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Czeski Cieszyn 17.12.2015

INICJATYWY PZKO
wprowadzenie
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej z wielkim sukcesem realizuje swoją misję
zapisaną w statucie związkowym na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Misję PZKO w uproszczeniu można by
sprowadzić do działalności na rzecz zachowania oraz kultywowania naszej tożsamości narodowej na Zaolziu.
Powyższe stwierdzenie nie oddaje jednak w pełni całego obszaru działalności Związku, a tym bardziej
ogromnego zaangażowania jego członków oraz efektów ich pracy.
Członkowie PZKO, przy wsparciu prezesów Miejscowych Kół PZKO oraz członków Zarządu
Głównego PZKO, od lat działają na polu inicjatyw dotyczących wielu aspektów życia społecznego, a
mianowicie:
Kultura
 Festiwal PZKO
 Gorolski Święto
 Bal Gorolski
 Dolański Gróm
 Żwirkowisko
 Maj nad Olzą
 Fedrowani z Folklorym
 Koncert Świąteczny
 Melpomeny
 Dożynki
 Chóry
 Teatry
 Miesięcznik ZWROT
 Imprezy młodzieżowe
Oświata
 Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny
 Kawiarenka pod Pegazem
 Odczyty, prelekcje
 Wystawy, publikacje
 Imprezy upamiętniające ważne wydarzenia historyczne
 Użyczanie bogatego archiwum PZKO
Sport
 Bieg przełajowy im. W. Delong
 Turniej ringo
 Zawody strzeleckie
 Udział w Igrzyskach Polonijnych
 Mistrzostwa w różnych dyscyplinach na szczeblu MK PZKO i PZKO
Działalność społeczno-polityczna
 Udział w gremiach polonijnych – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Rada
Polonii Świata, Europejskie Forum Mediów Polonijnych
 Udział w projektach regionalnych i ponadregionalnych
 Współpraca z Ambasadą i Konsulatem RP w RC, MSZ RP, Stowarzyszeniem
„Wspólnota Polska”, Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, Związkiem Podhalan
 Konsultacje i analizy przeprowadzone przez ZG PZKO dla MSZ RP
 Współpraca z lokalnymi samorządami oraz władzami wojewódzkimi
Służymy interesom zaolziańskich Polaków od 1947 roku

Z zorganizowanych i przeprowadzonych przez ZG PZKO warsztatów dla menedżerów i animatorów
instytucji kultury wynika, że powinniśmy podjąć zdecydowane kroki w celu promocji działalności PZKO i MK
PZKO. Z tego też powodu powstał projekt „INICJATYWY PZKO”.
Celem projektu jest docenienie pracy MK PZKO, ZG PZKO, prezentacja działalności PZKO,
motywacja do dalszej działalności, integracja środowiska PZKO, działanie na rzecz podniesienia solidarności
związkowej, wprowadzenie innowacyjności do działalności PZKO, zaangażowanie młodzieży.
Mając na uwadze ogromny zakres działania Związku, Zarząd Główny PZKO po wielu konsultacjach z
jego członkami doszedł do wniosku, że należy nie tylko głośniej mówić o sukcesach Związku, ale przede
wszystkim należy nagradzać tych najlepszych. Nagrody powinny bowiem docenić osiągnięte sukcesy oraz być
motywacją dla nas samych do jeszcze ofiarniejszej pracy społecznej na rzecz naszej społeczności zaolziańskiej.
Jako Zarząd Główny PZKO chcemy, aby powyższe nagrody i publikacje z nimi związane wpłynęły również na:
 większą świadomość członków PZKO o tym co się dzieje w samym Związku i jak ważne znaczenie
ma jego działalność na postrzeganie Zaolzia przez otoczenie
 uchronienie bezpośredniej komunikacji między naszymi członkami przed odhumanizowaniem
relacji, wynikającej z powszechnego korzystania z mediów społecznościowych. Jesteśmy zdania, że
działalność PZKO oraz imprezy organizowane przez nasz Związek ułatwiają bezpośrednie kontakty
międzyludzkie, umożliwiają bezpośrednią wymianę opinii i dyskusje nawet na drażliwe tematy i w
dużym stopniu chronią naszą społeczność przed totalną ucieczką w wirtualny świat.
Zachęcamy więc wszystkich naszych członków do licznego udziału w „INICJATYWACH PZKO”, aby
nam wszystkim pokazać co udało nam się zrobić, na jakim poziomie i jaki był tego efekt.
Czekamy więc na Wasze propozycje i głosowanie!
W załączeniu przedstawiamy zasady konkursu, który powinien na stałe zagościć w programie naszych
działań.
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