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Protokół z XLVI posiedzenia 

Rady Kongresu Polaków XII kadencji 
Siedziba Kongresu Polaków w RC, 5.2. 2020 

 

Rada Kongresu Polaków:  Mariusz Wałach, Tomasz Pustówka, Józef Szymeczek, Małgorzata 

Rakowska,  Andrzej Suchanek, Mariusz Zawadzki, Dariusz Branny, 

Rada Nadzorcza:   

Rada Przedstawicieli:  Małgorzata Rakowska, 

Nieobecni:  Danuta Branna, Andrzej Bizoń 

Kancelaria KP:  Aneta Roszka. 

 

Program: 

1. Kontrola realizacji uchwał 

2. Sejmiki 

3. XIII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków 

4. Różne 

 

Prezes Mariusz Wałach przedstawił radzie proponowany program, który następnie został jednomyślnie 

zaakceptowany. 

 

 

Ad 1.) Kontrola realizacji uchwał 
 

Uchwały podjęte na ostatnim posiedzeniu są w trakcie realizacji. 

 

 

Ad 2.) Sejmiki 

 

Kancelaria KP przygotowała nowe tabelki  z uzupełnionymi przez pełnomocników datami na Sejmiki. 

Radni ustalili udział w sejmikach gmin. Niektórzy pełnomocnicy nie przekazali miejsca i daty 

Sejmików (Łomna, Piosek, Milików, Bukowiec). Prezes  M. Wałach telefonicznie uzgodni z 

pełnomocnikami możliwość zorganizowania Sejmiku. Radni sami kontaktują się z pełnomocnikami, 

załatwiają z nimi sprawy techniczne. Na sejmikach prezentują działalność Kongresu Polaków. Radni 

po Sejmikach zdają relację Radzie Kongresu Polaków z przebiegu spotkań. 

 

 

Ad 3.) XIII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków 

 

Program na zagajenie. 

 

Prezes M.Wałach skontaktuje się telefonicznie z dyrygentem L.Kaliną i ustalą program 3 pieśni na 

zagajenie ZO. 

 

 

 

 

Materiały na ZO  
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 Przygotowane zostaną materiały  do teczek dla delegatów ,sprawozdania z działalności. 

 Sprawozdanie  prezesa  zostanie zaprezentowane formą prezentacji komputerowej. 

 Prezesi organizacji będą poproszeni w dyskusji o wygłoszenie krótkiego , 3  minutowego, 

sprawozdania o sukcesach ,pomysłach, problemach  w swojej pracy.. 

 Radni przyjęli do wiadomości przekazanej przez wiceprzewodniczącego T. Pustówkę o 

uzupełnieniu statutu KP na ZO. Ta informacja zostanie przedstawiona pełnomocnikom na 

Radzie Przedstawicieli w dniu 2.4.2020. 

 Radni są proszeni o przekazywanie wniosków pojawiających się w gminach na sejmikach i 

przekazywanie ich do kancelarii KP ( komunikaty w pociągach w języku polskim, polskie 

mapy gmin….) 

 Zostały wysłane zaproszenia dla gości z Polski i Czech na ZO KP. 

 M. Wałach omówił z A. Suchankiem techniczne sprawy XIII Zgromadzenia Ogólnego. 

 Spisy radnych poszczególnych Rad KP za 30 lat przygotuje wiceprezes KP J. Szymeczek do 

końca lutego. 

 Artykuł do Głosu na temat nowej ordynacji wyborczej ZO KP z historycznym 

przypomnieniem 30- lecia istnienia KP zostanie poproszony red. T.Wolff  we współpracy z 

M.Wałach, J. Szymeczek i T. Pustówka.   

 

 

Ad 4.) Różne 

 

 Zielona Szkoła – w związku z podwyższeniem ceny za zakwaterowanie, A. Bizoń poprosił 

Radę KP o zaakceptowanie  wyższej kwoty pieniężnej na zakwaterowanie dla uczestników 

Zielonej Szkoły w roku szk.2019/20 . (na 4 500,- Kc/ osobę) 

 Ta Grupa napisała prośbę o zniżkę finansową za lokal. Ta sprawa jest w gestii kanclerza i on 

załatwi tę sprawę. 

 Dwujęzyczne, poprawne  komunikaty w pociągach. Pani Irena Bogocz  poproszona będzie o 

opinię w  zastosowaniu dwujęzyczności w poprawnej wymowie polskich nazw w pociągach. 

O pisemną opinię zwróci się J. Szymeczek. Temat ten poruszy  również D. Branny na 

posiedzeniu w  Radzie Rządu w Pradze. 

 Na Radzie KP poruszony został temat wymówienia lokali polskiej szkole w Pradze. Szkoła 

polska jest popołudniowa i sobotnia, w której uczy się 160 dzieci 

 Trzeba jak najszybciej wysłać list  do Pragi 4: 

 Treść listu: 

  Městská část Praha 4 Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - 
Krč Vážená paní starostko, Vážené členky a členové zastupitelstva, Kongres Poláků v České 
republice zastupuje a hájí zájmy polské společnosti v České republice včetně polské 
národnostní menšiny, a to na celostátní úrovni i v jednotlivých územních samosprávných 
celcích obývaných příslušníky polské národnostní menšiny. Kongres Poláků v České 
republice hájí zájmy polské společnosti žijící na území České republiky mj. v oblasti práva 
na vzdělání v polském jazyce a je znepokojen jakýmkoliv pokusem o omezení tohoto práva. 
Kongres Poláků v České republice vyzývá Městskou část Praha 4 k odložení reorganizace 
školských a vzdělávacích institucí na území Prahy 4 minimálně do doby, než bude 
zpracována koncepce rozmístění těchto institucí a proběhne podrobná profesionální 
debata v této věci včetně vypořádání jednotlivých připomínek, a žádá o důstojný způsob 
jednání v této věci. 

  S úctou 

  Mariusz Wałach předseda 

 

 J.Szymeczek po rozmowach z p. Konsul stwierdził , że jest potrzebna wizyta KP w Konsulacie 

w celu omówienia różnych problemów. 

 

Następne posiedzenie Rady Kongresu Polaków odbędzie się we wtorek 3.3. 2020 o godzinie 16:30. 
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Uchwały XLVI posiedzenia 

Rady Kongresu Polaków XII kadencji 
Siedziba Kongresu Polaków w RC, 5.2. 2020 

 

 

 

 

1. Uchwała 

Kongres Poláků v České republice wzywa Dzielnicę Praga 4 do przesunięcia reorganizacji 

instytucji szkolnych i edukacyjnych na terenie Pragi 4 co najmniej do czasu, kiedy zostanie 

opracowana koncepcja rozmieszczenia tych instytucji i przebiegnie profesjonalna debata w tej 

sprawie włącznie z rozpatrzeniem poszczególnych uwag, i zwraca się z prośbą o dostojne 

postępowanie w tej sprawie 

Za 7     wstrzym 0     przeciw 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zanotowała: M. Rakowska 

Za zgodność: M. Wałach


