć

dokumentujących dzieje harcerstwa na ziemi cieszyńskiej. Cenną częścią 
kolekcji są albumy przedwojennych drużyn, kroniki (wśród nich ta  najstarsza, 
I Drużyny Skautowej im. Tadeusza Rejtana w Orłowej) oraz bardzo kontrower
syjne wspomnienia ze szlaku harcerskiego druha Adolfa Szurmana napisane 
w postaci „Osobistych Zeszytów Historycznych” . Zdecydowanie większa część 
materiałów została przekazana jeszcze za życia pana Szurmana.

—  Spuścizna po Józefie Kaziku przedstawia 150 pozycji publikacji zwartych, 
7 pudeł archiwaliów oraz mniej więcej 200 zdjęć. Zbiór zawiera materiały 
z zakresu ruchu spółdzielczego oraz działalności Koła Gusenowców. Również 
w tym wypadku większą częć materiałów zyskał Ośrodek jeszcze za życia pana 
Kazika.

— Spuścizna po Teofilu Hrabcu zawiera 700 pozycji, które tworzy zbiór zwartych 
publikacji polskiej, niemieckiej i czeskiej proweniencji, najczęściej z tematyką 
wyznaniową, opracowania z różnych dziedzin naukowych dotyczących Śląska, 
fotografie z tematyką kościelną, kroniki, kilka niekompletnych roczników 
czasopism zaolziańskich oraz 5 pudeł archiwaliów.

— Zbiór podręczników używanych w polskich szkołach w okresie międzywojen
nym i powojennym.

— Zbiór literatury zaolziańskich twórców i inne pozycje poświęcone regionowi 
(biuletyny, jednodniówki).

— Zbiór polskich afiszy i plakatów, które powstały na Zaolziu.
— Zdjęcia lub negatywy dokumentujące różnorodne przejawy polskiego życia 

społecznego i politycznego na Zaolziu w okresie 1920— 1999.
— Zbiór (prawie kompletny) polskich tytułów periodycznych, które pojawiły się 

na Zaolziu po 1945 roku.
— Zbiór folderów z wystaw plastyków zaolziańskich (1945— 1999).
—  Zestaw mikrofilmów zawierający łącznie niespełna 10 tysięcy zdjęć polskiej 

prasy zaolziańskiej.
-  Polska prasa przedwojenna wydawana w Czechosłowacji (niekompletna). 

Materiały polskich związków i organizacji z okresu międzywojennego.
Obok zgromadzonych zbiorów sensu stricto znajdują się w Ośrodku również 

opracowania w formie materiałów wewnętrznych dotyczące aktualnych pro
blemów mniejszości narodowych w Republice Czeskiej, dokumenty wiążące się 
z pracami Federacyjnej Unii Mniejszości Europejskich (FUEN), Rady Polonii 
Świata, Rady Europejskich Wspólnot Polonijnych. Poza tym Oórodek prowadzi 
ewidencje źródeł, które znajdują się w rękach osób prywatnych, tak by w razie 
Potrzeby mogły być udostępnione badaczom.



Wystawy

Stałą formą prezentacji wyników działalności OD stały się już wystawy 
historyczne. Pierwsza samodzielna wystawa pod tytułem „Szlakiem lilijki” , którą 
zorganizował Ośrodek w dniach 22—25 IV 1995 w M ostach k/  Cz. Cieszyna, była 
poświęcona historii Harcerstwa Polskiego na Zaolziu. Podczas zbierania m ateria
łów na tę wystawę Ośrodek za pośrednictwem RN HPC wszedł w posiadanie już 
wspominanych cennych dokumentów z dziejów Harcerstwa, które zgromadził 
i dotąd miał w posiadaniu hm Adolf Szurman. Wystawę zwiedziło 250 osób, wśród 
nich przedstawiciele Głównej Kwatery ZHP z Warszawy oraz Naczelnik czeskiego 
Junaka F. Navratil z Pragi. Jeszcze w lecie tegoż roku Ośrodek współdziałał przy 
realizacji wystawy autorstwa doc. PhD r Jana Korzennego o nazwie „Z  dziejów 
osadnictwa w dolinie Łomnej” . W wystawie wykorzystano mapy, plany, zdjęcia 
i dokumenty ze zbiorów prywatnych Jana Korzennego oraz kopie materiałów 
archiwalnych, uzupełnienie tworzył zespół współczesnych fotografii doliny Łomnej 
również ze zbiorów autora wystawy. Dokładnie za rok na przełomie czerwca i lipca 
1996 roku odbyła się w Stonawie wystawa „Pod tęczowym sztandarem ” na temat 
ruchu spółdzielczego. Wystawę zorganizowano z okazji 100 rocznicy powstania 
Stowarzyszenia Spożywczego dla Robotników i Rolników w Stonawie. Scenariusz 
wystawy opracowali: mgr Jan Kubiczek i dr D anuta Branna. W spólnym przedsięw
zięciem Ośrodka Dokumentacyjnego i Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki 
Regionalnej w Karwinie było przygotowanie i otwarcie w lokalach biblioteki 
wystawy poświęconej twórczości Franciszka Świdra (scenariusz i wybór eks
ponatów Władysław Owczarzy, październik 1996). Natom iast w roku 1997 udało 
się w ramach tej współpracy przygotować wystawę „Literatura na Zaolziu w latach 
1945— 1997” i wydać do niej katalog (autorka wystawy Helena Legowicz, katalog 
Helena Legowicz i Kazimierz Kaszper). „N a szlakach historii” to nazwa kolejnej 
wystawy, która miała miejsce w Wędryni w drugiej połowie listopada 1997 roku. 
Wystawa podsumowała jubileusze polskich organizacji „Beskid Śląski” , „Śląski 
Związek Literacko Artystyczny” , „Związek Polskich Chórów” oraz „Klub Polski 
w Pradze” . Od września 1998 roku do lutego 1999 roku m ożna było obejrzeć w sali 
wystawowej Muzeum Tragedii Żywocickiej dotąd najobszerniejszą wystawę or
ganizowaną przez Ośrodek Dokumentacyjny przy współpracy z Muzeum Teśinska 
w Czeskim Cieszynie „Czasopiśmiennictwo na Śląsku Cieszyńskim” . Wystawa, 
której pomysłodawcą i autorem był Stanisław Zahradnik, prezentowała całokształt 
prasy (polskiej, czeskiej i niemieckiej) wydawanej na Śląsku Cieszyńskim od 
momentu pojawienia się w 1848 roku pierwszego pisma — „Tygodnika Cieszyń
skiego” . Uzupełnieniem wystawy była zorganizowana w dniu 4 X II 1998 konferen
cja naukowa pod tym samym tytułem jak wystawa, której celem było inspirowanie 
uczestników do dalszych badań naukowych dotyczących problematyki historii 
prasy. W konferencji udział wzięli przedstawiciele placówek naukowych i muzeal
nych oraz prasy. Z  referatami wystąpili prof. d r hab. Idzi Panic, dr Stanisław 
Zahradnik, mgr Katerina Stenchla oraz Piotr Kenig. Ostatnim wydarzeniem, na 
którym Ośrodek Dokumentacyjny prezentował się z wystawą tematyczną, była 
uroczystość wspomnieniowa „Stonawa pamięta” , poświęcona obywatelom Stona-
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.— ofiarom wojen światowych i systemów totalitarnych oraz żołnierzom 12 PP 
Ziemi Wadowickiej Wojska Polskiego, którzy polegli w Stonawie i okolicy 
w styczniu 1919 roku. W wystawie wykorzystano dokumenty archiwalne ze 
zbiorów Muzeum Teśinska w Czeskim Cieszynie, Izby Historycznej Komendy 
Hufca ZHP w Cieszynie i oczywiście Ośrodka Dokumentacyjnego, który zaprezen
tował posiadające we swych zbiorach cenne materiały z okresu plebiscytu. 
Scenariusz opracował mgr Józef Szymeczek, który wraz z Władysławem Gałuszką 
dokonał również wyboru eksponatów. Oprócz tego Ośrodek Dokumentacyjny 
przygotował kilka wystawek okolicznościowych upamiętniających jubileusze lub 
różne ważne wydarzenia w życiu polskiej grupy narodowej. Służyły one jako 
uzupełnienie oficjalnych uroczystości. Przy organizacji wystaw niestety nadal 
ogranicza nas brak własnej sali i kłopoty z wynajęciem odpowiedniego lokalu na 
okres dłuższy niż kilka dni.

Od początku swej działalności zaczął się Ośrodek angażować w przedsięwzięcie 
urządzenia w otwartym 10 XI 1994 Domu Polskim Żwirki i Wigury w Cierlicku 
Izby Pamięci Żwirki i Wigury. W wyniku wspólnych starań z Miejscowym Kołem 
PZKO i stroną polską zainstalowana została w Cierlicku stała ekspozycja 
„Zwycięzcy przestworzy” pokazująca sylwetki Żwirki i Wigury na tle ich poprze
dników i kontynuatorów. Izba Pamięci ze stałą ekspozycją w Cierlicku jest jedną 
z filii Ośrodka.

Drugą filią Ośrodka jest „Małe Muzeum Regionalne” , którego ekspozycja 
reprezentująca bogactwo kultury ludowej regionu Beskidów Cieszyńskich in
stalowana jest w lokalach Polskiej Szkoły podstawowej w Bukowcu. Muzeum 
powstało jako efekt współpracy zawiązanej między Ośrodkiem i Muzeum Beskid 
we Frydku-M istku w listopadzie 1994 roku. Muzeum zostało otwarte dla 
publiczności pod koniec maja 1995 roku.

W roku 1998 pojawiła się również nowa inicjatywa urządzenia podobnej (lecz 
o wiele większej) Izby Regionalnej w Jabłonkowie. Jej pomysłodawca mgr Leszek 
Richter uzyskał od Miejscowego Koła PZKO pomieszczenia w budynku „N a 
Mazurowicach” i zgromadził kilkadziesiąt eksponatów dotyczących życia codzien
nego w regionie Jabłonkowa. Ośrodek Dokumentacyjny będzie współpracował 
przy prowadzeniu badań źródłowych, kwerendzie zbiorów, ewidencji zbiorów, 
opracowaniu scenariusza i instalacji stałej ekspozycji Izby Regionalnej. Do potrzeb 
ekspozycyjnych uzyskaliśmy z Muzeum w Czeskim Cieszynie witryny wystawone. 
Według założeń ekspozycja powinna zostać przygotowana i otw arta do końca roku 
1999.

Pomyślnie rozwija się współpraca z Radą Porozumiewawczą do Badań nad 
Polonią, Polskim Towarzystwem Historycznym, lokalnymi placówkami muzeal
nymi (szczególnie intensywnie z Muzeum Tesinska w Czeskim Cieszynie) i ar
chiwalnymi, zarówno po stronie polskiej i czeskiej. Z  czeskich instytucji należy dalej 
wymienić Slezsky ustav v Opave, Ustav pro soudobe dejiny w Pradze oraz 
K resfanska akademie w Pradze.
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