
Szanowne Prezeski i Prezesi, Koleżanki i Koledzy, 
Drodzy Członkowie PZKO!

Przed nami wybory do władz wojewódzkich oraz do Senatu RC. 
Przede wszystkim powinniśmy wszyscy, podkreślam raz jeszcze wszyscy, pójść do urn wyborczych. To 

pierwszy i zasadniczy nasz obowiązek będący wyrazem naszej solidarności i lojalności Związkowej, o którą od samego 
początku mojego prezesowania zabiegałem. I pamiętajmy o tym, że nieobecni nie mają racji!

 Znamy wady i zalety kandydatów, ale powinniśmy poprzeć jednego, aby to poparcie miało sens. Jak wiemy, 
nie ma ludzi idealnych i tak też nie ma idealnych kandydatów, ale jednak wśród nich są tacy, którzy skupili w sobie te 
parę istotnych cech, które powodują, że prawdopodobnie najlepiej są w stanie sprostać naszym wymaganiom i 
oczekiwaniom. Oczywiście dopiero czas zweryfikuje nasze wybory i przydatność dzisiejszych kandydatów w aspekcie 
wyzwań, przed którymi stoi dziś nasze Zaolzie. Jednak my musimy już dziś podjąć tę decyzję szukając wśród 
kandydatów odpowiedzi na parę podstawowych pytań:

1. Czy kandydat wywodzi się z naszego środowiska?
2. Czy rozumie wszelkie aspekty współżycia  naszej społeczności ze społecznością czeską?
3. Czy jego doświadczenie i kariera zawodowa czyni go najlepszym naszym reprezentantem?
4. Czy już dziś może się poszczycić swoim dorobkiem w budowaniu właściwych relacji ze społecznością 

lokalną?
5. I generalnie, czy jako człowiek nie przyniesie nam wszystkim wstydu?

Patrząc na wszystkie powyższe aspekty apeluję do was, abyśmy wspólnie poszli do urn wyborczych i oddali głos na

Jerzego Cieńciałę.

Jerzy Cieńciała swoim działaniem przekonał chyba nas wszystkich, że jest jedynym kandydatem, który w 
sprawach czesko-polskich ma długoletnie doświadczenie. Na przykład zbliżając do siebie Czechów i Polaków poprzez 
inicjatywy, które realizował i realizuje jako długoletni szef Czesko-Polskiej Izby Handlowej. 

Potrzebujemy takiego kandydata, który swoją działalnością udowodnił, że umie i potrafi przezwyciężać i 
pokonywać problemy, z którymi sobie nie potrafili długie lata inni poradzić. Nikogo nie trzeba przekonywać o jego 
profesjonalnych wartościach - świetnych zdolnościach menedżerskich, które z pozycji dyrektora generalnego Huty 
Trzynieckiej wyniosły go na stanowisko ministra. Troska o zapewnienie pracy tysiącom osób i ich rodzinom z regionu i
spoza niego nie może i nie powinna zostać zapomniana. Zbyt wiele mu zawdzięczamy!

Jego zdolności negocjacyjne oraz odwaga w podejmowaniu nieraz niepopularnych decyzji, które jednak 
zawsze służyły ludziom w regionie, jedenoznacznie dają Jerzemu Cieńciale legitymację do piastowania stanowiska 
Senatora Republiki Czeskiej. Dajmy również i my tę legitymację naszemu kandydatowi wspierając go w wyborach 7 i 8
października. 

I przede wszystkim - przyjdźmy do wyborów!!!

Wszyscy zapewne pamiętają Jerzego Cieńciałę jako hojnego mecenasa kultury, który wspierał wszystkie warte
tego inicjatywy kulturalne w regionie. Nie wolno nam o tym zapominać!

Jako prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego zwracam się więc do Was moi drodzy Członkowie PZKO:

Przyjdźmy wszyscy do urn wyborczych w dniach 7 i 8 października i wybierzmy na senatora człowieka, 
który najbardziej na to swoimi czynami dla naszego regionu zasługuje.

Wybierzmy na senatora Jerzego Cieńciałę!!!

Będzie to wyraz naszej troski o nasze wspólne dobro.

      Jan Ryłko
Prezes Zarządu Polskiego Związku
   Kulturalno-Oświatowego w RC


