
       INFORMATOR MK PZKO Leszna Dolna    

styczeń 2021 

 

Szanowne Panie , Panowie, Członkowie PZKO,  Koledzy,  Znajomi, Przyjaciele! 

Pozwólcie , iż  na  progu  nowego  roku 2021 złożę Wam w  imieniu zarządu MK PZKO serdeczne  życzenia 

szczęścia, powodzenia a przede wszystkim zdrowia. Zdrowie, które jest tak niepozorne,wydaje się byd tak 

wszechobecne, absolutnie pewne, dobre albo względnie dobre,czy przynajmiej   pod kontrolą . A  jednak – nikt 

by się nie spodziewał,że cały świat zostanie zaatakowany przez nową chorobę, nowego wirusa,który  paraliżuje 

prawie wszystkie dziedziny naszego życia. Wirus, króry nie zna granic, który nie pyta czy wolno, wirus, który się u 

nas / i nie tylko u  nas/ rozpowszechnił i zadomowił. Są  to dla nas fakty znane, tak samo jak różne nakazy i 

obostrzenia  epidemiczne. Od marca ubiegłego roku świat musiał zwolnid -niedobrowolnie. 

Tak jak inne dziedziny życia -ekonomika , nauczanie czy podróżowanie, tak samo została zaatakowana kultura, 

która jest w naszym wypadku nieoddzielnie związana z naszą działalnością PZKO -wską.  

Jeżeli ocenid rok 2020, to wygląda on  następująco:  

-  w lutym odbyła się jednodniowa  impreza  dla młodych pt.   ,, LABIRYNT ,,  

-  zaraz potem  nowośd     -  ,, KREPLIKÓWKA ,,  - impreza na zakooczenie  sezonu  karnawałowego 

- w marcu odbyło się  zebranie  sprawozdawcze  połączone z obchodami MDK 

Potem nastąpiła długa luka - pierwszy etap kwarantanny /maseczki, zamknięte sklepy, teatry, imprezy sportowe, 

towarzyskie, biblioteki,itp./.   Zbliżały się wakacje, wydawało się, że nieznana choroba zwalnia, ustępuje. 

Złagodniały  obostrzenia, wszyscy przygotowywali  się do wakacji ,ograniczono wyjazdy-wszyscy raptem chcieli 

jechad przynajmniej do Chorwacji.  

U nas już na początku czerwca myślano  o przymiejskich półkoloniach polskojęzycznych / chętni zgłaszali się już 

od marca/.  Kiedy  obozy zostały pozwolone, zdecydowaliśmy się na organizację kolonii. Chętnych było sporo, 

zdecydowaliśmy się na 20 dzieci. Przy dotrzymaniu wszystkich wymogów epidemicznych kolonie należały do 

bardzo  udanych. 

Następną imprezą , którą według   planu  pracy przygotowaliśmy był tradycyjny  ,,Przegląd Kapel Ludowych ,,. 

Tutaj  wahania były bardzo duże, również pogarszała się sytuacja w kraju w związku z epidemią.Obmyśleliśmy 

plan działao, zastosowaliśmy ostre środki ostrożności epidemicznej, dostosowaliśmy gastronomię,ułożyliśmy 

specjalny program i impreza odbyła się  ,,za pięd dwunasta,,. 

Rozpoczął się rok szkolny i rozpoczęla się od nowa makabra z covidem,który się rozpanoszył  i  po  letnim 

rozwolnieniu  zaczął ponownie zbierad  żniwo. Obostrzenia zaczęły nabierad na sile. Planów na ostatni  kwartał  

nie można było zrealizowad. Ale stało się coś  NIEOCZEKIWANEGO. Zostały nam przyznane środki finansowe  na 

remont  Domu PZKO / remont holu, wejścia, sanitariatów, schodów i korytarza /.Pieniądze otrzymaliśmy z 

Fundacji ,, Pomoc Polakom na Wschodzie,,. Byliśmy  przygotowani,zostało jeszcze do doszllifowania parę spraw  

organizacyjnych i rozpoczęła się intensywna praca . Czekało nas nowe wyzwanie , bo  ten gruntowny remont  
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trzeba było  zakooczyd do ostatniego grudnia roku kalendarzowego. Przy obostrzeniach antycovidowych , 

zmiennej pogodzie  i różnych niespodziankach to wyczyn nie lada. 

Jeszcze  jedną sprawę udało się zorganizowad. Pod  koniec  sierpnia poszła między  członków naszego  koła / i  

nie tylko/ oferta z naszej strony w celu pomocy przy  zyskaniu Karty Polaka. Zgłosiło się prawie 50 osób.  

Po ustaleniu daty  i konsultacji z Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie obie panie  - konsul generalna i 

wicekonsul zgodziły się na przyjazd do Trzyoca. W naszym domu  PZKO rozpoczął się  właśnie remont więc 

gościnnie wykorzystaliśmy Dom PZKO u naszych kolegów na Tarasie i chętni mogli złożyd wnioski   o przyznanie 

karty Polaka. 

Zaraz na początku września, jeszcze przed rozpoczęciem prac  remontowych odwiedzili  nasz DOM PZKO  zacni 

goście z Polski. Panowie  Juliusz   Szymczak – Gałkowski , członek zarządu Fundacji ,,Pomoc Polakom na 

Wschodzie,,  oraz minister Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów . Obaj ci 

panowie  zaznajomili się z naszymi  warunkami , działalnością, potrzebami, odbyła się wizja  lokalna.Goście 

wysoko ocenili naszą  pracę i starania, obiecali pomóc. Słowa pana ministra, iż ,,Polska  może  byd z Was 

dumna... ,,  były dla nas wielką satysfakcą. 

My z kolei  jesteśmy dumni z Polski i będziemy się starad,żeby napełnid oczekiwania związane z promowaniem 

Polski, polskości, języka polskiego ,historii  i  kultury. Jest przed nami  rok spisu powszechnego, apelujemy więc 

do WAS,nie zapominajcie kim jesteście , kim byli Wasi rodzice i przodkowie,nie wstydźcie się podkreślid swoją 

tożsamośd. Nie wahajcie się wpisać swą polską narodowość ! Chociaź to będzie wpis dobrowolny 

to od niego będzie się odwijad  przyszłośd  Waszych dzieci,wnuków i Was samych. 

Jak napisałam wyżej,cały poprzedni  rok był bardzo trudny , komplikowany,ale również  korzystny.Z jednej strony 

udało nam się  zorganizowad częściowo niektóre  imprezy,ale z powodu kwarantanny nie można było robid 

imprez zarobkowych , wynajmów  i  zrealizowad imprezy grantowe. W skutek tego  musieliśmy zwrócid prawie 

50 tys.koron i  kasa  została poważnie nadwyrężona.W  związku z tym zwracam się do Was uprzejmie z prośbą o 

wsparcie finansowe, żeby podreperowad nasze finanse. Polska idzie  przykładem i pomaga nam z odnową i 

remontami, spróbujcie  również pomóc Waszemu  Kołu PZKO. Nie chcemy narzucad  wysokości  sumy,którą 

możecie wpłacid  na nasze konto bankowe albo  przekazad  rejonowemu czy komukolwiek z  zarządu  naszego 

koła. Wierzcie , że tego rodzaju pomoc  jest  dla nas  bardzo ważna. W zamian otrzymacie pokwitowanie a my na 

pewno  serdecznie Wam podziękujemy. 
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