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To jedna z najstarszych organizacji społecznych na Śląsku. Macierz Ziemi Cieszyńskiej działa
od 1885 roku. Właśnie rozpoczyna się jej nowy etap.

Nowy zarząd Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z prezesem dr Cezarym Tomiczkiem. fot. mat.pras.

Po 12 latach aktywnej pracy, z pełnienia funkcji Prezesa zrezygnowała Marta Kawulok, a nowym Prezesem Zarządu
Głównego został dr Cezary Tomiczek, menadżer ochrony zdrowia, wykładowca akademicki. - Przede wszystkim
czuję ogromną odpowiedzialność, bo Macierz Ziemi Cieszyńskiej to dziedzictwo wielu pokoleń, organizacja
patriotyczna, lokalna, to ogromny skarb Śląska Cieszyńskiego – podkreśla dr Cezary Tomiczek.
Jest też przepis na działalność po nowemu przez co rozumiana przede wszystkim promocja i otwarcie się szerzej na
społeczeństwo. - Przede wszystkim promocję naszych działań. Macierz Ziemi Cieszyńskiej cieszy się
ogromnym zaufaniem społecznym. To organizacja, która przetrwała pokolenia. Mam nadzieję, że uda nam
się pokazać to, co robimy w co się angażujemy. Trzeba postawić na nowoczesną edukację i otwarcie się na
społeczeństwo, również młode pokolenie, które jest dla nas tak istotne Jak podkreśla mimo ciekawych czasów w jakich żyjemy warto zadbać o to co mamy. - Macierz Ziemi Cieszyńskiej
przetrwała już wiele rozdziałów historii, również tych najtragiczniejszych. Dziś zmagamy się z trudną
rzeczywistością. Mam na myśli wydarzenia globalne - jak choćby pandemia czy wojna za wschodnią
granicą, ale również każdy z nas indywidualnie narzeka na brak czasu, ciągły bieg i mnogość zadań. Trudno
współczesnemu człowiekowi działać pro publico bono, ale jednak mamy tylu wspaniałych członków dlatego nie można zmarnować ich aktywności – dodaje.
I choć wielu spodziewa się rewolucji nowy prezes mówi raczej o ewolucji i czasów rozkwitu. - Wierzę, że nasza

organizacja lata świetności ma przed sobą. Jestem tego pewien i dołożę wszelkich starań, by tego dowieść.
Jeśli bym w to nie wierzył, nie podjąłbym się tego wyzwania...Pomysłów jest wiele – przede wszystkim liczę
na współpracę z samorządowcami, ośrodkami kultury, placówkami oświatowymi. Jesteśmy otwarci
również na prywatne instytucje i firmy, którym leży na sercu dziedzictwo Ślaska Cieszyńskiego. Macierz
Ziemi Cieszyńskiej to wyjątkowa organizacja. Liczę na to, że wspólnymi siłami pozyskamy nowych
członków, dla których będzie prestiżem posiadanie legitymacji członka naszej organizacji – dodaje nowy
Prezes Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
Póki co organizacja stawia pierwsze kroki w mediach społecznościowych. - Kiedy zakładałem profil Macierzy
Ziemi Cieszyńskiej na Facebooku, niektórzy członkowie patrzyli na to bardzo sceptycznie, a dziś cieszą się z
każdej reakcji. Czasy się zmieniły, sami musimy pokazać, jak ważna w naszym społeczeństwie jest Macierz
Ziemi Cieszyńskiej, kto jest naszym członkiem. Taki dziś jest świat...I nie myślę tutaj wyłącznie o
przestrzeni internetowej. Jeśli organizacja ma przetrwać kolejny wiek - już dziś musi zadbać o
zainteresowanie nowych członków, choćby mieli oni zostać nimi za dekadę...Jednak nie tylko obecność
internetowa jest ważna – kwituje dr Cezary Tomiczek.
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