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Vaše značka:        

Z P R Á V A  Z E  Z A H R A N I Č N Í  P R A C O V N Í  C E S T Y  

MÍSTO:  Varšava, Polsko 

ÚČEL CESTY:  studium archivních dokumentů, příprava edice 

ÚČASTNÍCI CESTY:  Mgr. Adam Zítek 

ZPRÁVU PODÁVÁ:  Mgr. Adam Zítek 

NAVŠTÍVENÉ  INSTITUCE:  Archiwum Akt Nowych, Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych, Instytut Pamięci Narodowej 

TRVÁNÍ CESTY:  9. 11. – 17. 11. 2019 

DATUM VYHOTOVENÍ:   26. 11. 2019 

SCHVALUJE:  PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu 
  podepsáno elektronicky 
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY  

 

ČÁST VŠEOBECNÁ:  

Služební cesta byla real izována v  rámci reciproční výměny mezi  ČR a Polskou 
republ ikou.  Začátek cesty byl  na Hlavním nádraží  v  Praze,  odkud jsem  dne 9.  11. 
2019 ve 22:15 hod. odjel  do Varšavy.  Pří jezd do stanice Warszawa Centralna 
dne 10. 11. 2019 v  9:06 hod. Ubytování zaj išťovala hosti telská strana, a to 
v  inspekčním pokoj i  př ímo v  Archiwum Akt Nowych. Zde strany archivu též byly 
vyplaceny diety.  Zpáteční  vlak do Prahy odj ížděl  16. 11. 2019 v  19:30 hod. ze 
stanice Warszawa Centralna.  Pří jezd na místo dne 17. 11. 2019 v  7:31 hod.  Po 
celou dobu mého pobytu v  AAN se mi věnoval dr.  Adam Grzegorz Dąbrowski .  
 

ČÁST ODBORNÁ :   

Hlavním účelem cesty bylo studium dokumentů v  některých archivních fondech a 
příprava edice k  československo -polským vztahům, která je  real izována  ve 
spolupráci s  kolegy z  Archiwum Akt Nowych  (AAN) .  V průběhu celého týdne jsem 
tak studoval archivál ie z  fondů Ústředního výboru Polské dělnické strany (PDS) a 
ÚV Polské sjednocené dělnické strany (PSDS),  dále z  fondů Generální 
prokuratura,  Ministerstvo spravedlnosti ,  Sdružení  bývalých vězňů věznice 
Jaworzno, Hlavní  vel i telství  Zemské armády,  Svaz bojovníků o svobodu a 
demokraci i  atd.  Účelem studia bylo získat archivní  dokumenty,  které poslouží  
pro vznik odborných studi í ,  příspěvků na konferencích atd. Ve fondech PDS a 
PSDS jsem se pak zaj ímal o záležitost i  československo -polských vztahů,  
především pak v  souvislost i  s  přípravou edice.   

Ve čtvrtek 14. 11. proběhla v  AAN schůzka za účasti  kolegů, kteří  se na edici  
budou podí let,  a to dr.  Adam Dąbrowski ,  dr.  Władysław Horst,  dr.  Włodzimierz 
Janowski .  Byl  dohodnut konkrétní  postup při  výběru dokumentů,  předběžně 
určeny tematické bloky,  zásady editování,  jakožto i  další  postup.  Z  pracovní 
porady byl vyhotoven zápis.  Některé záležitost i  spojené se vznikem edice byly 
projednány též během mé návštěvy na Hlavním ředitelství  státních archivů  
(archivní správa) dne 13. 11.,  kde jsem společně s  dr.  Dąbrowskim jednal s  dr. 
hab. Annou Krochmal.   

Vedle AAN jsem studoval archivní  prameny rovněž ve varšavském archivu 
Instytutu Pamięci  Narodowej,  konkrétně spisy polských bezpečnostních složek. 
Rovněž tyto dokumenty poslouží  jako podklad pro další  vědeckou práci.  Původně 
neplánovaný vstup do Ústředního vojenského archivu,  bohužel nemohl být 
real izován, neboť vzhledem ke zvláštnímu režimu je zde nutné předběžné 
ohlášení a registrace.   

Výsledek služební cesty nelze hodnotit  j inak než pozit ivně.  Společně s  kolegy 
z  AAN byl  dojednán další  postup v  přípravě edice, čímž je možné přistoupit  ke 
konkrétním krokům  a posunout celý projekt kupředu. Studiem archivních 
pramenů jsem si  doplni l  j iž  dříve získané poznatky,  které budu moci  uplatnit 
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jednak během prací  nad zmiňovanou edicí ,  ale rovněž při  zpracovávání 
některých historických témat v  podobě odborných výstupů.  
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