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Protokół 
z XIV posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków 

XII kadencji 
28.11. 2019 - Czeski Cieszyn – siedziba Kongresu Polaków w RC 

 

Obecni: 23 pełnomocników organizacji, miast i gmin (wg listy obecności) 

 

Rada KP: Małgorzata Rakowska, Tomasz Pustówka, Mariusz Wałach, Danuta Branna, 

Andrzej Bizoń, Dariusz Branny, 

Rada Nadzorcza KP:  

Kancelaria KP: Piotr Polok, 

Goście: Helena Legowicz, Beata Schönwald. 

 

Czternaste posiedzenie XII kadencji otworzyła przewodnicząca Rady Przedstawicieli 

Kongresu Polaków Małgorzata Rakowska i przeczytała proponowany program. 

 

 

Program: 
 

1. Kontrola realizacji uchwał 

2. Przygotowania do XIII Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków 

3. Przygotowania do sejmików gminnych 

4. Różne 

 

 

Proponowany program został następnie jednomyślnie zaakceptowany. 

 

Protokolantem wybrano – Piotra Poloka 

Weryfikatorem został wybrany – Wiesław Wania 

 

 

Ad 1.) Kontrola realizacji uchwał 
 

Małgorzata Rakowska poinformowała, iż uchwały podjęte na ostatnim posiedzeniu są w 

trakcie realizacji. 

 

 

Ad 2.) Przygotowania do XIII Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków 

 

M. Rakowska poinformowała, że przygotowania do XIII Zgromadzenia Ogólnego trwają od 

kilku miesięcy. W związku ze zmianą ordynacji wyborczej powstaje bardzo dużo nowości, 

które trzeba szybko załatwiać.  

 

M. Rakowska przypomniała, iż 25 kwietnia 2020 roku odbędzie się XIII Zgromadzenie 

Ogólne Kongresu Polaków, w Domu Kultury „Trisia” w Trzyńcu. 

 

M. Rakowska przypomniała czym różni się brzmienie nowej ordynacji wyborczej od tych 

poprzednich. Celem zmian w ordynacji wyborczej jest zwiększenie udziału w Zgromadzeniu 
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Ogólnym przedstawicieli środowisk wyjątkowo aktywnych i ważnych dla rozwoju polskości. 

W praktyce będzie to oznaczało znacznie większą liczbę delegatów wywodzących się z 

organizacji z rozbudowaną strukturą terenową oraz mniej osób wydelegowanych na 

sejmikach gminnych. Czyli zgodnie z nowo uchwaloną ordynacją wyborczą w wyniku 

sejmików gminnych powinno zostać wydelegowanych 62 osób, a organizacje zrzeszone w 

Kongresie Polaków powinny wydelegować 216 osób. Z powyższego wynika, że suma 

wszystich delegatów Zgromadzenia Ogólnego jest przewidziana na 278 osób. 

 

H. Legowicz poinformowała, że wybór delegatów do Zgromadzenia Ogólnego był 

przedmiotem gorącej dyskusji na Konwencie Prezesów. 

W związku z możliwością wysunięcia swoich delegatów przez wszystkie miejscowe koła 

PZKO i sekcje, prezes PZKO H. Legowicz zaznaczyła, że może się zdarzyć, że PZKO nie 

wyśle na Zgromadzenie przewidzianych w ordynacji wyborczej wszystkich 91 delegatów. 

Niektóre koła PZKO są w zawieszeniu lub praktycznie nie działają. Ustaliliśmy, że jeżeli nie 

zgłoszą swojego delegata do 31 grudnia, zwolnione przez nich miejsca nie zostaną przyznane 

innemu kołu lub sekcji. 

 

M. Wałach poinformował, iż w związku z tym, że w 2020 roku mija rocznica założenia 

Kongresu Polaków, Rada Kongresu Polaków postanowiła Zgromadzenie Ogólne pojąć trochę 

inaczej. Zgromadzenie Ogólne odbędzię się w trzynieckim Domu Kultury „Trisia” a 

zwieńczeniem tego wydarzenia będzie spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem i muzyką. 

 

 

Ad 3.) Przygotowania do sejmików gminnych 

 

M. Rakowska przedstawiła harmonogram działań przed Zgromadzeniem Ogólnym, 

przygotowany przez Radę Kongresu Polaków  zgodnie ze zobowiązaniem Rady 

Przedstawicieli na ostatnim posiedzeiniu. 

 

- informacja o Zgromadzeniu Ogólnym dla organizacji – do 14. 10. 2019 - zrealizowane 

- spotkania z organizacjami – do 21.10. 2019 - zrealizowane 

- informacja o Zgromadzeniu Ogólnym dla Pełnomocników – do 30. 11. 2019 

- zgłaszanie terminu sejmiku gminnego do kancelarii Kongresu Polaków do – 20. 12. 2019 

- zgłaszanie delegatów Zgromadzenia Ogólnego przez organizacje – do 31. 12. 2019 

- 13. 1. 2020 o godzinie 16:30 w siedzibie Kongresu Polaków odbędzie się spotkanie robocze 

dła pełnomocników w celu omówienia i przygotowania sejmiku gminnego 

- Sejmiki Gminne powinny przebiegać w terminie – 2. 1. 2020 – 31. 3. 2020 

- przesłanie materiałów pod obrady XIII Zgromadzenia Ogólnego – do 10 kwietnia 

- 25. 4. 2020 XIII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków 

 

 

W ramach dyskusji: 

W. Adamiec zwrócił się z zapytaniem, czy nowo powstała organizacja Klub Polski Lysá nad 

Labem może wystosować delegatów do Zgromadzenia Ogólnego. 

T. Pustówka odpowiedział, że Klub Polski Lysá nad Labem najpierw musi złożyć akces do 

Kongresu Polaków, który musi zostać poddany pod obrady Rady Przedstawicieli. Dopiero po 

przyjęciu organizacji przez Radę Przedstawicieli, można poddać pod głosowanie aneks do 

ordynacji wyborczej, a dopiero później dana organizacja może wystosować delegata na 

Zgromadzenie Ogólne. 
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M. Wałach przypomniał zebranym uchwałę ostatniego posiedzenia Rady Przedstawicieli 

Kongresu Polaków, w ramach której zaapelowano do organizacji o zobowiązanie delegatów, 

którzy zostaną delegowani przez te organizacje do wzięcia udziału w sejmikach gminnych. 

M. Rakowska zaapelowała, że rolą pełnomocnika jest ściągnięcie na sejmik gminny jak 

największej liczby osób. Oprócz mieszkańców gminy powinni to być również nauczyciele 

miejscowych szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele działających przy nich kół Macierzy 

Szkolnej, nawet jeżeli nie mieszkają na terenie tego miasta lub wioski. W związku z tym na 

sejmikach będą dwie listy obecności mieszkańców oraz gości. 

D. Branna dodała, że nie należy zapominać rownież o samorządowcach i zaprosić na sejmik 

również polskich radnych oraz członków komitetu d/s mniejszości narodowych, jeżeli taki w 

gminie istnieje. 

M. Rakowska zwróciła się z prośbą do delegatów organizacji, żeby przy zgłaszaniu delegatów 

oprócz nazwiska i adresu email podali również informację z której gminy jest dany delegat. 

P. Polok zaapelował do organizacji. żeby w zgłoszeniach delegatów był w miarę możliwości 

dopisany adres email, ponieważ wysyłanie materiałów na Zgromadzenie Ogólne drogą 

pocztową bardzo zwolni cały proces. 

Z. Branny zadał pytanie czy delegaci mają zgłaszać również swych zastępców. 

M. Rakowska i P. Polok odpowiedzieli, że również bardzo prosimy o podanie rezerwowych 

delegatów do Zgromadzenia Ogólnego. 

 

M. Rakowska przedstawiła proponowany program sejmików gminnych: 

- skrócona wersja z działalności Kongresu Polaków w minionej kadencji, 

- realizacja „Wizji 2035”, 

- Karta Polaka, 

- dotrzymywanie lokalnych standardów europejskich, 

- wybory pełnomocnika gminnego i jego zastępcy oraz delegata/ów na Zgromadzenie Ogólne 

i ich zastępców. 

 

 

Ad 4.) Różne 
 

M. Rakowska serdecznie zaprosiła członków Rady Przedstawicieli na wieczór autorski 

połączony z prezentacją najnowszej książki autorstwa Marka Słowiaczka i Norberta 

Dąbkowskiego pt. „Różnolitość_#roznolitosc, które odbędzie się 28 listopada o godzinie 

17:00 w Jazz klubie, Ośrodku Kultury „Strzelnica”. 

 

H. Legowicz serdecznie zaprosiła zebranych do Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie 

na Galę Jubileuszową z okacji 70 lat Zwrotu. Jubileusz odbędzie się 4 grudnia 2019 o 

godzinie 17:00. 

 

W. Adamiec stwierdził, że jego zdaniem organizacja zrzeszona w Kongresie Polaków „Kurier 

Praski w Pradze” zakończyła swą działalność i zapytał czy ktoś kontaktował się z 

przedstawicielami „Kuriera Praskiego w Pradze”. Przedstawiciele Rady Kongresu Polaków 

stwierdzili, że kancelaria pisała wiele listów dotyczących działalności wszystkich ogranizacji, 

jednak czasami organizacja jest tylko w zawieszeniu i na listy nie odpisuje. Rada Kongresu 

Polaków przyjęła informację W. Adamca do wiadomości. 

 

M. Wałach poinformował, że w poniedziałek 9 grudnia 2019, od godz. 14:00 do 18:00 Konsul 

Generalna Izabella Wołłejko-Chwastowicz wspólnie z Wicekonsul Marią Kovács będą 

pełniły dyżur konsularny w siedzibie Zarządu Głównego PZKO. Obie panie konsul będą 
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wówczas przyjmować wypełnione wnioski o Kartę Polaka. W wypadku dużego 

zaiteresowania Konsul Generalna zapewniała, że po nowym roku te działania powinne być 

kontynuowane. 

 

 

 

 

Termin następnego posiedzenia zostanie przesłany drogą mailową. 

 

 

zaprotokołował: Piotr Polok 

weryfikację przeprowadził: Wiesław Wania 
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Uchwały 
XIV posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków 

XII kadencji 
28. 11. 2019 - Czeski Cieszyn – siedziba Kongresu Polaków w RC 

 

 

 

 

 

Na XIV posiedzeniu Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków nie podjęto żadnych uchwał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaprotokołował: Piotr Polok 

weryfikację przeprowadził: Wiesław Wania 


