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Protokół 
z VI posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków 

XII kadencji 
5. 10. 2017 - Czeski Cieszyn – siedziba Kongresu Polaków w RC 

 

 

Obecni: 24 pełnomocników organizacji, miast i gmin (wg listy obecności) 

 

Rada KP: Małgorzata Rakowska, Mariusz Wałach, Józef Szymeczek, Andrzej Suchanek, 

Dariusz Branny, Danuta Branna 

Rada Nadzorcza KP: 

Kancelaria KP: Piotr Polok 

Goście: Bogusław Niemiec, Paweł Kawulok, Petr Gawlas, Eugeniusz Delong, Witold Kożdoń 

 

 

Szóste posiedzenie XII kadencji otworzyła przewodnicząca Rady Przedstawicieli Kongresu 

Polaków Małgorzata Rakowska i przeczytała proponowany program. 

 

Program: 
 

1. Kontrola realizacji uchwał 

2. Prezentacja polskich kandydatów w wyborach parlamentarnych 

3. Wybór wiceprezesa Rady Przedstawicieli KP 

4. Rada Rządu RC i inne komisje 

5. Przetargi publiczne na druk i dystrybucję GL (wybór członków komisji przetargowej) 

6. Siedziba Kongresu Polaków 

7. Różne 

 

Proponowany program został następnie jednomyślnie zaakceptowany. 

 

Protokolantem wybrano – Piotra Poloka 

Weryfikatorem została wybrana – Danuta Branna 

 

 

Ad 1.) Kontrola realizacji uchwał 
 

Małgorzata Rakowska poinformowała, że uchwała podjęta na ostatnim posiedzeniu została 

zrealizowana. 

 

 

Ad 2.) Prezentacja polskich kandydatów w wyborach parlamentarnych 

 

 

M. Rakowska serdecznie przywitała zebranych, w szczególności szanownych gości, trzech 

kandydatów na posłów do Parlamentu RC, którzy skorzystali z zaproszenia publikowanego na 

łamach Głosu Ludu, po czym poprosiła o ich prezentację. 
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Petr Gawlas – Szanowne panie, szanowni panowie, przede wszystkim bardzo dziękuję za 

zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Petr Gawlas już mnie znacie, już nie jestem 

senatorem, byłem senatorem od roku 2010 do roku 2016, aktualnie naszym senatorem jest 

Jerzy Cieńciała, z którym się znamy i jesteśmy przyjaciółmi. Teraz mam możliwość 

kandydować do parlamentu RC z 34 miejsca na liście wyborczej partii ČSSD. O programie 

naszej partii mówić nie będę, ponieważ polityka naszej partii jest zawsze pozytywnie 

nastawiona wobec mniejszości narodowych. W ostatnich sześciu latach nasze spotkania z 

Kongresem Polaków, czy PZKO były zawsze na bardzo wysokim poziomie, co mnie bardzo 

cieszy. Bardzo się cieszę, że mogłem przyjść na to spotkanie, ponieważ czuję się dobrze w 

państwa obecności. Jeżeli chodzi o mnie, chciałbym kontynuować pracę, którą zacząłem, 

kiedy pełniłem obowiązki starosty Jabłonkowa udało mi się przeforsować doprowadzenie 

drogi do Lasku Miejskiego. Gdyby był obecny dyrektor Gimnazjum A. Bizoń mógłby 

potwierdzić, że w Pradze na spotkaniu z ministrem Dobešem udało nam się uratować model 

trzech klas w gimnazjum, które chciano zmienić na model dwuklasowy. Pomogłem wysłać 

pięciu uczniów gimnazjum na wycieczkę do Strasburga. Współpracuję z polską szkołą 

podstawową w Gnojniku. Z wykształcenia jestem pedagogiem więc szkolnictwo jest mi 

bliskie. Kiedy skończyłem pracę senatora zaproponowano mi pracować jako doradca 

ministrowi szkolnictwa, gdzie pracuję do dziś i bardzo mnie ta praca satysfakcjonuje. W tym 

kierunku oferuję współpracę również do przyszłości. W nadchodzących wyborach mają 

państwo możliwość głosować głosami preferencyjnymi, jeżeli by państwo zechcieli wybrać 

osoby z regionu, bardzo bym się ucieszył. Dziękuję za uwagę. 

 

Paweł Kawulok – Szanowni państwo, na wstępie chciałbym podziękować pani prezes Rady 

Przedstawicieli za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie. Nazywam się Paweł Kawulok, mam 

37 lat, mieszkam w Gródku, pracuję w spółce prywatnej jako prawnik, działam politycznie od 

dwunastu lat w partii politycznej ČSSD. Dzięki wyborcom naszego regionu działałem w 

komisji d/s mniejszości narodowych przy Radzie Województwa, w ubiegłej i obecnej 

kadencji jestem członkiem komisji d/s mniejszości narodowych przy Radzie Województwa. 

Poza tym jestem członkiem MK PZKO w Gródku. Na dzisiejsze spotkanie przyszedłem po 

przeczytaniu zaproszenia uchwalonego w ostatnim protokole Rady Przedstawicieli. Myślę, że 

to jest mój obowiązek jako członka PZKO, który zarazem kandyduje na liście wyborczej 

ČSSD do izby poselskiej. Jestem przekonany o tym, że nasza partia, która działa na terenie 

Czech i Moraw od prawie 140 lat, a na terenie Zaolzia od 28 lat, była zawsze pozytywnie 

nastawiona do wszelkich rodzajów mniejszości, czy to ludzi pracy, czy mniejszości 

religijnych i oczywiście mniejszości narodowych. Czyli nasza polityka w tym zakresie 

według mnie ma najwięcej do zaoferowania spośród wszystkich partii, które ubiegają się o 

głosy wyborców. Do konkretnych dokonań, jeżeli chodzi o politykę prowadzoną przez Radę 

Województwa, mógłbym zaliczyć program dotacyjny dla działalności mniejszości 

narodowych w naszym regionie. Środki w tym programie były sukcesywnie zwiększane, mam 

nadzieję, że nowe kierownictwo Rady Wojewódzkiej ten trend, który parę lat temu 

zapoczątkowaliśmy będzie kontynuować. Oczywiście szkolnictwo mniejszościowe jest dla 

nas również bardzo ważne, nasza partia stara się tak usprawnić przepisy prawne, żeby 

dogodzić nam obywatelom mniejszości narodowej, bo wiadomo, że Praga nam nie dogadza 

za swoje pieniądze, są to pieniądze wszystkich podatników, czyli i nas członków polskiej 

mniejszości narodowej. Jeżeli Państwo mieliby jakiekolwiek pytania, jestem do dyspozycji i 

będę się starał odpowiedzieć. Dziękuję za uwagę. 

 

Bogusław Niemiec – Dzień dobry, szanowni zebrani w swej osobie reprezentuję tutaj jeszcze 

kolejne trzy osoby polskiej narodowości startujące z listy wyborczej KDU-ČSL, są nimi Józef 

Przywara, Helena Michalska i Andrzej Szyja. Jestem bardzo zadowolony z tego, że z partią 
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socjaldemokratyczną mamy takie same nastawienie do mniejszości narodowych i mogę 

państwo ubezpieczyć, że te działania będą kontynuowane, prezesem komitetu d/s mniejszości 

narodowych Województwa jest pani Dana Forišková z partii KDU-ČSL a jej członkiem jest 

Andrzej Szyja również z partii KDU-ČSL. Teraz powiem coś o sobie nazywam się Bogusław 

Niemiec, pochodzę z Hawierzowa, jestem absolwentem polskiej szkoły podstawowej w 

Błędowicach, w polityce działam cztery lata, jestem radnym miasta Hawierzów. Nasz 

program jest znany, nasze wartości to: wzajemny szacunek i już z tego wychodzi, że 

mniejszości narodowe są dla nas bardzo ważne, troska o rodzinę, rozwój kultury i języka, 

odpowiedzialne zarządzanie dla wspólnego dobra, godziwe wynagrodzenie za pracę i 

bezpieczeństwo. Jednak to są tematy wyborcze, które wszystkie partie mamy bardzo podobne. 

Mamy nadzieję, że w parlamencie po dłuższym czasie może zaistnieć Polak, to znaczy ci z 

państwa, którzy wybiorą partię KDU-ČSL, prosimy żeby państwo głosami preferencyjnymi 

wybrali Polaka z listy wyborczej KDU-ČSL. Za takie głosy będziemy bardzo wdzięczni. 

Jeżeli ktokolwiek z państwa miałby jakiekolwiek pytania jestem do dyspozycji. Dziękuję za 

uwagę. 

 

W ramach dyskusji: 

D. Branna – panowie się na pewno dobrze orientują, że w Republice Czeskiej jest ustalony 

system dotacyjny dla mniejszości narodowych, w którym państwo dba o nasze szkoły, 

kulturę, wydawanie prasy, natomiast ten system utrzymuje się na mniej więcej takim samym 

poziomie, albo niekiedy zauważamy, że się obniżają w niektórych ministerstwach sumy na te 

dotacje a przecież wiadomo, że wszystko drożeje. Czyli tutaj mój apel do partii, które 

państwo reprezentują, żeby brały to pod uwagę przy uchwalaniu budżetu i na pewno będą w 

kontakcie z osobami, które będą w odpowiednich komisjach parlamentu i żeby po prostu 

również w pewnym sensie waloryzować te dotacje na działalność mniejszości. Czy to w 

zakresie szkolnictwa, czy to w zakresie prasy mniejszościowej, czy w zakresie kultury i 

działalności itd. Natomiast chciałabym również zadać dwa pytania, pierwsze dotyczy 

inicjatywy ruchu politycznego Wspólnota, który proponuje dwujęzyczne nazwanie 

przystanków autobusowych. Czy państwo są w tym temacie zorientowani, a jeżeli nie to co 

panowie na ten temat sądzą. Drugie pytanie dotyczy kwestii udzielania ślubów w języku 

polskim. Ten problem pojawił się dwa lata temu, jeden z urzędów miejskich wystosował list 

do Ministerstwa spraw Wewnętrznych z zapytaniem, czy można udzielać śluby w języku 

polskim i otrzymał odpowiedź, że sama ta formuła ślubowania w języku polskim, czy w 

języku mniejszości nie może być. 

Petr Gawlas – ja osobiście do dnia dzisiejszego daję śluby i myślę, że to do końca nie jest 

prawda, że śluby nie mogą być w języku polskim, w Jabłonkowie mamy zawsze radnego, 

który udziela śluby w języku polskim. 

W kwestii dwujęzycznych napisów na przystankach autobusowych myślę, że jest to żądanie 

właściwe. Jeżeli na dworcach kolejowych są napisy dwujęzyczne, to nie widzę problemu, by 

były również na przystankach autobusowych. 

Bogusław Niemiec – w kwestii dwujęzycznych napisów na przystankach autobusowych jest 

to sprawa racjonalności, jeżeli jedzie autobus a przystanki są tak blisko siebie, że polskie 

napisy nawet nie zdążą się pokazać na ekranie to zdaniem osób, z którymi rozmawiałem nie 

ma sensu mieć dwujęzyczne napisy. 

W kwestii ślubów wydaje mi się, że jest to sprawa nieprzychylnych urzędników. Jeżeli 

państwo prześlą mi więcej informacji do tego tematu, postaram się pomóc w tej sprawie. 

Paweł Kawulok – w sprawie napisów na przystankach autobusowych w języku mniejszości 

narodowej, w tym wypadku w języku polskim, wydaje mi się, że właścicielem przystanków z 

reguły jest gmina, właścicielami autobusów spółka prywatna, której Rada Województwa 

zleca przewozy pasażerów, czyli myślę, że jeżeli już jest pozytywna opinia z Ministerstwa 
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Transportu to jest to sprawa wymagająca odpowiednich uzgodnień. Z drugiej strony przecież 

płacimy podatki więc powinniśmy dostać coś w zamian. 

Sprawa ślubów w języku polskim ciągnie się parę lat i była opisywana na łamach Głosu 

Ludu. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że można mówić w języku polskim, ale sama czynność 

urzędowa i oświadczenie woli powinny być w języku czeskim. Wynika to z tego względu, że 

ta czynność administracyjna jest czynnością otwartą dla nieograniczonej liczby osób, czyli 

publiczną. Myślę, że warto by było pomyśleć o zmianie prawa umożliwiającej wypowiadanie 

formułki w języku mniejszości narodowych dla mieszkańców gmin z 10 liczbą obywateli 

mniejszości narodowej. 

E. Delong stwierdził, że nie ma zakazu przeprowadzenia ślubu w języku polskim, cały 

obrządek może być po polsku, tylko to jedno słowo dotyczące ślubowania ”tak” powinno być 

w języku czeskim „ano”. 

W ramach dyskusji również D. Branny stwierdził, że nie ma zakazu mówienia na ślubie w 

języku polskim, ale jest obowiązek przeprowadzenia ślubu w języku czeskim. Niektóre gminy 

interpretują to w ten sposób, że cały ślub musi być w języku czeskim i nie może być w innym 

języku. Więc tutaj taka mała dygresja, że nie ma zakazu przeprowadzenia ślubu w języku 

polskim, ale nam chodzi o to, żeby weszło w świadomość, że chcemy, aby było tak, jak 

dotychczas, czyli cały ślub w języku polskim. 

J. Szymeczek stwierdził, że sprawę ślubów trzeba pilnować, ponieważ większość osób 

siedzących na sali brała ślub w języku polskim i tak ma być, w trakcie ślubu w języku 

polskim nie chcemy ani jednego słowa w języku czeskim. 

 

M. Rakowska zaapelowała do członków Rady Przedstawicieli, by poszli do wyborów, 

ponieważ polska mniejszość narodowa ma siłę polityczną i swoimi głosami jest w stanie 

znacząco wpłynąć na wyniki wyborów. 

 

 

Ad 3.) Wybory wiceprezesa Rady Przedstawicieli KP 

 

Ze względu na fakt, iż Stanisław Folwarczny złożył rezygnację z funkcji 

wiceprzewodniczącego Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków, a na poprzednim 

posiedzeniu nie udało się wybrać osoby do tej funkcji, M. Rakowska rozpoczęła wybory 

wiceprzewodniczącego Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków. 

 

M. Rakowska zaproponowała tajne głosowanie: 

Za 24 Wstrzym 0 Przeciw 0 

 

Na członków Komisji Wyborczej zaproponowano i wybrano: Dariusza Brannego, Andrzeja 

Russa i Władysława Adamca. 

 

Głosowanie przyjęcia Komisji Wyborczej w składzie: 

Dariusz Branny, Andrzej Russ i Władysław Adamiec. 

Za 23 Wstrzym 1 Przeciw 0 

 

Propozycje wiceprzewodniczącego Rady Przedstawicieli: 

D. Branna zaproponowała S. Bielesza, zgadza się 

 

Ze względu na fakt, że zaproponowano tylko jednego kandydata, który się zgodził, M. 

Rakowska zaproponowała unieważnić głosowanie dotyczące tajnego głosowania, i wybrać 

wiceprzewodniczącego Rady Przedstawicieli w głosowaniu jawnym. 
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Za 23 Wstrzym 1 Przeciw 0 

 

Na wiceprzewodniczącego Rady Przedstawicieli wybrany został Stanisław Bielesz. 

Za 23 Wstrzym 1 Przeciw 0 

 

 

Ad 4.) Rada Rządu RC i inne komisje 
 

D. Branny przypomniał, że zgodnie z ustaleniem ostatniego posiedzenia, gdzie obszerniej 

mówił o poszczególnych komisjach, członkowie Rady Przedstawicieli zostali poproszeni o 

podanie kandydatów do szeregu komisji przy Urzędzie Rady Rządu RC. 

 

Do dnia dzisiejszego do Kongresu Polaków wpłynęły nominacje do następujących komisji: 

 

Komisja d/s Mniejszości Narodowych Kongresu Polaków w RC 

Roman Zemene i Bronisław Ondraszek. 

 

Komisja Rady Rządu d/s Polityki Dotacyjnej 

Jan Gałuszka i Henryk Cieślar 

 

Komisja Rady Rządu d/s Współpracy z Organami Administracji Samorządowej 

Józef Szymeczek 

 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków omówiła zgłoszone nominacje, po czym zatwierdziła 

je uchwałami. 

(patrz uchwała nr 1,2) 

 

D. Branna zaproponowała, żeby kancelaria zwróciła się do pani Renaty Bilan z pytaniem, czy 

by nie weszła w skład Grupy Roboczej Rady Rządu d/s Radia i Telewizji dla Mniejszości 

Narodowych. 

 

 

Ad 5.) Przetargi publiczne na druk i dystrybucję GL (wybór członków komisji 

przetargowej) 
 

P. Polok poinformował, iż przetargi publiczne na dystrybucję i druk Głosu Ludu są już 

otwarte, pod koniec października odbędzie się posiedzenie Komisji Przetargowej, do której 

trzeba wybrać dwie osoby z Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków. 

 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków wybrała osoby do Komisji Przetargowej na druk i 

dystrybucję gazety Głos Ludu. (patrz Uchwała nr 3) 

 

Skład komisji: 

Andrzej Russ 

Marek Słowiaczek 

 

Rezerwowy: 

Piotr Chroboczek 
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Ad 6.) Siedziba Kongresu Polaków 

 

M. Wałach poinformował, iż Kongres Polaków po otrzymaniu informacji od miasta Czeski 

Cieszyn o konieczności opuszczenia aktualnej siedziby do końca października 2017 zaczął 

natychmiast rozpatrywać szczegółowe aspekty przeprowadzki do Domu Dzieci i Młodzieży 

przy ulicy Hrabińskiej w Czeskim Cieszynie (rozplanowanie wykorzystania pomieszczeń, 

zamówienie statyka w celu zbadania wytrzymałości podłóg dla bardzo ciężkich zbiorów 

Ośrodka Dokumentacyjnego itp). Dnia 26.9.2017 jednak otrzymaliśmy od statyka p. Ing. 

Rozsypala informacje, że wydanie opinii statycznej podłóg w Domu Dzieci i Młodzieży w 

Czeskim Cieszynie prawdopodobnie nie będzie wcześniej niż za dwa do trzech tygodni, a nie 

jest wykluczone, że opinia może być negatywna. 

Z tego powodu Kongres Polaków znalazł się w patowej sytuacji, ponieważ jeżeli otrzyma 

opinie dopiero 17.10. to raczej nie ma szans zdążyć z przeprowadzką do końca października. 

O zaistniałym fakcie poinformowano wicehetmana Województwa Morawsko-Śląskiego S. 

Folwarcznego, władze miasta Czeski Cieszyn oraz dyrekcję szkoły Alberta. 

 

W Ramach dyskusji: 

P. Chroboczek zapytał, dlaczego Kongres Polaków nie przeprowadzi się do wolnego piętra 

ZG PZKO. 

M. Wałach w odpowiedzi stwierdził, że osobiście spotkał się z prezesem ZG PZKO Janem 

Ryłką w celu zbadania możliwości skorzystania z wolnych pomieszczeń w siedzibie ZG 

PZKO. Natomiast kiedy otworzyliśmy problem magazynu dla Ośrodka Dokumentacyjnego, 

okazało się, że nośność podłóg na piętrach ZG PZKO jest zby<t niska i prawdopodobnie 

będzie stanowić problem. Jedynym nadającym się miejscem dla Ośrodka Dokumentacyjnego 

w siedzibie ZG PZKO jest parter, który jednak jest wynajmowany przez pralnię chemiczną. 

 

 

Ad 7.) Różne 
 

M. Wałach poinformował, iż w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z delegacją Fundacji 

Pomoc Polakom na Wschodzie. W wyniku merytorycznej dyskusji doszło do uzgodnienia, że 

w czerwcu 2018 roku delegacja Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie zorganizuje w 

siedzibie Kongresu Polaków szkolenie dotyczące prawidłowego pisania projektów na rok 

2019. 

 

M. Wałach poinformował, że 12 października Kongres Polaków będzie gościł prezesa 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Bonisławskiego. 

 

E. Delong, jako członek Komisji Dotacyjnej Ministerstwa Kultury RC, zwrócił się do 

członków Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków z propozycją: „jeżeli ktoś z państwa ma 

jakieś sprawy, które was niepokoją, które trzeba załatwić od zaraz, to bardzo proszę zwrócić 

się do mnie pod adresem mailowym e.delong@seznam.cz” 

 

J. Szymeczek poinformował, że istnieje program dotacyjny „Niepodległa”, który dysponuje 

środki na finansowe wsparcie przedsięwzięć roku jubileuszowego powstania państwa 

polskiego i zachęcił zebranych, żeby pisać i wysyłać wnioski projektów do programu 

dotacyjnego „Niepodległa”. 

 

W. Adamiec poruszył temat odbudowy drewnianego kościoła Bożego Ciała w Gutach, który 

spłonął 1 sierpnia 2017. Zdaniem W. Adamca trzeba sobie uświadomić, że to był jeden z 

mailto:e.delong@seznam.cz
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najstarszych pomników polskości i dopilnować, żeby wnętrze kościoła było odtworzone wraz 

z polskimi napisami itd. 

M. Wałach na podstawie otrzymanych informacji poinformował, że wnętrze kościoła nie ma 

być odtwarzane, czyli jest wielkie niebezpieczeństwo, że te ślady polskości znikną na zawsze. 

Rada Przedstawicieli na podstawie dyskusji stwierdziła, że trzeba się do tej sprawy 

ustosunkować i wystosować list w sprawie zachowania śladów polskości we wnętrzu 

rekonstruowanego kościoła w Gutach. 

(patrz Uchwała nr 4) 

 

 

Następne posiedzenie Rady Przedstawicieli odbędzie się 18 stycznia 2018 o godzinie 16:30. 

 

 

 

 

 

zaprotokołował: Piotr Polok 

weryfikację przeprowadziła: Danuta Branna 
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Uchwały 
VI posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków 

XII kadencji 
5. 10. 2017 - Czeski Cieszyn – siedziba Kongresu Polaków w RC 

 

1. Uchwała: 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków nominuje do Komisji Rady Rządu d/s Polityki 

Dotacyjnej pana Jana Gałuszkę i pana Henryka Cieślara. 

ZA 24     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

2. Uchwała: 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków nominuje do Komisji Rady Rządu d/s Współpracy 

z Organami Administracji Samorządowej pana J. Szymeczka. 

ZA 24     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

3. Uchwała: 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków nominuje dwóch członków: A. Russa, M. 

Słowiaczka oraz rezerwowego: Piotra Chroboczka, do komisji przetargowej na dystrybucję i 

druk Głosu Ludu. 

ZA 24     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

4. Uchwała: 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków zobowiązuje Radę Kongresu Polaków do 

opracowania i wystosowania listu do Biskupstwa Ostrawsko-Opawskiego w sprawie 

zachowania śladów polskości we wnętrzu rekonstruowanego kościoła w Gutach. 

ZA 24     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaprotokołował: Piotr Polok 

weryfikację przeprowadziła: Danuta Branna 


