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Leokadia Drożdż  

PIN–Instytut Śląski w Opolu 

 

 

Streszczenie wystąpienia na zebraniu pracowników PIN–Instytutu Śląskiego w Opolu 

w dniu 27 kwietnia 2016 r. 

 

Tytuł monografii: 

Kongres Polaków w Republice Czeskiej (1990–2010) 

 

Autorka przedstawiła koncepcję opracowania monograficznego, które jest realizowane 

w ramach tematu statutowego w PIN–Instytucie Śląskim w Opolu. 

We wstępie krótko omówiła strukturę demograficzną mniejszości polskiej na Zaolziu. 

Następnie przedstawiała historię powstania Kongresu Polaków oraz zakres jego działalności.  

Zapoznała również zebranych z działalnością Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu 

Polaków, w którym gromadzi się zbiory i materiały archiwalne dotyczące historii                    

i współczesności Polaków zamieszkujących ten obszar.  

Kolejno omówiła stan badań dotyczący tematu oraz cel publikacji. Na temat dziejów 

Kongresu Polaków jest niewiele opracowań. W ciągu ostatnich 25 lat wyszła zaledwie jedna 

broszura z okazji 10-lecia działalności Kongresu. Celem projektu jest monograficzne 

opracowanie dotyczące Kongresu Polaków w Republice Czeskiej oraz łączące się z tym 

pośrednio kwestie relacji polsko-czeskich.  

Plan pracy przewiduje podział na wstęp, 5 rozdziałów i zakończenie. Uzupełnieniem 

będą aneksy, wykaz literatury oraz indeks osobowy.  

Pierwsza część pracy dotycząca przemian strukturalnych życia społecznego mniejszości 

polskiej po 1989 roku przybliży historię mniejszości polskiej w omawianym okresie              

w zakresie: szkolnictwa, życia organizacyjnego i życia kulturalnego. W Republice Czeskiej 

działa sieć polskich placówek szkolnych, w skład których wchodzą przedszkola, szkoły 

podstawowe i szkoły średnie. Utrzymanie szkolnictwa polskiego w możliwie najszerszym 

zakresie ma podstawowe znaczenie dla zachowania tożsamości narodowej Polaków na 

Zaolziu. W okresie od 1947 do 1990 roku władze ówczesnej Czechosłowacji zezwoliły na 

działalność zaledwie jednej organizacji społecznej – Polskiego Związku Kulturalno-

Oświatowego (PZKO). Zmiany polityczne w Czechosłowacji po 1989 roku przyniosły 

możliwość swobodnego zrzeszania się obywateli, z czego od razu skorzystali Polacy w tym 

kraju. Zaczęły odradzać się lub tworzyć nowe organizacje społeczne tj. Macierz Szkolna,  
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Towarzystwo Nauczycieli Polskich, Zrzeszenie Literatów Polskich i wiele innych. Dla 

pełnego obrazu dnia dzisiejszego Polaków w Republice Czeskiej należy wspomnieć również                

o działalności jedynego profesjonalnego polskiego teatru poza granicami kraju, Scenie 

Polskiej Teatru Cieszyńskiego, która poprzez organizację przedstawień objazdowych dociera 

do wszystkich większych miejscowości na Zaolziu zapewniając w ten sposób bezpośredni 

kontakt z żywym polskim słowem i kulturą macierzystą. Na terenie Zaolzia istnieje sieć 

bibliotek publicznych, w których udostępniane są polskie książki.  

Rozdział drugi przedstawiać będzie historię Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. 

Omówione zostaną: założenia, cele, struktura organizacyjna tej instytucji oraz organizacje 

zrzeszone w Kongresie Polaków w Republice Czeskiej.  

W rozdziale trzecim działalność mniejszości polskiej w Republice Czeskiej zostanie 

zobrazowana poprzez projekty realizowane w ramach Kongresu Polaków. Wśród projektów 

wymienić należy: „Zaolzie teraz”, „Tacy jesteśmy”, „XX wiek na Zaolziu”, „Wspólne 

źródła”, „Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego”, „Poláci na Těšínsku 1920-2010”. 

Ponadto w tej części opracowania w podrozdziale „Studia w Polsce” omówione zostaną 

zasady przyznawania miejsc na polskich uczelniach uczniom wywodzącym się z mniejszości 

polskiej w Republice Czeskiej.  

Część czwarta opracowania „Kongres Polaków w mediach” – poświęcona będzie 

„obecności” Kongresu zarówno w prasie, telewizji, radiu, jak i w Internecie.  

Państwo czeskie w ustawach dotyczących radia i telewizji publicznej zawarło 

obowiązek emisji audycji w językach ojczystych mniejszości narodowych. Niestety 

obowiązek ten jest realizowany tylko częściowo przez Redakcję Polską rozgłośni w Ostrawie. 

W programie pierwszym Telewizji Czeskiej, dzięki staraniom Kongresu Polaków, w ramach 

wiadomości regionalnych od 2003 r. nadawane są raz w tygodniu w piątkowy wieczór 

wiadomości w języku polskim. Kongres Polaków stara się o upowszechnianie informacji       

o Polakach żyjących w RC również w polskich stacjach.  W TVP3 Katowice emitowane będą 

od 2016 r. programy, w ramach których dziennikarze będą prezentować codzienne sukcesy     

i osiągnięcia, ale też problemy Polaków żyjących w Republice Czeskiej.   

Ostatni piąty rozdział przedstawi działalność „Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu 

Polaków” – jego historię, zbiory, wystawy oraz wydawnictwa.  

W zakończeniu omówione zostaną wnioski oraz argumenty o zasadności i przyszłości 

istnienia Kongresu Polaków w Republice Czeskiej w związku z problemami, z którymi na co 

dzień boryka się społeczność polska w tym kraju. Najważniejsze problemy, zagrożenia, 

czynniki depolonizacyjne to przede wszystkim: kultura masowa oparta na języku 

http://www.polonica.cz/index.php?h=134114310075723034&m=132429040352392160
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większościowym, likwidacja polskojęzycznych placówek oświatowych, mieszane 

małżeństwa, z których dzieci wchodzą już w obszar kultury czeskiej oraz czynniki 

ekonomiczne powodujące przemieszczanie się rodzin w inne rejony kraju, gdzie dostęp do 

polskiego szkolnictwa, czy też życia  społecznego jest mocno ograniczony. 

Projekt będzie próbą przedstawienia historii Kongresu Polaków w Republice Czeskiej  

jego działalności i dokonań wśród polskiej mniejszości.  


