
Poláci v České republice 
 
Kongres Poláku v České republice (Kongres Polaków w Republice Czeskiej)  
Jedná se o zastřešující organizací polské národnostní menšiny v České republice. Největší 
organizací sdruženou v Kongresu je Polský kulturn ě-osvětový svaz v České republice 
(PZKO) . 
Kongres má dva hlavní úkoly: 

• Koordinuje aktivity všech organizací polské národnostní menšiny v Česku 
• zastupuje polskou národnostní menšinu v jednání s vládou ČR. 
 

Kongres vznikl 3. února 1990 v českém Těšíně jako „Rada Poláků“ (Rada Polaków) a na  
Kongres Poláků v České republice byl přejmenován v roce 1991. 
 
Jednou z hlavních činností Kongresu Poláků v ČR je vydávání novin Głos Ludu 
(www.glosludu.cz) a také knížek autorů píšících polsky v ČR. Kongres Poláků provádí 
Dokumentační činnost, kdy shromažďuje dokumenty a archiválie dotýkající se historie 
vzájemného soužití Poláků a Čechů a dokumentuje aktivity Poláků žijících v České republice. 
Další z aktivit je organizace kulturních akcí, setkání mládeže, kulturní festivaly, od roku 2003 
organizuje anketu Tacy jesteśmy – prezentující dosažené úspěchy, články i kulturní počiny 
polské národnosti v ČR. Jako organizace dbající o rozvoj zájmů obyvatel polské národnosti 
v ČR zastřešuje 28 polských organizací a jejich představitelé tvoří Radu představitelů (Rada 
Przedstawicieli). 
Výkonným orgánem (Organem wykonawczym) Kongresu Poláků je 9ti členná Rada 
Kongresu Polaków, které předsedá dr. Józef Szymeczek, víceprezidenty jsou Rudolf Moliński 
a Tomasz Pustówka. 
 
Odkaz na webovou stránku: http://www.polonica.cz/ 
 
 
Polský kulturn ě-osvětový svaz v České republice (Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w 
Republice Czeskiej), známý též pod zkratkou polského názvu PZKO , je, spolu s Kongresem 
Poláků v české republice, hlavní organizací polské národnostní menšiny v ČR a současně 
největší organizací Poláků v Česku. PZKO vzniklo v roce 1947. Vznik je mimo jiné i 
důsledkem mezivládní smlouvy mezi tehdejším Československem a Polskem (Smlouva o 
přátelství a vzájemné pomoci), kdy součástí této dohody byl dodatkový protokol, upravující 
na základě principu vzájemnosti práva polské menšiny v Československu. Jedním z práv 
obsažených v tomto dodatkovém protokolu bylo i právo ustavit Sdružení polské mládeže a 
Polský kulturně-osvětový svaz, který se tak v roce 1947 i ustavil. Obnovení předválečných 
polských organizací nebylo úřady povolováno. V dobách socialismu byla PZKO dlouhá 
desetiletí jedinou organizací sdružující Poláky v Československu a život polské menšiny se 
odvíjel v rámci této organizace, dotované státem, ale umožňující pouze kulturní a zájmovou 
uměleckou činnost. Politické oživení v 60. letech 20. století se dotklo i PZKO. Polská 
menšina v Československu usilovala o přetvoření PZKO v orgán své politické reprezentace, 
ale po potlačení Pražského jara a v důsledku invaze vojsk do tehdejšího Československa 
(včetně vojsk polských), PZKO vyvíjelo výlučně kulturní a zájmovou činnost polské menšiny. 
V roce 1989 převzal zastupování polské menšiny Kongres Poláků v České republice, který 
vznikl v roce 1990. PZKO se i nadále orientuje především na kulturní a osvětovou činnost 
 
 



Cílem PZKO je zachování etnické identity Poláků v Česku. Má formu občanského sdružení 
fyzických osob, právní subjektivitu a působí na celém území Česka. Sídlem ústředních orgánů 
je Český Těšín.  
 
 
Glos ludu 
http://www.glosludu.cz/ 
 

 


