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Protokół z XXII posiedzenia 

Rady Kongresu Polaków XII kadencji 
Siedziba Kongresu Polaków w RC, 12. 2. 2018 

 

Rada Kongresu Polaków:  Tomasz Pustówka, Józef Szymeczek, Andrzej Bizoń, Małgorzata 

Rakowska, Andrzej Suchanek, Dariusz Branny 

Rada Nadzorcza:   

Rada Przedstawicieli:  Małgorzata Rakowska 

Nieobecni:  Mariusz Wałach, Danuta Branna, Mariusz Zawadzki 

Kancelaria KP:  Aneta Roszka, Piotr Polok 

 

 

Program: 

1. Kontrola realizacji uchwał 

2. Redakcja Głosu (z udziałem M. Słowiaczka) 

3. Siedziba Kongresu Polaków 

4. PSP Lutynia Dolna – sprawozdanie z działań dotyczących utrzymania szkoły 

5. Zielona Szkoła nad Bałtykiem 2018 

6. Różne 

 

Wiceprezes Tomasz Pustówka przedstawił radzie proponowany program, który następnie został 

jednomyślnie zaakceptowany. 

 

 

Ad 1.) Kontrola realizacji uchwał 

 

Uchwały podjęte na ostatnim posiedzeniu dotyczące przyjęcia wniosków projektowych „Zjazd 

Gwiaździsty” oraz „Promocja dwujęzyczności – 2 rocznik” jako projekty sterowane Rady Kongresu 

Polaków są w trakcie realizacji. 

 

 

Ad 2.) Redakcja Głosu (z udziałem M. Słowiaczka) 

 

M. Słowiaczek poinformował, że problemy związane ze zmianą koncepcji wydawania Głosu powoli 

ustają, czyli drobne usterki związane z wprowadzonymi zmianami zostały wyeliminowane. 

Trwającym problemem jest czas dostarczania gazety, czasami nawet późno po południu, jednak 

późniejsze dostarczanie gazety jest ceną za tańszą dystrybucję. Osoby, do których gazeta w ogóle nie 

była dystrybuowana miały możliwość zadzwonić to sekretarki Głosu, która natychmiast rozwiązywała 

problem z Pocztą Czeską. 

T. Pustówka zaproponował, żeby na następne posiedzenie przygotować informację ile osób 

zrezygnowało z prenumeraty Głosu. 

 

 

M. Słowiaczek przedstawił wynik analizy przeprowadzki Głosu do pomieszczeń ZG PZKO na ulicy 

Strzelniczej w Czeskim Cieszynie. 
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Zdaniem M. Słowiaczka pomieszczenia ZG PZKO nadające się do wykorzystania dla redakcji Głosu, 

są dużo lepsze niż aktualne miejsce redakcji, chodzi o cztery przestrzenne pomieszczenia na drugim 

piętrze. Oczywiście redakcja nie może być przeprowadzona od razu, potrzebny jest remont parę lat nie 

używanych pomieszczeń. Warunki dotyczące wysokości czynszu i innych organizacyjnych spraw 

będą przedmiotem dalszych dyskusji przed ewentualnym podpisem umowy. 

Obecna prezes Zarządu Głównego PZKO Helena Legowicz poinformowała, iż została Zarządem 

upoważniona do negocjacji na jakich warunkach mógłby Głos wynajmować wolne pomieszczenia 

Zarządu Głównego PZKO. 

(patrz uchwała nr 1) 

 

Rada Kongresu Polaków ustaliła, że należy natychmiast podjąć rozmowy z dyrektor szkoły Alberta, 

W. Palowską, w celu rozwiązania umowy na wynajmowanie pomieszczeń redakcyjnych Głosu w 

terminie do 30 czerwca 2018. 

 

 

Ad 3.) Siedziba Kongresu Polaków 

 

T. Pustówka poinformował, że umowa do wynajęcia lokali na ulicy Grabińskiej 33 jest finalizowana. 

W przyszłym tygodniu powinno się odbyć jeszcze jedno spotkanie z władzami miasta Czeski Cieszyn 

w celu ustalenia drobnych szczegółów do przygotowywanej umowy. Umowa powinna być podpisana 

do końca lutego 2018. 

 

P. Polok przedstawił budżet dotyczący przeprowadzki, instalacji dywanów, malowania ścian i 

drobnych remontów nowej siedziby Kongresu Polaków. 

 

Rada Kongresu Polaków omówiła i uchwaliła przedstawiony budżet przeprowadzki i remontu nowej 

siedziby Kongresu Polaków na ulicy Grabińskiej 33 w Czeskim Cieszynie. 

(patrz uchwała nr 2) 

 

P. Polok zapytał, czy wraz ze zmianą siedziby Kongresu Polaków otrzymamy zezwolenie właściciela 

budynku, by organizacje zrzeszone w Kongresie Polaków również mogły mieć siedzibę na ulicy 

Grabińskiej 33. Bowiem jest taki wymóg ostrawskiego sądu podczas rejestracji, czy zmiany danych 

organizacji. 

T. Pustówka stwierdził, że w przygotowywanej umowie już liczy się z zezwoleniem właściciela 

budynku na przeniesienie siedzib organizacji zrzeszonych w Kongresie Polaków pod nowy adres. 

 

 

Ad 4.) PSP Lutynia Dolna – sprawozdanie z działań dotyczących utrzymania szkoły 

 

A. Bizoń poinformował o aktualnej sytuacji w Polskiej Szkole Podstawowej w Lutyni Dolnej. Według 

informacji pani dyrektor Sabiny Suchanek, bieg szkoły jest zapewniony do końca czerwca roku 

szkolnego 2017/2018. Jeżeli chodzi o sprawy związane z nowym rokiem szkolnym, to informacje te 

pani dyrektor przekaże w sierpniu, najpóźniej we wrześniu (po zapisach do pierwszych klas) według 

ilości uczniów, którzy naprawdę będą deklarowali chęć uczęszczania do tej szkoły. Wtedy, gdyby 

czuła zagrożenie, zwróci się do Kongresu Polaków z prośbą o pomoc. 

 

 

Ad 5.) Zielona Szkoła nad Bałtykiem 2018 

 

A. Bizoń przedstawił aktualne oferty i stan przygotowania tegorocznej edycji Zielonej Szkoły, w 

ramach których wykonano rozeznanie nowych alternatyw, gdzie znaleziono konkurencyjną ofertę, jak 

również został wysłany list z propozycją do kierownika ośrodka Korsarz p. T. Szymańkiego, gdzie 

czekamy na odpowiedź. 
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Ad 6.) Różne 

 

Rada Kongresu Polaków omówiła i uchwaliła projekt „Administracja projektów FRZ” jako projekt 

sterowany Rady Kongresu Polaków. 

(patrz uchwała nr 3) 

 

J. Szymeczek poinformował, że Kongres Polaków otrzymał dofinansowanie z Fundacji Pomoc 

Polakom na Wschodzie na zorganizowanie kongresu wydawców gazet mniejszościowych z Europy 

(MIDAS). Kongres odbędzie się w dniach 24. – 27. maja 2018 prawdopodobnie w Wędryni. 

Głównym inicjatorem i osobą kontaktową pomiędzy MIDASEM i Kongresem Polaków jest p. Adam 

Krumnikl. 

W ramach dyskusji zostało zasugerowano, żeby do realizacji projektu znaleźć profesjonalnego 

menadżera projektu. 

 

J. Szymeczek poinformował o liście Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Stanisława 

Karczewskiego, który wpłynął do kancelarii dnia 7 lutego 2018 roku. W liście w związku z stale 

powtarzającymi się wypaczeniami dotyczącymi historii Polski w XX wieku (nazistowskie obozy 

koncentracyjne na terenach Polski, dramatyczny los żydów, rola Narodu Polskiego w walce z 

nazizmem) Marszałek apeluje o organizowanie seminariów, wystaw, spotkań i konferencji naukowej.  

Mając na uwadze powagę sprawy, J. Szymeczek zaproponował zorganizowanie konferencji naukowej 

w intencjach listu Marszałka, wykorzystując temat rocznicowy (1918). 

Z dyskusji wypłynęło, by J. Szymeczek opracował wniosek projektu sterowanego FRZ, który poddany 

zostanie pod ocenę radnych formą „per rollam”. 

 

 

 

 

Następne posiedzenie Rady Kongresu Polaków odbędzie się 14.3.2018 o godzinie 16:30. 
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Uchwały XXII posiedzenia 

Rady Kongresu Polaków XII kadencji 
Siedziba Kongresu Polaków w RC, 12. 2. 2018 

 

1. Uchwała 

Rada Kongresu Polaków upoważnia prezesa spółki Pol-press Marka Słowiaczka do 

prowadzenia negocjacji z Zarządem Głównym PZKO w celu przeprowadzenia redakcji Głosu 

do pomieszczeń ZG PZKO na ulicy Strzelniczej. 

Za 6     wstrzym 0     przeciw 0 

 

2. Uchwała 

Rada Kongresu Polaków uchwala budżet przeprowadzki i remontu nowej siedziby Kongresu 

Polaków zgodnie z propozycją przedstawioną przez kancelarię Kongresu Polaków 

Za 6     wstrzym 0     przeciw 0 

 

3. Uchwała 

Rada Kongresu Polaków przyjmuje wniosek projektu „Administracja projektów FRZ“ jako 

wniosek sterowany Rady Kongresu Polaków. 

Za 6     wstrzym 0     przeciw 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanotował: P. Polok 

Za zgodność: T. Pustówka 


