
Kultura
Polacy są ważnymi inicjatorami 
życia kulturalnego regionu.

Gwara
Bez Polaków zaniknie na Zaolziu gwara 
cieszyńska, mówienie "po naszymu". 

Siła negocjacyjna
Spadek liczby Polaków na Zaolziu osłabia 
pozycję polskiego środowiska w rozmowach 
z władzami gmin i miast, województwa oraz 
z rządem RC. 

Szkolnictwo
Bez Polaków na Zaolziu nie będzie polskich 
szkół i przedszkoli. 

Wielojęzyczność
Polacy na Zaolziu tworzą naturalne 
środowisko dwujęzyczne. Dwujęzyczność 
wzbogaca człowieka, jest dużym atutem 
w życiu osobistym i zawodowym.

Cześć!
Ahoj!

powodów, dlaczego warto 
wpisać narodowość polską

spis ludności 
2021

27.3. – 9.4. 2021 spis online 
17.4. – 11.5. 2021 spis pisemny

CZPL

O czym należy pamiętać podczas spisu:

Terminy spisu

Narodowość można wpisać także dzieciom 
i młodzieży do lat 18.  

Online spis umożliwia 1 osobie wypełnić 
formularz spisowy również za kogoś innego, np. 
członka rodziny czy osobę, która nas o to poprosi. 
Pamiętajmy wtedy zapytać o ich narodowość.  
Nie zostawiajmy pustego miejsca. 

Szychta
Banhof

#jeżechpolok polonica.cz



#jeżechpolok polonica.cz

Kultura
Poláci jsou důležitými tvůrci 
regionální kultury.

Nářečí
Bez Poláků zanikne na Těšínsku těšínské 
nářečí, mluvení "po našimu".

Schopnost vyjednávání
Snížení počtu Poláků na Těšínsku oslabuje 
pozici polské komunity v jednáních se 
zástupci měst a obcí, kraje a vlády ČR.

Školství
Bez Poláků na Těšínsku nebudou polské 
školy a školky. 

Mnohojazyčnost
Poláci na Těšínsku tvoří přirozené 
dvojjazyčné prostředí. Dvojjazyčnost člověka 
obohacuje, je velikým přínosem v osobním 
životě i zaměstnání.

Cześć!
Ahoj!

Szychta
Banhof

27.3. – 9.4. 2021  online sčítání 
17.4. – 11.5. 2021  listinné sčítání

Na co je třeba dávat při sčítání pozor:

Termíny sčítání

Národnost je možné vyplnit také dětem a mládeži 
do 18 let.

Sčítání online umožní 1 osobě vyplnit sčítací 
formulář i za někoho jiného, např. člena rodiny 
nebo osobu, která nás požádá o pomoc. V takovém 
případě se této osoby zeptejme na národnost. 
Nenechávejme prázdné políčko.  

sčítání lidu 
2021

PLCZ

důvodů proč je dobré napsat 
polskou národnost


