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Protokół 
z VII posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków 

XII kadencji 
18. 1. 2018 - Czeski Cieszyn – siedziba Kongresu Polaków w RC 

 

 

Obecni: 26 pełnomocników organizacji, miast i gmin (wg listy obecności) 

 

Rada KP: Małgorzata Rakowska, Mariusz Wałach, Tomasz Pustówka, Dariusz Branny, 

Danuta Branna, Mariusz Zawadzki 

Rada Nadzorcza KP: Rafał Zawadzki 

Kancelaria KP: Piotr Polok 

Goście: 

 

 

Siódme posiedzenie XII kadencji otworzyła przewodnicząca Rady Przedstawicieli Kongresu 

Polaków Małgorzata Rakowska i przeczytała proponowany program. 

 

Program: 
 

1. Kontrola realizacji uchwał 

2. Rada Rządu RC i inne komisje 

3. Siedziba Kongresu Polaków 

4. Różne 

 

Proponowany program został następnie jednomyślnie zaakceptowany. 

 

Protokolantem wybrano – Piotra Poloka 

Weryfikatorem został wybrany – Rafał Zawadzki 

 

 

Ad 1.) Kontrola realizacji uchwał 
 

Małgorzata Rakowska poinformowała, że uchwały podjęte na ostatnim posiedzeniu zostały 

zrealizowane. 

 

 

Ad 2.) Rada Rządu RC i inne komisje 
 

M. Rakowska przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu członkowie Rady Przedstawicieli 

wybrali i uchwałą zatwierdzili J. Szymeczka do Komisji Rady Rządu d/s Współpracy 

z Organami Administracji Samorządowej i J. Gałuszkę oraz H. Cieślara do Komisji Rady 

Rządu d/s Polityki Dotacyjnej przy Urzędzie Rady Rządu RC. 

Poza nominacjami z ostatniego posiedzenia do Kongresu Polaków wpłynęły kolejne 

nominacje do następujących komisji: 

 

Komisja Rady Rządu d/s Współpracy z Organami Administracji Samorządowej 

Tomasz Ondruch 
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Grupy Roboczej Rady Rządu d/s Radia i Telewizji dla Mniejszości Narodowych. 

Renata Bilan 

 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków omówiła zgłoszone nominacje, po czym zatwierdziła 

je uchwałami. 

(patrz uchwała nr 1,2) 

 

 

Ad 3.) Siedziba Kongresu Polaków 
 

M. Wałach poinformował, że w tej chwili prawdopodobnie ostatni raz jesteśmy na 

posiedzeniu Rady Przedstawicieli w siedzibie Kongresu Polaków na ulicy Komeńskiego. 

Sytuacja jest taka, że udało się podpisać umowę z dyrektor szkoły Alberta, ale tylko do końca 

lutego 2017. Aktualnie jesteśmy w trakcie finalizowania umowy z miastem Czeski Cieszyn, 

dotyczącej bezpłatnego wynajęcia Domu Dzieci i Młodzieży przy ulicy Hrabińskiej 33 w 

Czeskim Cieszynie. M. Wałach podziękował władzom miasta Czeski Cieszyn za pomoc w 

znalezieniu nowych pomieszczeń i zapewnienie dotychczasowych warunków finansowych, w 

nowej siedzibie będziemy płacili praktycznie tylko za media. 

Ze względu na fakt, że siedziba Kongresu Polaków powinna być do końca lutego 

przeprowadzona, M. Wałach zaapelował do naszego polskiego społeczeństwa, by te sprawy, 

które mogą poczekać do marca, poczekały. 

 

T. Pustówka poinformował, że organizacje zrzeszone w Kongresie Polaków mające siedzibę 

w Kongresie Polaków powinny zgłosić zmianę siedziby w sądzie. 

 

M. Wałach poinformował, iż aktualnie są prowadzone rozmowy z Zarządem Głównym PZKO 

w celu przeniesienia redakcji Głosu do siedziby Zarządu Głównego PZKO. 

Obecna prezes Zarządu Głównego PZKO Helena Legowicz poinformowała, iż została 

Zarządem upoważniona do negocjacji na jakich warunkach mógł by Głos wynajmować wolne 

pomieszczenia Zarządu Głównego PZKO. 

 

Ad 4.) Różne 
 

M. Rakowska przedstawiła nowego prezesa Towarzystwa Nauczycieli Polskich pana 

Krzysztofa Kosmalę. 

K. Kosmala poinformował, że Towarzystwo Nauczycieli Polskich ma nowe logo i nową 

stronę intenetową, a w nowym roku szykują dużo iniciatyw dla dzieci i nauczycieli. 

 

M. Rakowska poruszyła sprawę niedziałających organizacji zrzeszonych w Kongresie 

Polaków. 

 

Na dzień dzisiejszy nie istnieją następujące organizacje: 

Stowarzyszenie Osób Pracujących i Uczących się za Granicą 

Zrzeszenie Śpiewaczo Muzyczne Przyjaźń 

 

Następujące organizacje są w likwidacji: 

Towarzystwo Avion 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 

Zrzeszenie Literatów Polskich 
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Wymienione zostały również organizacje, którym grozi likwidacja z powodu nie spełnienia 

wymogów rejestracji w sądzie, są nimi: 

Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne 

Koło Polskich Kombatantów w RC 

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych 

Stowarzyszenie Artystów Plastyków 

Stowarzyszenie Szkoła Polonijna w Pradze 

Stowarzyszenie Kurier Praski w Pradze 

Macierz Szkolna w Wędryni 

 

W wyniku powyższych informacji M. Rakowska poinformowała, że Kongres Polaków 

zrzesza 30 organizacji. 

 

M. Rakowska otworzyła temat nowego Głosu i problemów z dystrybucją. W wielu domach są 

gazety koło południa, w niektórych nie ma gazety w ogóle. 

P. Polok poinformował, że późniejsze dostarczanie gazety jest właśnie ceną za tańszą 

dystrybucję. Poczta Czeska zlikwidowała usługę dostarczania gazet, co zaprzyczyniło 

potrzebę przejścia na usługę alternatywną, którą jeszcze trzeba doszlifować. Pomimo poczty 

w naszym regionie działa jeszcze Mediaservis, który absolutnie nie radzi sobie ze zleceniami, 

a niektóre czeskie gazety nie dostarczyły w tym roku ani jednego numeru. 

 

D. Branna zaapelowała, żeby osoby do których Głos nagminnie nie dociera zgłosiły to 

Poczcie Czeskiej. 

A. Russ zaproponował, żeby apel D. Brannej opublikować na łamach Głosu. 

 

M. Rakowska przypomniała, że wnioski projektowe do Funduszu Rozwoju Zaolzia na 1 

kwartał 2018 roku można składać do Kancelarii Kongresu Polaków do 31 stycznia. Dnia 

24.1.2018 w klubie Dziupla od godz. 16:00  odbędzie się szkolenie projektowe, którego celem 

będzie konsultacja projektów. 

M. Wałach poinformował, że aktualnie jest przygotowywany „drugi poziom” Funduszu 

Rozwoju Zaolzia dotyczący wyposażenia (sprzęt elektroniczny, mundury, stroje, meble itd.). 

 

M. Wałach poinformował o przygotowaniach do wspólnego wyjazdu Kongresu Polaków i 

Zarządu Głównego PZKO do Warszawy w celu roboczego spotkania z władzami 

Stowarzyszenia „Wspólnoty Polskiej”. 

D. Branna zaproponowała osobom które mają jakieś sprawy które chciałyby zasugerować 

delegacji do omówienia w Warszawie, żeby je pisemnie zgłosiły do kancelarii Kongresu 

Polaków. 

W. Wania zaproponował, żeby na spotkanie zabrać podane projekty. 

 

M. Rakowska zwróciła się do członków Rady Przedstawicieli z zapytaniem, czy Kongres 

Polaków powinien ponownie otworzyć dyskusję na temat rzeki Olzy / Olše. 

 

W Ramach dyskusji: 

S. Bielesz stwierdził, że pytanie poszczególnych wójtów o nazwę rzeki nie jest rozwiązaniem, 

jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby referendum. 

D. Branna przypomniała, że my wszyscy powinniśmy konsekwentnie w piśmie i w mowie 

używać nazwy Olza, jej zdaniem ogłaszanie referendum, wszczynanie korespondencji z 
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gminami, czy robienie kampanii prasowej niewiele da. Próbowaliśmy to 25 lat a wyniku nie 

ma. 

M. Wałach uważa, że wciąganie w to polską stronę niewiele da, tam już Olza jest, natomiast 

lepsze byłoby wciągnąć w to środowisko czeskie, normalnych obywateli Gródku, czy 

Jabłonkowa by była to obywatelska inicjatywa a nie Kongresu Polaków, ponieważ można się 

zdziwić ile Czechów by chciało, by rzeka nazywała się Olza. 

L. Kalina podkreslił, że słowo Olza nie jest słowem polskim, tylko starosłowiańskim. 

M. Jochymek dodał informację, iż nawet czescy historycy przykłaniają się do nazwy Olza. 

 

 

 

 

Następne posiedzenie Rady Przedstawicieli odbędzie się 29 marca 2018 o godzinie 16:30. 

 

 

zaprotokołował: Piotr Polok 

weryfikację przeprowadził: Rafał Zawadzki 
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Uchwały 
VII posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków 

XII kadencji 
18. 1. 2018 - Czeski Cieszyn – siedziba Kongresu Polaków w RC 

 

1. Uchwała: 

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

z Organami Administracji Samorządowej pana Tomasza Ondrucha. 

ZA 26     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

2. Uchwała: 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków nominuje do Grupy Roboczej Rady Rządu d/s Radia 

i Telewizji dla Mniejszości Narodowych panią Renatę Bilan. 

ZA 26     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaprotokołował: Piotr Polok 

weryfikację przeprowadził: Rafał Zawadzki 


