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Współpraca Towarzystwa Ziemi Kozielskiej 
z kołem Polskiego Związku Kulturalno- 

Oświatowego w Czeskim Cieszynie

Początki współpracy Tow arzystwa Ziemi Kozielskiej (dalej TZK) z Pol
skim Związkiem K ulturalno-O św iatow ym  w Czechosłowacji (dalej PZKO) 
sięgają 1972 r. W m aju tego roku, na zaproszenie Koła PZKO z Czeskiego 
Cieszyna, baw iła w  tym  mieście delegacja TZK. W skład delegacji wcho
dzili: W ładysław K ordyaczny — sekretarz KP PZPR w Koźlu, Tadeusz 
P ytlik  — zastępca przewodniczącego PPRN w Koźlu. Jan ina P ająk  
kierow nik W ydziału K ultury  w Koźlu i Andrzej Ciunkiewicz — prezes 
TZK. W rezultacie przeprowadzonych rozmów zaw arto porozumienie między 
TZK a Kołem Miejscowym PZKO w Czeskim Cieszynie1. W porozumieniu 
przewidziano między innym i wymianę wydawnictw , wzajem ne odwiedziny 
zespołów artystycznych, wym ianę miejsc w ośrodkach kolonijnych oraz 
okresowe spotkania zarządów  TZK i PZKO.

Realizując decyzje TZK umieściło w  miesiącach w akacyjnych 1972 r. 
w  atrakcyjnych ośrodkach kolonijnych leżących nad morzem 10 dzieci dzia
łaczy PZKO z Czeskiego Cieszyna.

W listopadzie 1972 r. przebywali w Koźlu przedstaw iciele zarządu cze- 
skocieszyńskiego Koła PZKO: M arian Fajkus — prezes Koła, Alojzy K a
leta — dyrygent chórów „H arfa” i Bogusław Branny — przedstawiciel 
Koła w M iejskim Komitecie F rontu  Narodowego w Czeskim Cieszynie. 
Goście z Cieszyna przeprowadzili rozmowy z zarządem  TZK, zapoznali 
się z placówkam i kulturalnym i działającym i w powiecie kozielskim; w cza
sie pobytu na Górze Św. Anny złożyli hołd powstańcom śląskim.

Rezultatem  rozmów przedstaw icieli w spółpracujących kół był wyjazd 
zespołu artystycznego z Technikum Chemicznego w  Sławięcicach do Cze
skiego Cieszyna. Zespół ten, pod opieką sekretarza zarządu TZK Wandy 
K ostrzewy wziął udział w koncercie, organizowanym  przez PZKO w po
czątkach grudnia 1972 r.

Zaplanow ana na rok 1973 wym iana zespołów artystycznych i miejsc 
na koloniach nie doszła do skutku, ponieważ z powodu panującej pryszczy
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cy granica polsko-czechosłowacka została, praktycznie biorąc, zamknięta na 
kilka miesięcy. Przez cały ten okres utrzym ywano kontakt listowy i wymie
niano wydawnictwa.

Dopiero w grudniu 1973 r. doszło do ponownego osobistego spotkania 
przedstawicieli TZK i Koła PZKO w Czeskim Cieszynie. W delegacji TZK. 
która udała się do Czeskiego Cieszyna uczestniczyli W ładysław Kordyacz- 
ny — sekretarz KP PZPR w Koźlu (członek zarządu TZK), Andrzej Ciun- 
kiewicz — prezes TZK, Ryszard Pacułt — wiceprezes TZK, Julian Plane- 
torz — skarbnik TZK i Janina Smajek — członek zarządu TZK.

Okazją do spotkania stał się jubileusz 25-lecia istnienia Zespołów Śpiewa
czych „H arfa”2. Chór ten, zasłużony dla popularyzacji na terenie Czecho
słowacji polskiej pieśni powstał na przełomie 1948/1949. W swej 25-letniej 
historii odnotował wiele sukcesów krajow ych i zagranicznych. Ilość k ra 
jowych i zagranicznych występów chóru przekroczyła już liczbę 150. 
W chórze śpiewają, oprócz młodzieży, działacze polonijni, którzy niejed
nokrotnie śpiewali jeszcze w przedwojennych chórach w Czeskim Cieszynie 
lub innych miejscowościach Śląska. Ludzie ci będący już w bardzo za
awansowanym wieku systematycznie uczestniczą w próbach i występach 
zespołu. 

Galowy występ „Harfy” zorganizowany w dniu 1 grudnia 1973 r. zgro
madził w  Teatrze Cieszyńskim pełny komplet widzów, wśród których 
oprócz przedstawicieli Polonii czechosłowackiej, znaleźli się przedstaw i
ciele lokalnych władz adm inistracyjnych czeskich oraz delegacje z Polski 
(m. in. z Warszawy, Częstochowy i Koźla). Na zakończenie występu, chór 
otrzym ał wiele dyplomów i wyróżnień podkreślających uznanie dla całego 
zespołu za jego zaangażowanie w kultywowaniu pieśni polskiej na terenie 
Czechosłowacji. Przedstawiciele TZK wręczyli kierownictwu chóru „Medal 
800-lecia Koźla” przyznany zespołowi przez Prezydium  PRN w Koźlu za 
jego zasługi w rozwijaniu współpracy regionu czeskocieszyńskiego z  regio
nem kozielskim.

Pobyt przedstawicieli Zarządu TZK w Czeskim Cieszynie stał się okazją 
do bliższego zapoznania się działaczy kozielskich z działaczami Polonii 
czechosłowackiej. Było to możliwe, ponieważ gospodarze zorganizowali 
gościom kilka spotkań z działaczami różnych kół PZKO. Szczególnie inte
resujące było spotkanie w Trzyńcu. Zostało ono zorganizowane w pięknej 
siedzibie Koła PZKO — Trzyniec VI, zbudowanej w czynie społecznym 
przez miejscową ludność polską, przy wydanej pomocy władz miejscowych 
i huty w Trzyńcu.

W czasie spotkania w którym  oprócz delegacji TZK uczestniczyli mgr inż. 
Bronisław Węglorz — prezes Koła Trzyniec VI (absolwent Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach), dr Stanisław  Zahradnik, W ładysław Macura, S ta
nisław Słonka, Karol Lisztwan i W ładysław Milerski — przewodniczący 
Komitetu Miejskiego w Czeskim Cieszynie3, omówiono osiągnięcia trzy- 
nieckiego koła w zakresie pracy z młodzieżą i zapoznano się z działalnością 
kulturalno-oświatow ą miejscowej Polonii.
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Efektem  pobytu delegacji TZK w  Czeskim Cieszynie było podpisanie 
kolejnego porozum ienia między TZK, a czeskocieszyńskim Kołem PZKO. 
W porozum ieniu przewidziano, w  ram ach w ym iany w ydaw nictw , w ysyłkę 
do Koźla 15 kom pletów  czasopism „Zw rot”, „Nasza G azetka”, „Ogniwo”, 
„Ju trzenka” i „Łącznik”. TZK zakupi także niektóre pozycje w ydaw ane 
w  języku polskim przez w ydaw nictw o „Profil" . Z Koźla do Czeskiego 
Cieszyna będą nadal w ysyłane w ydaw nictw a TZK. W lutym  1974 r. TZK 
wyśle do Czeskiego Cieszyna orkiestrę taneczną, a w  czerwcu w  czasie 
Dni Ziemi Kozielskiej, w ystąpią w Koźlu zespoły śpiewacze „H arfa”. Po
stanowiono znacznie zintensyfikow ać w ym ianę turystyczną i wczasową. 
W związku z tym  TZK zapewni w okresie w akacyjnym  pobyt w  ośrodkach 
wczasowych nad morzem 8 rodzinom działaczy PZKO oraz umieści na ko
loniach lub obozach harcerskich  40 dzieci członków PZKO. N atom iast Koło 
czeskocieszyńskie PZKO zorganizuje dla 50 członków TZK trzydniow ą w y
cieczkę do Czechosłowacji. W czasie pobytu w  Czeskim Cieszynie ustalo
no również datę kolejnego spotkania przedstaw icieli TZK i K oła PZKO 
w  Czeskim Cieszynie. Odbędzie się ono w kw ietniu, tym  razem  w  Koźlu.

A nalizując dw uletni okres w spółpracy TZK z Kołem PZKO w Czeskim 
Cieszynie można zauważyć, że w spółpraca ta przynosi konkretne korzyści 
obu partnerom .

Działacze TZK, w spółpracując z jednym  z kół PZKO w Czechosłowacji, 
poznają bliżej problem y nurtu jące  Polonię czechosłowacką.

Grom adząc w ydaw nictw a PZKO i urządzając z nich okolicznościowe 
w ystaw ki TZK przybliża społeczeństwu ziemi kozielskiej problem atykę 
Polonii w  ogóle, a Polonii czechosłowackiej w  szczególności. Prężność k u l
tu ra ln a  i gospodarcza Polaków  zam ieszkujących Czechosłowację i ich isto t
na rola w  budowie socjalistycznej Czechosłowacji rodzą w  społeczeństwie 
polskim uczucia dumy i satysfakcji.

Rozw ijając kontakty  z PZKO w Czechosłowacji działacze kozielscy p ró 
bują przejąć niektóre form y pracy tam tych kół. Dotyczy to między innym i 
pracy w  środow isku robotniczym, gdzie PZKO posiada znaczne osiągnię
cia. W spółpraca z PZKO ułatw ia także organizację wycieczek na teren  
Czechosłowacji, co dla w ielu jest czynnikiem  skłaniającym  do intensyfikacji 
pracy w  TZK.

Działacze Koła PZKO w  Czeskim Cieszynie również odnoszą korzyści 
ze w spółpracy z TZK. W spółpraca ta  prowadzi do um ocnienia ich kon tak
tów z ojczyzną, u trw alając jednocześnie przekonanie, że społeczeństwo pol
skie nie zapomina o swoich rodakach przebyw ających poza granicam i k ra 
ju. Dla młodzieży z Czeskiego Cieszyna, k tóra uczestniczy w  koloniach 
i obozach na terenie naszego k raju , przyjazd do Polski i kilkutygodniow y 
kontak t z rów ieśnikam i stw arza okazję do bliższego poznania ku ltu ry  ojczy
stej i naw iązania osobistych przyjaźni. P rzebyw ając w  Polsce młodzież 
doskonali znajomość języka polskiego, co również jest spraw ą ważną.

O bserw ując zainteresow anie rodaków  z Czechosłowacji kontak tam i 
z krajem , rodzi się przekonanie że utrzym anie więzi z Polakam i m ieszkają
cymi na Śląsku Cieszyńskim powinno być spraw ą bliską każdem u tow arzy
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stw u regionalnem u w naszym województwie. U trzym anie i rozwój kontak
tów  z Polonią czechosłowacką to niew ątpliw ie jeden z aspektów  naszej 
działalności patriotycznej.

P R Z Y P I S Y

Na terenie Czechosłowacji mieszka aktualnie 72 tysiące obywateli pol
skiego pochodzenia. Będąc czeskimi obywatelam i kultyw ują oni jednocześnie 
swe polskie tradycje działając w Polskim  Związku K ulturalno-O św iato
wym w Czechosłowacji. Związek ten zrzesza około 23 tysięcy członków sku
pionych w 93 kołach. PZKO posiada Scenę Polską, działającą od 20 la t 
przy Teatrze Cieszyńskim, i przeszło 40 zespołów amatorskich.
Jednym  z 93 kół PZKO jest Koło Miejscowe PZKO w Czeskim Cieszynie 
obejm ujące swym zasięgiem śródmieście tego miasta.

2 W skład Zespołów Śpiewaczych „H arfa” wchodzą: chór żeński, chór 
męski, chór mieszany i zespół „Rem ini”.

3) Działalnością PZKO w Czechosłowacji k ieruje Zarząd Główny. Jem u 
bezpośrednio są podporządkowane Koła Miejscowe PZKO istniejące we 
wsiach lub m iastach. Ponieważ na terenie m iast niejednokrotnie istnieje 
kilka kół i zachodzi konieczność koordynacji ich działalności, w ubiegłym 
roku z inicjatyw y Zarządu Głównego PZKO powstały Kom itety Miejskie 
w Hawierzowie, Karw inie, Jabłonkowie, Trzyńcu i Czeskim Cieszynie. P ra 
cą Kom itetów  Miejskich kieruje prezydium  z przewodniczącym na czele.


