Zebrane pomysły
Obowiązek używania języka poskiego w szkołach polskich do regulaminu szkolnego
Wprowadzić specjalne nagrody (tytuł, dyplom, nagroda pieniężna) dla nauczycieli za piękno
polskiego języka
 Przygotowywać coroczny polski festiwal (Polskie Dni na Zaolziu ) : rozłożyć na kilka dni i do
kilku miejsc + prawy brzeg , lecz na publicznie widoczne miejsca (rynki miast)
 Na historycznych granicach Sl.Cieszynskiego umieścić info tablice po obu stronach,
podobne do brązowych tablic o zabytkach historycznych
 Rozwinąć aktywną promocję dwujęzyczności w szkołach, przedszkolach, miejcowościach
poprzez plakaty, gazety, media internetowe itp...
 Broszurka o zaletach dwujezycznosci
 Promować wygody edukacji polskiej na Zaolziu - np. dwujęzyczność, kameralne środowisko,
indywidualna edukacja, stypendia dla studentów, wyjazdy edukacyjne, zielona szkoła,
świetne wyposażenie, itp
 Tworzenie pozytywnego PR o Polakach na Zaolziu w polskich i czeskich mediach
 Stworzenie stron Wizji i skrzynki mailowej
 Promocja gwary jako najstarszego języka (zabytek kultury) w regionie
 Stworzyć autorski kanał w You Tube lub podobnym systemie
 Stworzyć oficjalną stronę informacyjną o Zaolziu (trójjęzyczną - pl, cz, an tam także badania
np. czeskich naukowców, historyków o Zaolziu (tak żeby uniknąć oskarżeń o brak rzetelności),
link do niej umieścić w jak największej ilości oficjalnych portali związanych z regionem.
 Przygotować Portal Zaolzie?
 Programy : Zaolzie czyta dzieciom po polsku , po cieszyńsku
 Warsztaty poprawnej gwary w szkołach
 Programy tematyczne w gimnazjum – historia regionu, jego osiągnięcia itd…
 Przygotowć ćwiczenie-konkurs dla 3 klas gimnajum – projekt metod, techniki, programów
komunikacji sieciowej dla młodzieży
 Założyć Zaolziańskie centra informacyjne - Cz.Cieszyn – księgarnia na ul.Czapka - Karwina –
rynek- biblioteka -Trzyniec - ???? Jabłonków ???? Hawierzów ???? Przewodnik Zaolzie
 Mini infokioski-regały z materiałami promocyjnymi i informacyjnymi
 Koszulki Zaolzie
 Przygotować Naklejki : Mówimy po polsku a też po naszymu do umieszczania w sklepach,
urzędach, przychodniach, kancelariach – oczywiście na podstawie ich zgody
 Poprowadzić kampanię w celu adresowania listów z polskimi nazwami ulic i miejscowości
 Więcej polskich informacji i artykułów w oficjalnych miejskich biuletynach (np. ważne są
sukcesy polskich szkół)
 Uatrakcyyjnienie polskich szkół- np.przez szkolenie nauczycieli w opanowywaniu
problemowych uczniów
 Wprowadzić model Coo-workingu dla polskiego biznesu
 Nawiązywać bliskie kontakty szkół podstawowych ze szkołami w Polsce (niezbyt daleko od
granicy) – sprawa języka, kultury, realiów
 Wspierać ośrodki Polaków poza Zaolziem , np. poprzez wsparcie działań edukacyjnych
 Stworzyć facebookową grupę WIZJI Wykorzystać płatną reklamę dla polskości na



facebooku, tańsza niż klasyczna, a ma większy zasięg.
 Stworzyć grupę , która zajmie się w sieci – facebooku- pewną formą "trollowania", kiedy by
znowu powstały na Fb grupy negatywne lub aż nienawistne wobec Polaków i Polaków w RC.
 Nakłaniać prywatnych przedsiębiorców (np.za darmową reklamę na łamach GL i Zwrotu) z
Polski, po czeskiej stronie i naszych zaolziańskich do używania dwujęzycznych napisów
 Wprowadzić regularną edukację regionalna po Polskiej stronie w różnych środowiskach - jest
tam bardzo słaba świadomość istnienia Polaków na Zaolziu.
Kolorem czerwonym zaznaczono pozycje, w których rozpoczęto już jakieś działania realizacyjne

o

Pomysły projektów: "Obóz językowy" - obozy dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Realizacja w okresie letnim, forma: obozy "przymiejskie", kształcenie
nieformalnymi środkami i zabawą języka polskiego.
o "Aktywny przedszkolak" - otwarty projekt skierowany na nieformalne działania
pozaszkolne.
W ramach projektu realizacja takich inicjatyw jak:
 "domowe przedszkole" - aktywizacja rodziców i ich pociech w kierunku poznawania atrakcji
na polskiej stronie S.Ć.
 "spotkanie z polską bajką"
o Spotkanie z polskim filmem - wieczory filmowe dla młodzieży w klubie Dziupla.
o
"Młode Zaolzie" - szkolenia młodych liderów wśród Zaolziaków (szkolenia dotyczą
polityki grantowej oraz działalności organizacji)
 Adaptacja wybranego( -ych ) domuPZKO (Bukowiec, Piosek, Milików, Łomna,) na ośrodek
szkoleniowo-rekreacyjny dla Polaków
 Współpraca z Macierzą Szkołną Ziemi Cieszyńskiej, przedstawicielami Rady Powiatu
Cieszyńskiego (mgr Stanisław Kubicius) Zapraszanie osobowści z Polski do szkół i MK
 Profesjonalna agencja kultury polskiej przy ZG PZKO
 Technika transmisji internetowych wydarzeń kulturalnych do domów PZKO
 Opracowanie koncepcji programowej promocji kultury, nauki, osobowości z Polski
 Stała promocja Wizji i pomysłów w mediach
 Aktywizacja SAJ-u
 Wykorzystać zebrania członkowskie PZKO do promocji i aktywizacji
 Wykorzystanie i podniesienie rangi HPC
o organizować polskie dni, zapraszać polskich autorów , osobistości
 Polskie zbiórki – udział harcerzy z Polski
 Polski język w przedszkolach i domach – czytanie bajek polskich
 Audiobooki z polskimi bajkami – namówione przez naszych aktorów,
 Spotkania absolwentów placówek akademickich
 Zjazdy absolwentów gimnazjum i handlówki
 Wycieczki podstawówek ale i przedszkoli do Polski
 Odnowić kursy językowe dla nauczycieli
 Systematyczny kontakt z żywą polską kulturą również w przedszkolach
 Sprawdzanie poziomu języka polskiego u nowych nauczycieli po uczelniach czeskich
 Odnowienie dostaw czasopism i pisemek dziecięcych do przedszkoli i szkół
 Zielona Szkoła – więcej kontaktów z równieśnikami w Polsce i współczesnym językiem
polskim
 Uatrakcyjnienie polskich szkół :
 Zwiększyć nauczanie języków obcych – np. świetlica po angielsku
 Kółka naukowe w stylu vědanasbaví
 Prezentacja KP w gminach – znają PZKO , nie wiedzą co to KP
 Duże imprezy prezentować jako działalność wszystkich Polaków na Zaolziu
 Nie dublować projekty takie jak Tacy jesteśmy i Inicjatywy PZKO
 Przeprowadzić badania oczekiwań w potrzebie polskości wg. generacji
 Mapa Zachodniego ŚC z atrakcjami
 Galeria sztuki Zaolzia wirtualna i rzeczywista
 Uzupełnienie nazw domów PZKO na Dom Polski PZKO
 Wciągnąć sportowców – Zaolziańskich Orłów
Kolorem czerwonym zaznaczono pozycje, w których rozpoczęto już jakieś działania realizacyjne

