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I.  Działalność Klubu Polskiego w Pradze 
 

Stowarzyszenie Klub Polski w Pradze nawiązuje do tradycji organizacji polonijnej o tej samej nazwie 
działającej w Pradze od 1887 roku aŜ do okupacji hitlerowskiej. 

W czasach komunistycznych jedyną organizacją polskiej mniejszości narodowej w Czechosłowacji był 
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO), którego  działalność była ograniczona wyłącznie na terytorium 
Zaolzia. Na pozostałym terenie CSRS nie było moŜliwości załoŜenia Ŝadnego stowarzyszenia polskiej 
mniejszości narodowej. Dopiero  3 maja 1989 r. udało się grupie Zaolzian polskiej narodowości, z wiceprezesem 
przedwojennego Klubu Polskiego panem Jerzym Gajdzicą na czele, załoŜyć w Pradze 95. Miejscowe Koło  
PZKO. Był to pierwszy sukces praskich działaczy pochodzenia polskiego, którzy jednak w dalszym ciągu 
marzyli o załoŜeniu stowarzyszenia, które by zaspokajało potrzeby Ŝyjących w Pradze Polaków i obywateli 
czechosłowackich pochodzenia polskiego mających swoje korzenie nie zawsze na Zaolziu, ale równieŜ  w 
róŜnych stronach Polski.  

Marzenie to udało się zrealizować po zmianie sytuacji politycznej w kraju. Na zebraniu członkowskim 
w dniu 29 sierpnia 1991 roku podjęta została decyzja o rozwiązaniu 95. Miejscowego Koła PZKO i 
reaktywowaniu Stowarzyszenia Klub Polski z siedzibą w Pradze.  

Stowarzyszenie Klub Polski w Pradze zostało oficjalnie zarejestrowane przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Republiki Czeskiej pod numerem rejestracyjnym VCS/1-7613/91-R w dniu 4.09.1991 r. 
Pierwszym prezesem reaktywowanego Klubu został Bronisław Walicki,  prezesem honorowym Jerzy Gajdzica. 
 Po przeprowadzce Bronisława Walickiego do Czeskiego Cieszyna w lutym 1996 r.  prezesem Klubu Polskiego 
został Władysław Adamiec, który pełni tę funkcję do chwili obecnej.   

Na początku naszej działalności spotkania klubowe odbywały się w pomieszczeniach Instytutu 
Polskiego w Pradze w ulicy Jindříšskiej (jego nazwa w tym okresie to:  Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej) 
lub w sali kominkowej Ambasady RP w Pradze. W 1993 roku, podczas prac rekonstrukcyjnych budynku 
Ambasady, korzystaliśmy z gościnności Ojców Dominikanów  w klasztorze przy ulicy Husovej v Pradze 1. 
Przez cały ten okres staraliśmy się o uzyskanie własnego pomieszczenia wierząc w zapewnienia Magistratu 
miasta stołecznego Pragi, Ŝe siedziba dla stowarzyszeń praskich mniejszości narodowych zostanie im przekazana 
w najbliŜszym okresie. Od 1998 roku siedzibą Klubu Polskiego jest wynajęte pomieszczenie w Pradze 8 - 
Karlínie, ul. Vítkova 13.  W sierpniu 2002 roku wielka powódź nie ominęła równieŜ naszej siedziby – 
straciliśmy praktycznie wszystko: ksiąŜki, oryginały dokumentów, wyposaŜenie techniczne, meble. W tym 
czasie nasze spotkania odbywały się w Ambasadzie RP, a zebrania zarządu w mieszkaniach prywatnych naszych 
członków, w kawiarniach  oraz w prywatnym pensjonacie pani Danuty Tesářovej, córki członków Klubu -
państwa Kapiasów.  Od kwietnia do grudnia 2003 roku wynajmowaliśmy pomieszczenie w wieŜowcu związków 
zawodowych na śiŜkovie. Jednak poprzednia siedziba znalazła trwałe miejsce w naszych sercach i dlatego w 
ostatnich dniach grudnia przeprowadziliśmy się z powrotem do gruntownie wyremontowanego lokalu w 
Karlínie, ul. Vitkova 13.   

W ciągu juŜ ponad 15-letniej działalności reaktywowanego Klubu Polskiego udało się nam 
zorganizować szereg waŜnych akcji,  zarówno w ramach Klubu, jak i czynnie uczestniczyć w akcjach 
organizowanych przez stowarzyszenia mniejszości narodowych zamieszkałych w Pradze, przeznaczonych dla 
szerszego kręgu mieszkańców stolicy. 

Głównym celem Klubu jest utrzymanie polskości wśród osób polskiego pochodzenia mieszkających w 
Pradze poprzez rozmowy w języku polskim, spotkania z ciekawymi ludźmi z Polski lub pochodzenia polskiego, 
dyskusje i referaty na tematy związane z kulturą i historią Polski. Z szeregu akcji wspomnę tylko spotkania 
poświęcone Ŝyciu i twórczości Adama Mickiewicza, poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, spotkanie na 



temat twórczości malarskiej Vlastimila Hofmana, wieczór poświęcony polskim strojom ludowym i wiele, wiele 
innych. W tak zwanym "krześle dla gościa"  zasiedli u nas: znany działacz emigracyjny, reporter Bolesław Sulik,  
literat Wiesław Berger, redaktor radia Wolna Europa Jan Weydenthal, politolog Alexander Tomský, pisarz i 
"wilk morski" Andrzej Perepeczko, polski historyk z Zaolzia Stanisław Zahradnik,  Tadeusz Polanowski - poeta 
polski zamieszkały w Szwecji, znakomita harfistka Ewa Jaślar, redaktor Władysław Oszelda z małŜonką, 
bohemistka Zofia Tarajło-Lipowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, księŜa dominikanie Tomasz Dostatni i Piotr 
Krysztofiak,   członkowie Klubu Polskiego: reŜyser filmów dokumentarnych Otakar Skalski, znana  rzeźbiarka 
ElŜbieta Grosseová i wiele innych.  DuŜym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z czeskim biskupem 
Václavem Malým oraz koncert harfowy Ewy Jaślar,  zorganizowane przy pomocy Ambasady RP w Pradze.  
Wiele spotkań klubowych miało charakter ściśle towarzyskich, często połączonych ze śpiewem, zgodnie z 
naturalną potrzebą naszego polskiego środowiska przebywania w kręgu rodaków. Utrzymaniu polskich tradycji 
słuŜą pieczołowicie przygotowywane spotkania z okazji Świąt BoŜego Narodzenia, Wielkanocy, Andrzejki, 
Tłusty Czwartek.  Ulubionymi spotkaniami z wieloletnią juŜ tradycją są spotkania przy ognisku w ogrodzie 
gościnnego prezesa Władysława Adamca oraz u państwa Jiroušków,  połączone z degustacją wyśmienitych 
polskich przekąsek  przygotowanych przez panie z Klubu oraz ze śpiewem i róŜnymi zabawami. 

WaŜną akcją przygotowaną przez Klub Polski i realizowaną dzięki uzyskaniu grantu od Magistratu 
Praskiego był Wieczór poetycko-muzyczny poświęcony Fryderykowi Chopinowi, Stanisławowi Moniuszce i 
Juliuszowi Słowackiemu zorganizowany w listopadzie 1999 roku z okazji  doniosłych rocznic Fryderyka 
Chopina (150 rocznica śmierci), Stanisława Moniuszki (150 rocznica urodzin) oraz Juliusza Słowackiego (190 
rocznica urodzin i 150 rocznica śmierci) z udziałem wielu wybitnych artystów pochodzenia polskiego.  

W ramach spotkań klubowym nasí koledzy - fachowi przewodnicy po Pradze - Włodzimierz Krajewski 
i Elwira Kounovská zorganizowali nam równieŜ wspólne wycieczki po zabytkach praskich. 

Z duŜą troskliwością przygotowaliśmy obchody doniosłych jubileuszów Klubu Polskiego -   105. i 110.   
rocznicy jego załoŜenia. Na uroczystych wieczorach jubileuszowych  z udziałem czołowych przedstawicieli 
Ŝycia politycznego Polski i Czech występowali znani polscy artyści. 

W 115 rocznicę Klubu Polskiego ( po zniszczeniach powodziowych w naszej siedzibie) uroczyste 
spotkanie zostało  tym razem organizowane głównie przez Konsulat RP w Pradze, który zawsze Ŝywo 
interesował się pracą Klubu. 

W zrozumieniu problemów naszych rodaków z Zaolzia pomogły nam dwie zorganizowane przez Klub 
Polski wycieczki na ten teren. Serdeczność miejscowych gospodarzy, piękne, wybudowane przez nich samych 
domy kultury, ludowe tańce i pieśni, umiłowanie ziemi ojczystej i dawnych tradycji sprawiły na nas duŜe 
wraŜenie i  wzajemnie nas zbliŜyło. 

RównieŜ udział części z nas w wycieczce na Litwę, w czasie której spotkaliśmy się  z tamtejszymi 
Polakami, uświadomiło nam wzajemną więź Polaków rozsianych po świecie. 
  Drugie waŜne zadanie Klubu Polskiego - propagowanie kultury polskiej wśród mieszkańców Pragi -  
udaje się nam w duŜej mierze spełniać dzięki współpracy z Magistratem Praskim. Klub Polski aktywnie 
uczestniczy we wspólnych akcjach kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia mniejszości narodowych 
zamieszkałych w Pradze - "Spotkaniach Kultur".  Akcje te mają za zadanie zaznajomić praską publiczność z 
poezją, tradycjami, tańcami, zwyczajami ludowymi, filmem krajów pochodzenia mieszkańców obywateli Pragi 
innych narodowości. 

Temu celowi słuŜy równieŜ wielka coroczna akcja kulturalna "Praga - serce narodów", której 
współorganizatorem jest równieŜ Klub Polski. 
 Klub posiada swoją fili ę - Sekcję Klubu Polskiego w Pradze w Lysej nad Łabą.  Przed laty w 
miejscowej Kovonie było zatrudnionych wielu Polaków - spora grupa z nich - przewaŜnie kobiet - załoŜyła tutaj 
rodziny i pozostała. Dzięki inicjatywie jednej z nich - pani Marioli Světlej - zaczęły się regularnie spotykać - 
początkowo  w miejscowej restauracji, później, po przybyciu do Lysej nowego proboszcza - Polaka, księdza 
Tadeusza Barnowskiego,  rozwijały aktywniej swoją czynność korzystając z Jego gościnności i przychylności, w 
pomieszczeniach plebanii. Wtedy to początkowe Koło Polek stało się sekcją Klubu Polskiego w Pradze.  

Od pięciu lat Klub Polski organizuje, dzięki pomocy Stowarzyszenia Wspólnota Polska i grantom 
Ministerstwa Kultury RC, Dni Kultury Polskiej w Lysej nad Łabą. W ramach tych dni odbywają się występy 
polskich zespołów artystycznych, wystawy twórczości polskich artystów,  wyświetlane są polskie filmy dla 
dzieci z miejscowych szkół, a w ostatnim roku odbył się juŜ mały  jarmark polskich przysmaków. Pisząc o 
organizowaniu Dni Kultury Polskiej naleŜy wspomnieć z wdzięcznością o zmarłym w 2005 roku księdzu 
Tadeuszu Barnowskim, który z serdecznością i gościnnością stworzył nam zaplecze organizacyjne, wspierając 
nas radą i pomocą i przyjmując nas u siebie z otwartym sercem. U niego właśnie przez pierwsze trzy roczniki 
Dni Kultury odbywały się po występach artystycznych wieczorne spotkania działaczy i mieszkańców Lysej nad 
Łabą, członków Klubu Polskiego oraz artystów występujących na Dniach Kultury Polskiej. 

 Klub Polski w Pradze jest członkiem Kongresu Polaków w Republice Czeskiej i aktywnie uczestniczy 
w jego pracach. I. Kongres Polaków odbył się w 1990 r. Początkowo jego organem wykonawczym była Rada 
Polaków, w której od 1993 roku mieliśmy swojego przedstawiciela - jej wiceprzewodniczącym został obrany 



Michał Chrząstowski. Jeszcze w trakcie tej samej kadencji Rady Polaków wszedł do niej równieŜ Władysław 
Adamiec, który początkowo był na liście rezerwowej. Na VIII. Zgromadzeniu Ogólnym Kongresu Polaków w 
2002 r.  w wyniku zmian w statucie Kongresu Polaków, organem wykonawczym stała się zamiast Rady Polaków 
Rada Kongresu Polaków. Obecnie Michał Chrząstowski jest wiceprzewodniczącym Rady Przedstawicieli 
Kongresu Polaków. W ramach swojej funkcji uczestniczył on kilkakrotnie w spotkaniach z przedstawicielami 
rządu i senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej. 

Współpraca Klubu Polskiego z Ambasadą i Wydziałem Konsularnym Rzeczypospolitej Polskiej w 
Pradze jest bardzo dobra.  Spotykamy się z duŜą Ŝyczliwością i pomocą materialną ze strony Konsulatu, którego 
pracownicy na czele z kolejnymi kierownikami Ŝywo interesują się naszą działalnością. Członkowie Klubu są 
zapraszani na spotkania organizowane w Ambasadzie. Tradycyjnie juŜ bierzemy udział w spotkaniu z okazji 
Święta Konstytucji Trzeciego Maja oraz w spotkania Polonii praskiej z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. 
Działacze Klubu Polskiego uczestniczyli w spotkaniach z prezydentem RP Lechem Wałęsą, Prezydentem 
Aleksandrem Kwaśniewskim i jego Ŝoną, z premierami Józefem Oleksym i Leszkiem Millerem, z członkami 
senatu RP, z marszałkiem sejmu Andrzejem Stelmachowskim itp.  

Przedstawiciele Klubu Polskiego byli równieŜ zaproszeni na uroczystą kolację na Zamku Praskim 
organizowaną przez Prezydenta RC Václava Havla z okazji oficjalnej wizyty w RC  Prezydenta RP Aleksandra 
Kwaśniewskiego. 

Klub Polski otrzymuje pomoc materialną od Stowarzyszenia Wspólnota Polska i od Senatu RP. 
Fundacja Semper-Polonia oraz Fundacja Oświata Polska za Granicą wyposaŜyły nas w wiele wartościowych 
ksiąŜek, dzięki czemu po stracie na skutek powodzi znowu mamy bibliotekę. 

Współpraca z instytucjami czeskimi układa się pomyślnie. Klub współpracuje z Radą do Spraw 
Narodowości przy Rządzie Republiki Czeskiej oraz z Komisją Do Spraw Mniejszości Narodowych przy Praskim 
Magistracie. Dzięki grantom otrzymywanym od Magistratu Praskiego oraz od Ministerstwa Kultury RC udało 
się zorganizować szereg akcji kulturalnych, których bez pomocy finansowej nie moglibyśmy przeprowadzić.   

Jednym z głównych problemów działalności Klubu Polskiego jest struktura wiekowa jego członków. Są 
to przewaŜnie ludzie starsi, młodych członków jest mało, przy tym obowiązki zawodowe i rodzinne bronią 
młodym ludziom w aktywnym angaŜowaniu się w działalność klubową.   

W roku 1991 powstało Stowarzyszenie Kurier Praski, które  do końca 2005 roku z powodzeniem 
wydawało czasopismo o tej nazwie. Redaktorem naczelnym była pani Barbara Sierszuła, członek Klubu 
Polskiego. W dwujęzycznym czasopiśmie ukazywało się szereg ciekawych artykułów  dotyczących zarówno 
spraw Polonii czeskiej,  jak i artykułów o aktualnych wydarzeniach w Polsce. Niestety, z powodu zbyt niskich 
dotacji na wydawanie czasopisma w ubiegłym roku zanikło. Dotychczasowe usiłowania o wznowienie 
wydawania tego czasopisma lub zastąpienia go innym nie przyniosły rezultatów. Dlatego od listopada 2006 r. 
postanowiliśmy wydawać przynajmniej dwustronicowy biuletyn klubowy, w którym zaznajamiamy naszych 
członków z aktualnymi wydarzeniami  dotyczącymi Polonii Praskiej - nadaliśmy mu nazwę Merkuriusz.  
 
 
Spis aktywnych członków Klubu Polskiego w Pradze na dzień 1.07.2007 r. 
 
Adamiec Władysław 
Ach Jiří 
Antošová Maria 
Babková ElŜbieta 
Balladová Krystyna 
Bartoszewska Anna 
Bayer Viktor 
Bayerová Leonarda 
Bem Krzysztof 
Brož Liliana 
Bukovská Halina 
Buriánková Alina  
Čejková ElŜbieta 
Černá Apolonia 
Danciger Natalia 
Faiglová Zofia 
Fedošová Jaroslava 
Feldbacherová Jana 
Fifková Barbara 
Gawlik Krzysztof 
Gawlik Stanisław 



Głowacki Mariusz 
Głowacki Michał 
Górecka Irena 
Grosseová ElŜbieta 
Grygar Maria 
Hájková Zofia 
Hanáková Maria 
Havel Ondřej 
Havel Zofia 
Cholewa Jan 
Chrząstowski Michał 
Jagielski Jerzy 
Jaxa-RoŜen Eliza 
Jaxa-RoŜen Krzysztof 
Jindrová Wiesława 
Jiroušek František 
Kadlečková Wanda 
Kapias Edward 
Kapias Maria 
Kárník Anna 
Kirov Nikolaj 
Kirová Jadwiga 
Kirová Jadwiga mł. 
Klosová Ewa 
Kocot Krzysztof 
Kokeš Janina 
Kokešová GraŜyna 
Kopecký Petr 
Kopij Leszek 
Korpasová ElŜbieta 
Kotýnek Jiří 
Kotýnek Paweł 
Kounovská Elwira 
Kovařiková Alena 
Kowala Anna 
Kraśnicka Irena 
Krausová Alexandra 
Krucká Gabriela 
Krupińska-Boučková Aniela 
Křivoňaková BoŜena 
Kučera Bohumil 
Kukliková Teresa 
Kułakowski Sławomir  
Kupšovská Barbara 
Kurowski Ryszard 
Lewandowski Mirosław 
Magala Andrzej 
Majerová Barbara 
Malá Wanda 
Marosz-Jiroušek Danuta 
Miškovská  Doubravka 
Novák Małgorzata 
Novák Wiesława 
Novotná Stefania 
Novotný Václav 
Olaszek-Kotýnek Krystyna 
Peřinová Teresa 
Pleško Břetislav 
Prošek Wanda 
Pudlák BoŜena 



Raczyński Roman 
Rádlová Barbara 
Rezek ElŜbieta 
Rezek Jiří 
Růžičková Zofia 
Sedláková Marzena 
Sękowski Wojciech 
Sereczyńska Ewa 
Schäferling Jiří 
Schäferlingová Wiesława 
Sierszuła-Pilousová Barbara 
Simandl Halina 
Simandl Karel 
Skalicka Krystyna 
Skalíčka Josef 
Skalska Alicja 
Skalski Otakar 
Słupicki Jan 
Soukupová Lucyna 
Spoustová Anna 
Stejskalová Soňa 
Stonawska Marzena 
Stonawski Vitold 
Střížencová Alina  
Svačinová Joanna 
Szulc-Ach Alicja 
Šimůnková Eva 
Štětinová ElŜbieta 
Štruplová Maria 
Štruplová Marta 
Vacatová Wiesława 
Veselková Krystyna 
Voda Lilianna 
Vondrašová GraŜyna 
Walicka Ewa 
Walicki Bronisław 
Zárybnický Miloš 
Zlámaná Alena 
 
Zmarli członkowie Klubu Polskiego 
 
Adamek Josef 
Bešta Teodor 
Cveklová Anna 
Formánková Helena 
Gajdzica Jerzy 
Halská Hildegarda 
Hamplová Maria 
Hošpesová Halina 
Janas Zygmunt 
Kajdanek Henryk 
Kowala Jan 
Kubíková Helena 
Kučerová Halina 
Mráček Janina 
Rychcik Roman 
Řeřichová Dobromila 
Siegelová Barbara 



Tesař Dalibor 
Tunikowski Kazimierz 
 
 
Zarząd Klubu Polskiego w Pradze na dzień 1.07.2007 r. 
 
Adamiec Władysław - prezes 
Olaszek-Kotýnek  Krystyna - wiceprezes 
Skalska Alicja - wiceprezes 
Chrząstowski Michał - wiceprezes 
Grosseová  ElŜbieta - skarbnik 
Szulc - Ach  Alicja - sekretarz 
Gawlik Stanisław - członek 
Jaxa - RoŜen Krzysztof - członek 
Kučera Bohumil - członek 
Lewandowski Mirosław - członek 
Magala Andrzej - członek 
Malá Wanda - członek 
 
 
Komisja rewizyjna na dzień 1.07.2007 r. 
 
Bukovská Halina - przewodnicząca 
Hájková Zofia - członek 
Kapias Maria - członek 
Krausová Aleksandra - członek 
 

 
II.         Z kroniki Klubu Polskiego w Pradze 
 
Przegląd wydarzeń 
 
29 sierpnia 1991 r. -  na zebraniu członkowskim 95. Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno - 
Oświatowego podjęta została decyzja o rozwiązaniu tego Koła PZKO i reaktywowaniu Stowarzyszenia Klub 
Polski z siedzibą w Pradze. 
4 września 1991 r. - Stowarzyszenie Klub Polski w Pradze zostało oficjalnie zarejestrowane przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej pod numerem VCS/1-7613/91-R  
17 września 1991 r. - Spotkanie Polonii praskiej z Prezydentem RP Lechem Wałęsą 
26 września 1991 r. - Zebranie konstytuujące Stowarzyszenie Klub Polski w Pradze. Prezesem Klubu został 
Bronisław Walicki, prezesem honorowym Jerzy Gajdzica.  
24 października 1991 r. - Pierwszymi gośćmi  w naszym Klubie był polski historyk z Zaolzia dr Stanisław 
Zahradnik i poeta polski - satyryk Ŝyjący w Szwecji - Tadeusz Polanowski wraz z Ŝoną. 
19 listopada 1991 r. - Dowiedzieliśmy się, Ŝe jest nadzieja na otrzymanie od magistratu lokalu dla Klubu na 
praskiej wyspie Kampa.  
21 listopada 1991 r. - Gościem spotkania była córka prezesa Klubu pani Jola mieszkająca w Australii.  
W listopadzie 1991 r. powstało Zrzeszenie Medyków Polmedica w Pradze, którego prezesem został obrany 
MUDr Mieczysław Łukosz 
19 grudnia 1991 r. - Spotkanie Wigilijne Klubu i  numer zerowy nowego miesięcznika polonijnego Kurier 
Praski.  
20 stycznia 1992 r. - Prezes Bronisław Walicki i sekretarz Maria Kapias wzięli udział w   zebraniu Rady 
Polaków z Radą Przedstawicieli w Czeskim Cieszynie. 
20 stycznia 1992 r. - Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu Polskiego z Ambasadorem RP w Pradze 
profesorem Jackiem Baluchem  
30 stycznia 1992 r. - Na spotkaniu Klubu Polskiego omawiano sprawę siedziby dla Klubu oraz dalsze losy 
cieszyńskiego hotelu "Piast" 
Styczeń 1992 r. - jubileusz 25-lecia poŜycia małŜeństwa obchodzili nasi aktywni członkowie - załoŜyciele - 
państwo Maria i Edward Kapiasowie 
27 lutego 1992 r. - Spotkanie miało charakter sejmiku. Wybrani zostali delegaci na drugi kongres Polaków w 
CSRF. Trzonem delegacji są:  Tadeusz KoŜdoń - Rada Polaków, Mieczysław Łukosz - Polmedica i nasz prezes 



Bronisław Walicki. Jako další delegaci byli wybrani: Władysław Adamiec, Henryk Gąsior, Krystyna Olaszek-
Kotýnek,  Anna Przeczek i Alicja Skalska. 
26 marca 1992 r. - Gość w „Fotelu dla gościa“ - Otakar Skalski podzielił się z nami swoimi przeŜyciami z 
bogatej w wydarzenia pracy reŜysera filmowego  
4 kwietnia 1992 r. - II. Kongres Polaków w CSRF  
23 kwietnia 1992 r. - Pan konsul Jacek Doliwa o historii Klubu Polskiego w Pradze. Film Jana i Krystyny 
Kaplan o zamachu na R. Heydricha.  
12 maja 1992 r. - Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź z Centralnego Archiwum Państwowego w Pradze na 

naszą prośbę o wyszukanie materiałów archiwalnych dotyczących Stowarzyszenia Klub Polski w Pradze.  

Będziemy mieć nowe materiały do broszury przygotowywanej na 105 rocznicę załoŜenia stowarzyszenia. 

28 maja 1992 r. - Na uroczystym spotkaniu Ambasador RP w CSRF pan prof. Jacek Baluch wręczył uroczyście 

28 obywatelom polskim wyróŜnionym za swą aktywność zupełnie nowe paszporty z  ukoronowanym orzełkiem 

jako symbolem państwa polskiego. 

4 czerwca 1992 r. - Spotkanie Zarządu KP z kierownictwem Ośrodka Kultury Polskiej na temat współpracy 
11 czerwca 1992 r. - Audycja w Radiu Regina z udziałem pp. Skalskich na temat historii Klubu Polskiego. 
25 czerwca 1992 r. - Gość spotkania pan Otakar Skalski zaprezentował nam swoje dwa filmy dokumentarne. 
27 czerwca 1992 r. - Członkowie Klubu wzięli udział w I. Festynie Polonijno - Czeskim w miejscowości Ledce.
  
7 sierpnia 1992 r. - Przed rokiem poŜegnaliśmy na zawsze Lidkę Walicką, ofiarnego członka Klubu.  
22 sierpnia 1992 r. - Ślub członka Klubu Pawła Kotýnka był pierwszym ślubem udzielonym w klasztorze św. 
Idziego przez duszpasterza Polonii praskiej. 
29 sierpnia 1992 r. - Towarzyskie spotkanie w ogrodzie Władka Adamca.  
28 września 1992 r. - Ewa Głowacka i Bronisław Walicki podali nam relację ze Zjazdu Polonii i Polaków z 
Zagranicy w Krakowie w dniach 19. - 23.08. br. 
29 października 92 r. - Na spotkaniu omawialiśmy przygotowania do obchodów 105. rocznicy KP 
24 listopada 1992 r. - Uroczyste obchody 105. rocznicy załoŜenia Stowarzyszenia Klub Polski w Pradze. 
Wieczór z okazji Jubileuszu Klubu Polskiego odbył się w sali Canto clubu przy ulicy Besedni 5. Spotkanie 
zagaił prezes Bronisław Walicki, potem głos zabrał radca Witold Rybczyński i odczytał list p. Marszałka 
Stelmachowskiego, przewodniczącego Wspólnoty Polskiej. W części artystycznej wystąpiły znana polska 
aktorka Anna Nehrebecka i harfistka Ewa Jaślar. 
13 grudnia 1992 r. - Powstał Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej  
W grudniu 1992r. grupa inŜynierów - Polaków i pochodzenia polskiego powołała Komitet Organizacyjny 

Stowarzyszenia InŜynierów i Techników „TECHIN-POL“.  

17 grudnia 1992 r. - Spotkanie wigilijne w Ośrodku Kultury Polskiej z udziałem polskich księŜy. 

29 grudnia 1992 r. - Odbył się ślub  pani Danusi Kapias - córki naszych członków.  
28 stycznia 1993 r. - Głównym akcentem zebrania Klubu było spotkanie z redaktorem Leszkiem Mazanem. 
Opowiadał o swojej pracy, odpowiadał na pytania członków Klubu, a na koniec podpisywał swoją nową ksiąŜkę 
z tematyką szwejkowską pod tytułem „Ja wam jeszcze pokaŜę“. 
Dodatkową atrakcją spotkania była obecność delegacji z Min. Spraw Zagranicznych RP przybyłej na spotkanie z 
władzami nowo powstałej Republiki Czeskiej. Delegaci odpowiadali na pytania członków Klubu dotyczące 
trudnej sytuacji naszej mniejszości w RC. 
1 lutego 1993 r. - Rozpoczęło działalność Stowarzyszenie InŜynierów, Techników i Przedsiębiorców Polskich 
„TECHIN-POL“. Akces do Stowarzyszenia zgłosiło 29 osób, przewodniczącym zarządu został wybrany Andrzej 
Bodzanowski 
25 lutego 1993 r. - Na spotkaniu duszpasterz Polonii praskiej O. Tomasz Dostatni poinformował o zbliŜających 
się imprezach w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej: wernisaŜu koreańskiego malarza zamieszkałego w ParyŜu - 
dominikanina Kim en Jonnga i o spotkaniu z redaktorem Tygodnika Powszechnego Jerzym Turowiczem. 
Członkowie Klubu będą mieli dyŜury w sali wystawowej 
9 marca 1993 r. - W związku z nową ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych i społecznych, w której 
zapomniano o obcokrajowcach z trwałym pobytem w Czechach, Klub Polski wystosował pisma do ministra 
Zdrowia Petra Loma oraz innych władz naczelnych z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu duŜej grupy 
cudzoziemców. 
12 marca 1993 r. - Członek Klubu pan Otakar Skalski obchodzi jubileusz siedemdziesięciolecia  
21 marca 1993 r. - Ślub Prezesa Klubu Polskiego Bronisława Walickiego ze znaną polską harfistką pani Ewą 
Jaślar   



26 marca 1993 r. - Powstało Polonijne Centrum Koordynacyjne w Pradze: Klubu Polskiego, Polmedicy, Techin-
polu, Kuriera Praskiego, Szkoły Polonijnej i Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej. Zadaniem Centrum będzie 
wzajemna wymiana informacji o działalności poszczególnych organizacji i problemach Polaków i Polonii 
okręgu praskiego, a  takŜe wspólne występowanie  do  władz   w  sprawach waŜnych  dla  polskiej mniejszości 
narodowej w Czechach. Pierwszym przewodniczącym Polonijnego Centrum Koordynacyjnego został nasz 
prezes Bronisław Walicki.  
30 marca 1993 r. - Walne Zebranie Klubu Polskiego. 
22 kwietnia 1993 r. - Z okazji 50. rocznicy powstania w getcie warszawskim prezes Bronisław Walicki złoŜył w 
imieniu Klubu Polskiego wieniec na cmentarzu w Terezínie.  
27 kwietnia 1993 r. - Na spotkaniu członków KP prezes złoŜył sprawozdanie z IV Kongresu Polaków w RC. Na 
Kongresie został uchwalony Statut Kongresu w Republice Czeskiej. Do Rady Polaków weszło 9 osób. Nowym 
przewodniczącym RP został inŜ. Jerzy Jura, wiceprzewodniczącym został wybrany członek KP Michał 
Chrząstowski.  
25 maja 1993 r. - Spotkanie na temat: Kwiatki - Działki - Balkony zorganizowała ElŜbieta Čejková, która stara 
się uatrakcyjnić nasze spotkania. Na spotkaniu nie zabrakło horoskopu ziół, ani rad babuni. 
29 czerwca 1993 r. - Miły spacer po Starym Mieście: Oprowadzał nas po niej przewodnik „ciałem i duszą“ - 
Włodek Krajewski.  
3 lipca 1993 r. -  W Karkonoszach odbył się ślub Ewy Głowackiej - redaktorki Kuriera Praskiego i członka 
naszego Klubu z panem Čestmírem Klosem 
10  lipca 1993 r. - II. Festyn Polonijno-Czeski w Ledcach, zorganizowany przez Wydział Konsularny RP w 
Pradze i dyrekcję firmy PROMUS - Mlada Boleslav.  
20 lipca 1993 r. - Zmarła nasza koleŜanka Ania Cveklová. 
28 sierpnia 1993 r. - Ognisko w ogrodzie u prezesa. 
17 września 92 r. - Jubileusz 70-lecia obchodziła pani Aleksandra Krausová, długoletni członek Klubu Polskiego 
i członek zarządu Zrzeszenia Polmedica. 
23 września 1993 r. - Koncert znakomitej harfistki światowej sławy i równocześnie od niedawna członka Klubu 
Polskiego pani Ewy Jaślar-Walickiej w sali Klasztoru O.O. Dominikanów.  
28 września 1993 r. - Gościliśmy pana redaktora Władysława Oszeldę z małŜonką Jadwigą. Pan Władysław jest 
jednym z trójki Ŝyjących członków władz przedwojennego Światowego Związku Polaków z Zagranicy 
(Światpolu), a jedynym Ŝyjącym w Polsce. Pasją Ŝycia pana Władysława Oszeldy jest działalność polonijna, 
zbliŜanie Polonii całego świata z Macierzą. Wyrazem uznania dla tego pełnego zaangaŜowania posłannictwa 
było udekorowanie red. Oszeldy przez prezydenta RP Lecha Wałęsę KrzyŜem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski. 
27 października 1993 r. - Uczestniczyliśmy w Wieczorze poświęconym pamięci represjonowanego przez reŜim 
ojca Josefa Zvěřiny, zorganizowanym przez Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej i Ośrodek Kultury Polskiej.  
1 grudnia 1993 r. - Honorowym członkiem Klubu Polskiego została pani dr Doubravka Miškovská, pracownica 
Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych RC, znana z bardzo przychylnego, przyjaznego stosunku do Polaków, 
aktywnie współpracująca z polskim Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz z ZUS w Warszawie i w 
Nowym Sączu. 
20 grudnia 1993 r. - Spotkanie wigilijne zorganizował Klub Polski dla wszystkich praskich podmiotów 
polonijnych w sali klubowej Ambasady RP. Na spotkaniu obecny był pan Ambasador RP prof. Jacek Baluch z 
małŜonką, radca Ambasady RP dr Rybczyński z małŜonką,  goście z Zaolzia - pastor ewangelicki Jan Cieślar z 
Karwiny i  członek Rady Polaków inŜ. architekt  Karol Cieślar z Cierlicka oraz Franciszkanin o. Stanisław Greń. 
3 stycznia 1994 r. - Zmarł Prezes Honorowy Klubu Polskiego inŜynier Jerzy Gajdzica - ojciec duchowy idei 
załoŜenia w 1990 roku pierwszej po wojnie organizacji polonijnej w Pradze i jej aktywny współtwórca. 
11 stycznia 1994 r. - PoŜegnanie z inŜ. Jerzym Gajdzicą 
27 stycznia 1994 r. - Wspomnienia z dawnych lat pani Marii Hamplowej i pani Natalii Danciger na spotkaniu 
klubowym     
30 stycznia 1994 r. - Spotkanie noworoczne w Ambasadzie RP  
6 lutego 1994 r. - Marinie i Adamowi Simandlom urodził się syn  
24 lutego 1994 r. - Na spotkaniu Klubu Polskiego pani Natalia Danciger podzieliła się z obecnymi swoimi 
wraŜeniami z podróŜy do Islandii w sierpniu 1993 r. 
25 lutego 1994 r. - W Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej w Klasztorze Dominikanów odbył się koncert polskiego 
stowarzyszenia śpiewaczego z Zaolzia Collegium Canticorum.  Współorganizatorem koncertu był Klub Polski.  
1 marca 1994 r. - Marszałek Sejmu RP Józef Oleksy wśród Polonii praskiej  
23 marca 1994 r. - Spotkanie przy jajeczku wielkanocnym. 
26 kwietnia 1994 r. - Do Pragi przybył podsekretarz stanu URM Stanisław Dobrzański wraz z delegacją 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska - wiceprezesem Andrzejem Chodkiewiczem i skarbnikiem ElŜbietą 
StróŜczyk. Goście z Warszawy spotkali się z przedstawicielami Polonijnego Centrum Koordynacyjnego. 
Ukoronowaniem dnia było Uroczyste Spotkanie Polonijne w sali reprezentacyjnej Ambasady RP w Pradze, 



podczas którego działacze Polonii praskiej otrzymali z rąk wiceprezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska 
Andrzeja Chodkiewicza wyróŜnienia. Z ramienia Klubu Polskiego wyróŜnienia otrzymali: Bronisław Walicki, 
Władysław Adamiec, Halina Bukovska, Michał Chrząstowski, ElŜbieta Čejkova, Natalia Danciger, Maria 
Hamplova, Edward JeŜowicz, Krzysztof Jaxa-RoŜen, Maria Kapias, Tadeusz KoŜdoń, Włodzimierz Krajewski, 
Krystyna Olaszek-Kotýnek, Alicja Skalska. 
14 maja 1994 r. - Wycieczka klubowiczów do Jeleniej Góry pod przewodnictwem Włodzimierza Krajewskiego.  
Maj 1994 r. -  Nasza najmłodsza członkini - Iza Jaxa-RoŜen po pomyślnie złoŜonym egzaminie maturalnym i 
egzaminach kwalifikujących na studia w Polsce dostała się jako jedyna z okręgu praskiego na studia w Polsce. 
Iza będzie studiować bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. 
26 maja 1994 r. - O swojej karierze muzycznej opowiadała na spotkaniu Klubu harfistka Ewa Jaślar-Walicka. 
18 czerwca 1994 r. - III. Festyn Polonijno - Czeski  w miejscowości Ledce  
23 czerwca 1994 r. - Gościliśmy panią Jadwigę Warchoł - wykładowcę języka francuskiego na Uniwersytecie 
Śląskim i panią Barbarę Majewską, jej koleŜankę. Pani Jadwiga mówiła o stosunkach polsko-francuskich 
widzianych oczyma wykładowcy. 
27 sierpnia 1994 r. - Na ognisku w ogrodzie Władysława Adamca nie zabrakło Ŝyczeń "Sto lat" dla Bronka 
Walickiego, który  niedawno obchodził 60-tkę.  
17 września 1994 r.  - 30 urodziny obchodził duszpasterz polski w Pradze, o. Tomasz Dostatni. 
1 października 1994 r. - Ognisko z hucznym przyjęciem u Danusi i Františka Jiroušków  
27 października 1994 r. - Historyk czeski pan prof. dr Jaroslav Valenta na spotkaniu klubowym.  
6 listopada 1994 r. - Gościnne występy Sceny Polskiej Cieszyńskiego Teatru na scenie Divadla pod  Palmovkou 
z przedstawieniem Gustawa Morcinka „Czarna Julka“.           
19-27 listopada 1994 r. - Związek Polaków w Austrii „Strzecha“ obchodził w tych dniach stulecie swojego 
załoŜenia. W uroczystościach z tym związanych wzięli udział nasi członkowie państwo Waliccy. 
24 listopada 1994 r. - konsul Jacek Doliwa zaznajomił nas ze zmianami dotyczącymi "Karty pozwolenia na 
pobyt dla cudzoziemcy“. 
13 grudnia 1994 r. - Opłatek Polonijny z udziałem ambasadora RP w Pradze oraz księŜy katolickich i 
ewangelickich z Zaolzia.    
16 stycznia 1995 r. - śegnamy zmarłego członka KP pana Kazimierza Tunikowskiego.  
18 stycznia 1995 r. - Prezydent RP Lech Wałęsa na Zaolziu.   W spotkaniu wzięli równieŜ udział działacze 
polonijni z Pragi - Klub Polski reprezentował Władysław Adamiec. Obecna była redaktor naczelna Kuriera 
Praskiego, członek Klubu Polskiego, pani Barbara Sierszuła. 
25 stycznia 1995 r. - PoŜegnaliśmy zmarłą Halinkę Hošpesovą   
26 stycznia 1995 r. - Wspomnieniami  o Zelowie podzieliły się pani Kubíková i pani Hájková. Obie panie 
pochodzą z Zelowa, gdzie za czasów J. A. Komeńskiego znalazły schronienie czeskie rodziny. Do 
Czechosłowacji wróciły wraz z rodzinami po drugiej wojnie światowej. 
29 stycznia 1995 r. - Spotkanie noworoczne w Ambasadzie RP.  
15 lutego 1995 r. - Gościliśmy polskiego reportera emigracyjnego pana Bolesława Sulika. Pan Sulik zapoznał 
nas z Ŝyciem poszczególnych stowarzyszeń polonijnych w Londynie, gdzie do niedawna mieszkał. 
17 lutego 1995 r. - Członkowie Klubu gościli u siebie w domach młodzieŜ chóru Collegium Iuvenum z 
Czeskiego Cieszyn. Chór brał w Pradze udział w międzynarodowym konkursie. Członkom i sympatykom Klubu 
Polskiego przedstawił się na koncercie w ewangelicko-augsburskim kościele św. Michała.  
23 lutego 1995 r. - Tłusty czwartek w Klubie Polskim obchodziliśmy tym razem w gabinecie ambasadora Jacka 
Balucha. 
Marzec 1995 r. -Dominikanin ojciec Tomasz Dostatni, pierwszy duszpasterz Polonii w  Czechach,  zakończył 
swą misję na terenie Czech i wrócił do Polski. W rodzinnym Poznaniu będzie szefował oficynie polskiej 
prowincji Dominikanów „W drodze“. 
30 marca 1995 r. - Sejmik Polonijny w Pradze wybrał delegatów na tegoroczny Kongres Polaków w RC. Obrady 
Sejmiku poprowadził przewodniczący Polonijnego Centrum Koordynacyjnego Okręgu Praskiego, nasz prezes 
Bronisław Walicki. 
Marzec - kwiecień 1995 r. - W Nymburku powstało Koło Polskie. Przewodniczącą została pani Mariola Světlá. 
11 kwietnia 1995 r. - W stylowej sali - kaplicy Instytutu Włoskiego odbył się koncert harfowy Ewy Jaślar.  
27 kwietnia 1995 r. - Gościem „w fotelu“ był znany literat pan Wiesław A. Berger, który zapoznał nas ze swoją 
twórczością literacką 
29 kwietnia 1995 r. - V. Kongres Polaków w Czeskim Cieszynie. Wiceprzewodniczącym nadal jest członek 
naszego Klubu Michał Chrząstowski. Do Rady Polaków wszedł równieŜ Władysław Adamiec 
15 maja 1995 r. - Gościliśmy w Pradze zespoły artystyczne z Zaolzia: "Łączka" i  "Bystrzyca". Występ odbył się 
w sali Czeskiego Funduszu Muzycznego na Ujeździe. 
20 maja 1995 r. - PapieŜ Polak Jan Paweł II w Pradze.  
25 maja 1995 r. - Gościliśmy naszą rodaczkę z Anglii panią Annę Pastuszko-Pye 



7 - 10 czerwiec 1995 r. -  Na III. Światowym Forum Mediów Polonijnych w Tarnowie Polonię praską 
reprezentowała Alicja Skalska z Klubu Polskiego.  
13 - 30 czerwiec 1995 r. - Wystawa „Polacy na Zaolziu“ w Pradze w Pałacu Martinickim na Hradczanach. 
22 czerwca 1995 r. - Członkowie zarządu KP wzięli udział w spotkaniu  Polonii praskiej z przedstawicielami 
Rady Polaków.  
24 czerwca 1995 r. - Spotkanie przy ognisku w Noc Świętojańską u Władysława Adamca  
3 lipca 1995 r. - Na spotkaniu Polonii praskiej z ambasadorem prof. Jackiem Baluchem zostali odznaczeni 
działacze polonijni: 
- Barbara Sierszuła - Pilousová  - KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
- Krzysztof Jaxa-RoŜen - KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
- Bronisław Walicki - KrzyŜ Oficerski Orderu Zasługi RP 
- Alicja Skalska - KrzyŜ Kawalerski Orderu Zasługi RP 
- Maria Kapias - KrzyŜ Kawalerski Orderu Zasługi RP 
- Mieczysław Łukosz - KrzyŜ Kawalerski Orderu Zasługi RP 
- Michał Chrząstowski - Złoty KrzyŜ Zasługi RP, 
- Włodzimierz Krajewski - Srebrny KrzyŜ Zasługi RP 
- Halina Bukovská - Brązowy KrzyŜ Zasługi RP 
31 sierpnia 1995 r. - Na spotkaniu zadecydowano, Ŝe w następnej kadencji będą nas w Radzie Przedstawicieli 
przy Radzie Polaków reprezentowali: Bronisław Walicki i Władysław Adamiec.    
12 września 1995 r.  - Nowy ambasador RP w Pradze pan Marek Pernal, historyk z zawodu. 
13 września 1995 r.  - W Praskim Klementinum wystąpił polski chór „Hutnik“ z Trzyńca.  
30 września 1995 r. - Kolejne spotkanie przy ognisku u Danusi Jirouškovej.  
7 października 1995 r. - córka członków Klubu Jola Kapias wyszła za mąŜ na Zaolziu za pana Leszka Franka.
  
25 października 95 r. - Spotkanie pana ambasadora Marka Pernala z przedstawicielami Polonii Praskiej   
14 - 21 października 1995 r. - W pierwszej pielgrzymce Polonii praskiej do Rzymu wzięli udział równieŜ 
członkowie Klubu Polskiego  
21 października 1995 r. - Spotkanie w Ambasadzie RP na zakończenie VI. Polsko - Czeskich Dni   Kultury 
Chrześcijańskiej Pogranicza. Uczestnikami spotkania byli członkowie Komitetu Organizacyjnego tej wielkiej 
akcji kulturalnej. 
26 października 1995 r. - Na spotkaniu członków Klubu Polskiego gościliśmy pana ambasadora Marka Pernala 
oraz pracownicę Wydziału Konsularnego panią Jolantę Hajduk - Wykrętowicz. 
12 listopada 1995 r. - Scena Polska Teatru Cieszyńskiego na występie w Pradze ze spektaklem wszechstronnego 
twórcy ludowego Jędrzeja Wowry „O, jak śliczno familija, Józef, Jezus i Maryja“. 
30 listopada 1995 r. - Andrzejki w Klubie Polskim z tradycyjnymi wróŜbami i laniem wosku. 
30 listopada 1995 r. - Wieczór mniejszości narodowych w „Varieté-Praga“ zorganizowany przez stowarzyszenia 
mniejszości narodowych w Republice Czeskiej - Klub Kultury Słowackiej, Ukraińską Inicjatywę w RC i Klub 
Polski przy współpracy i poparciu Sekretariatu Rady do Spraw Narodowości przy Rządzie RC i wiceprezydent 
st. m. Pragi pani dr Dariny Martinovskiej. W części artystycznej zaolziański zespół Kamraci i ukraińskie 
Bandurystki śpiewem ludowych kolęd wprowadzili obecnych w nastrój zbliŜających się Świąt BoŜego 
Narodzenia.  
10 grudnia 1995 r. - Zespół Pieśni i Tańca „Olza“ oczarował nas swoim występem w Sali Koncertowej im 
Janáčka w Pradze na Ujeździe.  
11 grudnia 1995 r. - Na Spotkaniu Wigilijnym gościliśmy Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza z 
Wrocławia. Obecny był równieŜ pan ambasador Marek Pernal, radca-minister pełnomocny Witold Rybczyński z 
małŜonką, polscy księŜa,  pracownicy Wydziału Konsularnego. 
25 stycznia 1996 r.  - Na Polonijnym Spotkaniu Noworocznym prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska - 
profesor Andrzej Stelmachowski wręczył działaczom Szkoły Polonijnej  polskie odznaczenia państwowe.  
24 styczeń 1996 r. - koncert Ewy Jaślar w Instytucie Polskim 
Luty 1996 r. -  Pragę odwiedzili młodzi przedstawiciele Polonii szwedzkiej z Malmö. W spotkaniu w konsulacie 
RP wzięła udział wiceprezes Klubu Polskiego Alicja Skalska. 
12 lutego 1996 r. - Prezes Bronisław Walicki otrzymał list z pozdrowieniami dla Klubu Polskiego z Londynu od 
pana Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na emigracji. 
29 lutego 1996 r. - Walne Zebranie Stowarzyszenia Klub Polski w Pradze i poŜegnanie z prezesem Bronisławem 
Walickim, który przeprowadził się do Czeskiego Cieszyna. Nowym prezesem wybrano inŜyniera Władysława 
Adamca. 
27 marca 1996 r.. - Nasz serdeczny kolega, polonista,  docent Uniwersytetu Karola w Pradze Teodor Bešta nie 
Ŝyje!  
28 marca 1996 r. - Przedwielkanocne spotkanie miało charakter towarzyski, z udzielaniem "medali" za pracę w 
KP i za wspaniałe wypieki wielkanocne. 



3 kwietnia 1996 r. - Zmarł nasz członek - pan Roman Rychcik  
25 kwietnia 1996 r. - Pan JUDr. Tesář na spotkaniu mówił o stosunkach polsko - czeskich za Mieszka I.  
30 maja 1996 r. - Nasz gość - dyrektor Szkoły Polskiej przy  Ambasadzie RP w Pradze - pan Jerzy Hypszer, 
wystąpił z bardzo ciekawym referatem na temat unii polsko-litewskiej. 
27 czerwca 1996 r. - Na czerwcowym ognisku u prezesa lało bez przerwy, ale humory dopisały  
23 -  25 sierpnia 1996 r. - Wycieczka członków Klubu na Zaolzie  
28 września 1996 r. - Ognisko u prezesa Władka Adamca  
24.10.1996 r. – Krystyna Olaszek-Kotýnek zapoznała obecnych z Ŝyciorysem i twórczością tegorocznej laureatki 
nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej. Barbara Sierszuła wspomniała pobyt poetki w Pradze. 
4 listopada 1996 r. – Nasi członkowie Alicja i Otakar Skalscy obchodzili czterdziestolecie poŜycia małŜeńskiego 
21 listopada 1996 r. - PoŜegnanie z ministrem pełnomocnym radcą dr Witoldem Rybczyńskim, który po 
pięcioletniej pracy dyplomatycznej w Czechach wraca do kraju 
29 listopada 1996 r. - Gratulacje dla koleŜanki Agaty Neumanovej, która ukończyła kierunek Teoria Muzyki na 
Wydziale Muzycznym Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. W dniu dzisiejszym otrzymała uroczyście dyplom. 
17 grudnia 1996 r. - Spotkanie Wigilijne.  
22 stycznia 1997 r. - Wizyta zarządu KP u ambasadora pana Marka Pernala 
25 stycznia 1997 r. - Noworoczne spotkanie w Ambasadzie RP  
30 stycznia 1997 r. - Mówiliśmy o rodzinie malarzy Kossaków i o zbliŜającym się Wieczorze Jubileuszowym 
KP 
31 stycznia 1997 r. - Komitet przygotowawczy Jubileuszu 110 Rocznicy istnienia Klubu Polskiego (Ala Skalska, 
Halina Bukovska, Alicja Szulc- Ach,  Krystyna Olaszek-Kotýnek) spotkał się w restauracji „Polonia“ z panem 
reŜyserem Czerneckim i z aktorką panią Renatą Drōssler.  
12 lutego 1997 r. - Konferencja prasowa Klubu Polskiego w sali  kinowej Instytutu Polskiego w związku 
z nadchodzącą 110 rocznicą jego załoŜenia.  
23 lutego 1997 r. - Wieczór Jubileuszowy w Varieté Praga. 
16 marca 1997 r. - Jubileusz 80-lecia nestorki naszego Klubu pani Dobromily Řeřichovej 
20 marca 1997 r. - W programie radia Regina w języku polskim wystąpiły Alicja Skalska i Krystyna Olaszek - 
Kotýnek. Audycję poświęcono 110 rocznicy istnienia Klubu Polskiego.  
27 marca 1997 r.. - Walne Zebranie Klubu Polskiego. 

24 kwietnia 1997 r. - Krzysztof Jaxa-RoŜen o Józefie Ignacym Kraszewskim i o Konstytucji Trzeciego Maja.  

26 – 28 kwietnia 1997 r. - Z okazji milenium świętego Wojciecha przybył ponownie do Czech Jan Paweł II. 
1 maja 1997 r. - Wspólny majowy spacer w miejskim lesie zorganizowała Ela Čejková  
26 czerwca 1997 r. - Na zakończenie roku szkolnego przypomnieliśmy sobie lata szkolne, ale równieŜ 
historię Mazurka Dąbrowskiego. 
3 lipca 1997 r. - Marszałek Senatu RP Andrzej Struzik na spotkaniu z Polonią praską  w  budynku Senatu 

Republiki Czeskiej. 

22 sierpnia 1997 r. - Sto lat dla pani Natalii Danciger  - jubileusz 80-lecia !!!  
31 sierpnia 1997 r. - Ognisko polonijne u Adamców  
5 września 1997 r . - Zmarł czeski sympatyk i aktywny członek Klubu Polskiego  pan JUDr. Dalibor Tesář
  
25 września 1997 r . - Spotkanie powakacyjne Klubu Polskiego. W Radzie Polaków mamy obecnie  
dwóch reprezentantów - oprócz pana Michała Chrząstowskiego wszedł obecnie do Rady pierwszy rezerwowy - 
nasz prezes Władysław Adamiec. PoniewaŜ w Radzie Polaków jest równieŜ nasz były prezes Bronisław Walicki,  
mieszkający teraz w Czeskim Cieszynie, jest ona obecnie doskonale zorientowana w problemach Polonii 
praskiej. 
11 października 1997 r.  - Nieoficjalne spotkanie z panem radcą Obidowskim zaowocowało w wysokim 
zaangaŜowaniu pana konsula w działalności Klubu. 
23 października 1997 r. - Posiedzenie Rady Polaków w Pradze i spotkanie z członkami KP.  
22 listopada 1997 r . - W ramach akcji kulturalnych mniejszości narodowych "Spotkania Kultur" odbył się 
Wieczór Poezji Mniejszości Narodowych. Polską poezję reprezentowały wiersze laureatów nagrody Nobla 
Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza w recytacji naszej koleŜanki klubowej Marii Šimůnkovej i aktora 
teatru ABC, Polaka z Zaolzia, Jana Szymika. 
27 listopada 1997 r. - Spotkanie w Klubie Polskim z biskupem Václavem Malým na zakończenie roku świętego 
Wojciecha  
18 grudnia 1997 r. - Opłatkiem Wigilijnym dzieliliśmy się z kardynałami – Miroslavem Vlkem  i Henrykiem 
Gulbinowiczem na wieczorze wigilijnym w Ambasadzie. 
17 stycznia 1998 r. - Tradycyjne Spotkanie Noworoczne w Ambasadzie  



26 stycznia 1998 r. - Spotkanie przedstawicieli zarządu Klubu Polskiego z panem ambasadorem Markiem 
Pernalem w jego siedzibie. Celem wizyty było dokładne zaznajomienie pana ambasadora ze sprawą lokalu w 
ulicy Vítkovej i podziękowanie za gościnę  jaką od początku działania naszego Klubu otrzymywaliśmy w 
Ambasadzie oraz za wszechstronną pomoc finansową i moralną z jaką nasz Klub się spotyka w Ambasadzie i w 
Konsulacie.  
28 stycznia 1998 r. - Na zabawie karnawałowej w ambasadzie nie zabrakło członków Klubu Polskiego. Miły 
prawdziwie rodzinny nastrój potęgowała orkiestra góralska z Beskidu Sądeckiego. 
29 stycznia 1998 r. -  Pierwsze spotkanie członkowskie w nowej siedzibie  Klubu w ulicy Vítkovej 13 w 
Karlínie. Obecni byli szanowni goście - pan ambasador Marek Pernal, pan radca ambasady Zbigniew Obidowski 
oraz pracownica konsulatu pani Kinga Wilk. Krystyna Olaszek-Kotýnek z okazji dwusetnej rocznicy urodzin 
polskiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza wygłosiła odczyt o Ŝyciu i twórczości poety w 
młodzieńczym okresie wileńsko - kowieńskim.  
10 lutego 1998 r. -  WernisaŜ prac malarskich naszej koleŜanki klubowej Janiny Kokešovej w Galerii Branickiej.  
26 lutego 1998 r. - O twórczości Adama Mickiewicza w czasie zesłania do Rosji mówiła na spotkaniu Krystyna 
Olaszek-Kotýnek .  
19 marca 1998 r. - Pod patronatem wiceprezydent st.m. Pragi dr Dariny Martinovskiej odbyło się w Magistracie 
Praskim seminarium mniejszości narodowych Ŝyjących w Pradze dotyczące szkolnictwa, kultury i Ŝycia 
mniejszości narodowych. W seminarium wzięli udział równieŜ przedstawiciele Polonii praskiej: Michał 
Chrząstowski – Przewodniczący Centrum Koordynacyjnego w Pradze, Władysław Adamiec, Alicja Skalska, 
Krystyna Olaszek-Kotýnek, Józef Czernecki – członkowie  Klubu Polskiego, Andrzej Magala – kierownik 
Szkoły Polonijnej w Pradze. Michał Chrząstowski w swoim wystąpieniu mówił o narodowości polskiej i jej 
udziale w rozwoju wartości kulturalnych w Pradze. Prezes Klubu Polskiego, Władysław Adamiec miał  
interesujący referat na temat: Europa przyszłości i mniejszości narodowe. Pan Andrzej Magala zaznajomił 
obecnych z działalnością Szkoły Polonijnej. 
26 marca 1998 r.  - Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborczego Klubu Polskiego  
Został wybrany nowy zarząd, który ponownie wybrał na prezesa Władysława Adamca. 
1 kwietnia 1998 r. -  Przedstawiciele Klubu Polskiego złoŜyli wizytę biskupowi Václavowi Malému.  
23 kwietnia 1998 r. -  Pan Jan Weydenthal - korespondent i analityk Radia Wolna Europa na spotkaniu Klubu 
Polskiego.  
5 maja 1998 r. – Członkowie Klubu byli gośćmi na recepcji w ogrodzie Ambasady RP z okazji święta Trzeciego 
Maja . 
Maj 1998 r. - Wycieczka członków Klubu Polskiego na Litwę. Zwiedziliśmy Kowno, Święciany, Wilno, 
Troki i Druskieniki. W Trokach spotkaliśmy się z członkami zespołu pieśni Troczanie, w Druskienikach 
zwiedziliśmy nowy Dom Polski. 
13 maja 1998 r. - Spotkanie z ministrem Geremkiem w ogrodach Ambasady RP. 
27  maja 1998 r. -Na spotkaniu dzieliliśmy się wraŜeniami z wycieczki na Litwę  
27 czerwca 1998 r. – Przy ognisku u Adamców tym razem z akordeonem  i bigosem  
26 listopada 998 r. - MłodzieŜ ze Szkoły Polskiej w Pradze na spotkaniu Klubu Polskiego wystąpiła z 
programem poświęconym 80 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
3 grudnia 1998 r. - Członkowie Klubu Polskiego zostali zaproszeni do Pałacu Akropolis na występ polskiego 
teatru im. Cypriana Norwida z Jeleniej Góry.  Teatr wystąpił z przedstawieniem sztuk V. Havla: Audiencja i 
WernisaŜ. Na przedstawieniu był obecny autor - pan prezydent Václav Havel z małŜonką. Udało się nam zyskać 
ich autografy do naszej kroniki.  
5 grudnia 1998 r. – "Spotkanie Kultur". Wieczór Pieśni i Zwyczajów Adwentowych Mniejszości Narodowych 
zamieszkałych w Pradze. Głównym organizatorem był Klub Polski.  
13 grudnia 1998 r. - Tradycyjne spotkanie z „opłatkiem” w Ambasadzie RP. 
16 stycznia 1999 r. - Spotkanie noworoczne w Ambasadzie RP w Pradze  
28 stycznia 1999 r. -  Sejmik Polonii praskiej wybrał w jawnym głosowaniu 5 delegatów na Zgromadzenie 
Ogólne Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie.  
25 lutego 1999 r. -  Konkurs na wypieki karnawałowe na spotkaniu Klubu  
13 lutego 1999 r. -  Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie. Na następną 
trzyletnią kadencję do Rady Polaków został wybrany z Pragi Michał Chrząstowski, a Władysław Adamiec został 
rezerwowym. 
25 marca 1999 r. - O. Dominikanin Piotr Krysztofiak na spotkaniu przedwielkanocnym mówił o chrześcijańskim 
znaczeniu Wielkanocy.  
29 kwietnia 1999 r. - Na spotkaniu w Klubie gościliśmy prezesa Bułgarskiego Klubu Kulturalno-Oświatowego 
pana inŜ. Dimitra Christova. Drugim punktem programu było wspomnienie twórczości pisarki ksiąŜek dla dzieci 
Ewy Szelburg Zarembiny ( w setną rocznicę jej urodzin),  które przygotował Krzysztof Jaxa-RoŜen.    
4 maja 1999 r. - Święto Konstytucji Trzeciego Maja w ogrodach Ambasady RP w Pradze 



12 maja 1999 r. -  Ekipa filmowa telewizji „Polonia” przybyła do siedziby Klubu nakręcając ujęcia 
z członkami zarządu KP. Z duŜym zainteresowaniem oglądali kronikę Klubu, szczególnie dokumenty sprzed 100 
lat.  
22 maja 1999 r. - Majowe ognisko u prezesa Klubu. 
28 – 30 maja 1999 r. – Festiwal Folklorystyczny „Praga - Serce Narodów”.  Współorganizatorem festiwalu był 
Klub Polski. Polską mniejszość  narodową reprezentował zespół „Gorole“ z Mostów koło Jabłonkowa. 
17 września 1999 r. -  Dzień Wrocławia w ogrodach Ambasady połączony  ze spotkaniem przedstawicieli 
mniejszości narodowych zamieszkałych w Pradze.   
24 września 1999 r.  - Na spotkaniu wspomnieliśmy Królową Jadwigę i Króla Władysława Jagiełłę. O Królowej 
Jadwidze ciekawie opowiadała Ala Skalska, Ŝyciorys i zasługi Władysława Jagiełły dla Polski przypomniała 
Krystyna Olaszek-Kotynek.  
Na zakończenie spotkania obejrzeliśmy nagrany na wideokasetę „Magazyn Polonijny z Czech”, jaki o członkach 
Klubu nakręciła telewizja „Polonia”. 
26 września 1999 r. -  Krzysztof Jaxa-RoŜen wziął udział w tradycyjnym biegu szosowym Praha – 
Běchovice,  jako reprezentant Klubu Polskiego.  
25 września 1999 r. - Wrześniowe ognisko  
21 października 1999 r. - Październikowe spotkanie na narodową nutę, było poświęcone Fryderykowi 
Chopinowi, którego 150 rocznicę śmierci obchodził cały świat muzyczny 17 października,  Józefowi 
Chełmońskiemu  i Franciszkowi Marii Lancii.  
25 października 1999 r. - Projekt Ustawy o Karcie Polaka poddany pod dyskusję członków Klubu Polskiego. 
16 listopada 1999 r. - Klub Polski w Pradze korzystając z otrzymanego grantu od Magistratu Praskiego 
zorganizował dla społeczeństwa praskiego wieczór muzyki i poezji z okazji  doniosłych rocznic Fryderyka 
Chopina (150 rocznica śmierci), Stanisława Moniuszki (150 rocznica urodzin) oraz Juliusza Słowackiego. 
27 listopada 1999 r. - Spotkanie Kultur. Wieczór tańców narodowych. Klub Polski reprezentował bardzo dobrze 
Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”” 
2 grudnia 1999 r. -  O poezji Wilhelma Przeczka na spotkaniu Klubu mówił Władysław Adamiec. 
14 grudnia 1999 r. - Opłatek Wigilijny w Ambasadzie RP  
Styczeń 2000 r. - Noworoczne spotkanie w Ambasadzie 
18 lutego 2000 r. - W  teatrze „GONG” wystąpiła Renata Drössler (członkini Klubu Polskiego) z recitalem: 
„Teatr pieśni  – Chopin”.  
22 lutego 2000 r. -  Spotkanie z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim i Jego małŜonką Jolantą w 
Ambasadzie RP w Pradze. 
22 lutego 2000 r. – Przedstawiciele Polonii praskiej byli zaproszeni na kolację z prezydentami na Zamku 
Praskim.  
24 lutego 2000 r. – Na spotkaniu Krzysztof Jaxa-RoŜen miał ciekawy wykład o historii róŜnych kalendarzy na 
świecie. 
26 lutego 2000 r. -  „Tłusty czwartek” w Kole Polonijnym w Lysej nad Łabą .  
12 marca 2000 r. - Zmarł pan Stanisław Kowala - emerytowany dyrektor gimnazjum polskiego w Czeskim 
Cieszynie, członek Klubu 
30 marca 2000 r. -  Walne zgromadzenie Klubu Polskiego połączone z wyborami zarządu. Po wyborach 
zarząd po krótkiej naradzie wybrał ponownie na prezesa Władysława Adamca. Na wiceprezesów wybrano Alicję 
Skalską i Krystynę Olaszek-Kotýnek. 
3 kwietnia 2000 r. – Film A.Wajdy „Pan Tadeusz” w Pradze. Spotkanie z Danielem Olbrychskim 
8 kwietnia 2000 r. - Znowu spacer po Pradze z Elwirą Kounovską.  
3 maja 2000 r. - Spotkanie z okazji Święta Trzeciego Maja.  
11 maja 2000 r. –Na pogrzebie zmarłej Polki Czesławy Mikoláškovej przemawiał na prośbę jej  męŜa w języku 
polskim Krzysztof Jaxa-RoŜen.  
25 – 28 maja 2000 r. - Festiwal folklorystyczny „Praga  - serce narodów”. Polaków reprezentował na festiwalu 
(juŜ po raz drugi) Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca "Wrocław". 
7 czerwca 2000 r. - Spotkanie zarządu z panem radcą Zbigniewem Obidowskim przed końcem jego kadencji w 
Pradze. 
24 czerwca 2000 r. - Ognisko w Kole Polskim w Lysej nad Łabą  
12 sierpnia 2000 r. - Zmarł Henryk Kajdanek, pracownik Instytutu Polskiego w Pradze i członek KP.  
7 września 2000 r. - Garden party w Ambasadzie RP poświęcone promocji monografii o Pałacu Főrstenbergów 
(siedziba Ambasady RP).  
9 sierpnia 2000 r. - Znowu ognisko u Władysława Adamca  
26 października 2000 r. - PoŜegnalny cocktail wydał pan radca Zbigniew Obidowski z małŜonką.  
26 października 2000 r. - Członek honorowy Klubu Polskiego pani Doubravka Miškovská otrzymała z okazji 
swojego przejścia na emeryturę KrzyŜ Komandorski Orderu Zasługi RP jako wyraz uznania za wieloletni trud w 
kształtowaniu dobrych relacji pomiędzy polską i czeską administracją rządową. 



10 – 24 listopada 2000 r. - Spotkanie Kultur. Wystawa sztuk plastycznych. Na wystawie znalazły się teŜ obrazy 
Alicji Szulc-Ach i obrazki ceramiczne Anny Spaczyńskiej – Tomskiej. 
29 listopada 2000 r. - Spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych z panią  radcą Anną Olszewską, nową 
kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pradze.  
30 listopada 2000 r.- Pani Doubravka Miškovská na spotkaniu w Klubie.  
6 grudnia 2000 r .- Na zaproszenie Klubu Polskiego przybył do Pragi w dniu  świętego Mikołaja polski Teatr 
Lalek „Bajka” z Czeskiego Cieszyna z pięknym widowiskiem „Pastorałki”, 
12 grudnia 2000 r. - Opłatek w Ambasadzie.  
16 grudnia 2000 r. - Członkowie Klubu Polskiego na spotkaniu z okazji Świąt BoŜego Narodzenia Koła 
Polskiego w Lysej nad Łabą.  
21 stycznia 2001 r. - Dzięki staraniom pani Barbary Sierszuły wielu członków Klubu Polskiego zobaczyło  
sztukę Járy Cimrmana „Akt”  w wykonaniu Krakowskiego Teatru Tradycyjnego. 
25 stycznia 2001 r. - Alexander Tomský, wieloletni kierownik Wydziału Europy Środkowej na Leston College, 
obecnie dyrektor wydawnictwa naukowego Academia w krześle dla gościa. 
5 lutego 2001 r.  - Gratulujemy Włodkowi Krajewskiemu z okazji narodzenia syna!  
21 lutego 2001 r. - Koncert Ewy Jaślar w Ambasadzie RP w Pradze. 
22 lutego 2001 r. - „Tłusty czwartek” w Klubie  
14 marca 2001 r. - Gościliśmy znanego autora wielu ksiąŜek, wilka morskiego - pana Andrzeja Perepeczkę. 
7 kwietnia 2001 r. - Po roku znowu spacer z Elwirą Kounovską po Pradze.  
19 kwietnia 2001 r. - Prezentacja i chrzest publikacji mniejszości narodowych na uroczystym spotkaniu 
przedstawicieli mniejszości narodowych zamieszkałych w Pradze. Między innymi prezentowano publikację pod 
redakcją dr Balvina: „Praga i osobistości mniejszości narodowych”.  Jednym ze współautorów jest Miloš 
Zárybnický, który zebrał wiadomości o historii naszego Klubu. 
20 kwietnia 2001 r. - Spotkanie przedstawicieli Polonii praskiej z nowym Ambasadorem RP w Czechach panem 
Andrzejem Krawczykiem. 
21 kwietnia 2001 r. - „Wielkanocne Jajeczko“ w Lysej nad Łabą  
26 kwietnia 2001 r. - Film „Pan Tadeusz” na spotkaniu Klubu  
28 kwietnia 2001 r. - Z inicjatywy Konsulatu RP w Pradze przy czynnym udziale Klubu Polskiego gościł  w 
Pradze chór mieszany „Przełęcz” z Mostów koło Jabłonkowa.   
29 kwietnia 2001 r. - Chór „Przełęcz“ wystąpił na mszach w języku polskim z Mszą Wielkanocną Stanisława 
Boguni. 
3 maja 2001 r.  -  Recepcja w ogrodach Ambasady z okazji święta Trzeciego Maja  
24 –27 maja 2001 r. - Festiwal „Praga serce narodów”.  Narodowość polską godnie reprezentował Zespół Pieśni 
i Tańca ZG  PZKO „Olza“. 
czerwiec 2001 r. – W leksykonie „Polak w świecie” są wymienieni równieŜ członkowie Klubu Polskiego w 
Pradze  
23 czerwca 2001 r. - Ognisko u Danusi i  Františka Jiroušków 
22 września 2001 r. - Powakacyjne spotkanie przy ognisku w Lysej nad Łabą  
27 września 2001 r. - Gość z Uniwersytetu Wrocławskiego, bohemistka – pani dr Zofia Tarajło-Lipowska, 
kierownik Zakładu Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na spotkaniu w 
Klubie.  
25 października 2001 r. - Krzesło dla gościa zajął pan doktor Roman Raczyński z referatem na temat islamu. 
17 listopada 2001 r.  - Jubileusz czterdziestolecia księdza Tadeusza Barnowskiego w Lysej nad Łabą 
24 listopada 2001 r. - Spotkanie Kultur. Tańce Mniejszości Narodowych w sali Domovina w Pradze 7.  
Głównym organizatorem spotkania była tym razem Ukraińska Inicjatywa w Republice Czeskiej przy współpracy 
z Klubem Kultury Słowackiej, Klubem Polskim w Pradze, Związkiem Węgrów śyjących na Ziemiach Czeskich, 
Federacja Gmin śydowskich  w RC. Gwoździem wieczoru był występ polskiego zespołu Biesiada Rodzinna 
z Koszęcina, załoŜonego przez solistów  Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Śląsk“.  
29 listopada 2001 r. - Swoimi wiadomościami na ten temat tradycji Andrzejkowych podzielili się: Krzysztof 
Jaxa-RoŜen i Ewa Klosová. 
30 listopada 2001 r. - Klub Polski zaprosił na Andrzejki w Szkole Polskiej iluzjonistę. 
10 grudnia 2001 r. -  Zmarła długoletnia członkini Klubu Janina Mráčková 
17 grudnia 2001 r. - Opłatek wigilijny z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.  
31 stycznia 2002 r. – Uroczyste spotkanie w ambasadzie z okazji 115 rocznicy załoŜenia Klubu Polskiego oraz 
10 rocznicy powstania „Kuriera Praskiego“ . 
31 stycznia 2002 r.  Z okazji jubileuszu 115 rocznicy załoŜenia w Pradze Klubu Polskiego oraz 10 lat istnienia 
Kuriera Praskiego uczestnicy spotkania w Ambasadzie RP wystosowali list do prezydentów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Republiki Czeskiej, w którym wspominają chlubną historię Klubu Polskiego i nawiązującego do jego 
tradycji Kuriera Praskiego. Zarówno Klub Polski jak i Kurier Praski starają się kultywować polskie tradycje a 
równocześnie budować więzi pomiędzy Polakami i Czechami. Pragną teŜ, aby cały rok 2002 był rokiem 



lepszego wzajemnego poznania się obu narodów przyczyniając się do tego organizowaniem imprez 
kulturalnych. 
28 lutego 2002 r. – Sejmik Polonii praskiej wybrał delegatów na Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków 
28 marca 2002 r. – Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Polskiego.  
25 kwietnia 2002 r. – Na spotkaniu Klubu pan Mirosław Lewandowski zaznajomił obecnych z malarstwem 
Vlastimila Hofmana.  
6 kwietnia 2002 - VIII. Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Zgromadzenie przyjęło 
nowy statut i uchwałę określającą program działania na 3-letnią kadencję, wybrało 9-osobową Radę Kongresu 
Polaków oraz 5-osobową Komisję Kontrolną. Przewodniczącym Rady Kongresu Polaków został wybrany Józef 
Szymeczek, pracownik Uniwersytetu w Ostrawie. Praską Polonię w Radzie reprezentować będzie Michał 
Chrząstowski. 
26 kwietnia 2002 r. – Spotkanie Polonii praskiej z premierem Leszkiem Millerem  
30 kwietnia 2002 r. – Recepcja w ogrodach Ambasady z okazji święta Trzeciego Maja 
23 - 26 maja 2002 r. – Festiwal folklorystyczny „Praga – serce narodów”. Polski folklor zaprezentował zespół 
góralski  Bartosia Obrochty z Zakopanego. 
29 maja 2002 r. – Na spotkaniu Klubu była obecna pani Anna Olszewska , Radca Ambasady RP  
6 czerwca 2002 r. – Odsłonięcie tablicy upamiętniającej „Polski stolik” w Hotelu Evropa. Inspiratorem był   
Kurier Praski przy aktywnym udziale Klubu Polskiego i pełnym zaangaŜowaniu pani radcy ambasady RP Anny 
Olszewskiej. 
28 - 30 czerwca 2002 r. – Pierwsze Dni Kultury Polskiej w Lysej nad Łabą.  
Sierpień 2002 r. - Powódź, która dotknęła Pragę, nie oszczędziła naszej siedziby. Kompletnemu zniszczeniu 
uległo całe wyposaŜenie Klubu, biblioteka i większość dokumentów.  
14 - 15 września 2002 r. - Otwarte drzwi Ambasady RP i występ orkiestry młodzieŜowej "Victoria" z 
Rembertowa ze zbiórką na pomoc powodzianom. 
wrzesień 2002 r.  - Pomoc finansowa ukraińskiej mniejszości narodowej dla naszego Klubu. 
21 września 2002 r. - Wrześniowe spotkanie przy ognisku  
24 października 2002 r.  - Spotkanie zarządu z panią radcą Anną Olszewską w kawiarni Evropa 
28 listopada 2002 r. - Pierwsze po powodzi spotkanie klubowe w sali reprezentacyjnej Ambasady RP. Gościem 
spotkania była pani radca Anna Olszewska.  
1 grudnia 2002  r.  - W ambasadzie RP odbyło się spotkanie akademickiej młodzieŜy katolickiej z Polski z 
Polonią. 
29 listopada 2002 r  - Przedstawienie teatru „Bajka” z Czeskiego Cieszyna 
listopad 2002 r. - Zmarła pani Drahomira Řeřichová, wieloletni członek Klubu 
3 – 4 grudnia 2002 r. - Drugie spotkanie mniejszości narodowych w Magistracie st.m.Pragi 
4 grudnia 2002 r.  - WernisaŜ wystawy „Korzenie – pod wspólnym dachem”. Wystawa zorganizowana przez 
Klub Polski przedstawiła drogi Ŝyciowe naszych członków. 
14 – 17 grudnia 2002 r. Pani Jadwiga Lenard ze „Wspólnoty Polskiej” z wizytą w Pradze 
17 grudnia 2002 r. Opłatek Polonijny 
30 stycznia 2003 r.  - Z okazji rozpoczętego Roku Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Krystyna Olaszek - 
Kotynek przygotowała na spotkanie referat o Ŝyciu i twórczości tego poety. Gośćmi spotkania byli: pan 
Ambasador RP Andrzej Krawczyk oraz Radca Ambasady RP pani Anna Olszewska.  
22 lutego 2003 r. - Bal Szkoły Polonijnej 
27 lutego 2003 r. - Dzięki inicjatywie pani Marii Kapias gościliśmy członków Sceny Polskiej Teatru 
Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna, którzy wystąpili z programem słowno-muzycznym „Wszystko o 
kobiecie”.  Wystąpili: pani Halina Branná-Paseková, pani Małgorzata Nartowska  oraz pan Rudolf Molicki, 
towarzyszyła na fortepianie nasza członkini pani Leonarda Bayer. 
27 marca 2003 r. - Marcowe spotkanie klubowe z braku pomieszczenia odbyło się w piwiarni 
30 marca 2003 r.  - Na zaproszenie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pradze przyjechali do nas 
warszawscy aktorzy - Jan Machulski, Agnieszka Zduńczyk i Marcin Rój z przedstawieniem sztuki Jana 
Machulskiego „Niebezpieczne zabawy”.  
6 kwietnia 2003 r.  - Przeprowadzka do nowej siedziby w wieŜowcu DOS na śiŜkovie.  
16 kwietnia 2003 r.  - Otrzymaliśmy pozdrowienia od naszego chorego członka, muzyka  pana Krzysztofa Bema. 
23 kwietnia 2003 r. - Z głębokim smutkiem poŜegnaliśmy zmarłą panią Marię Hamplovą 
24 kwietnia 2003 r.  - Obchodziliśmy 80-lecie Zosi Faiglovej i Oty Skalskiego 
5 maja 2003 r.  - Święto Konstytucji 3 Maja w Ambasadzie RP w Pradze 
22 – 25 maja 2004 r.  - Festiwal Narodów i Mniejszości Narodowościowych „Praga – Serce Narodów” 
obchodził w tym roku juŜ swój mały jubileusz – pięć lat swojego istnienia. Polski folklor reprezentowała grupa 
dudziarzy Manugi z Bukowca koło Leszna, która przedstawiła muzykę charakterystyczną dla regionu 
Wielkopolski. 
27 maja 2003 r.  - Spotkanie z marszałkiem Senatu RP Longinem Pastusiakiem  



17 czerwca 2003 r. - Spotkanie klubowe tym razem na koncercie  Ken Shifrin’s Trio „Od Baroku do 
Broadway’u” 
18 czerwca 2003 r. -  „Sen Szekspira” w ogrodzie Ambasady RP 
21 czerwca 2003 r.  - Po pieczołowicie przeprowadzonej restauracji w Bibliotece Narodowej im. Ossolińskich 
we Wrocławiu powróciło do Pragi nasze zabytkowe tableau z 1897 roku, zniszczone w czasie powodzi w 
sierpniu ubiegłego roku. RównieŜ zniszczony przez powódź strój ludowy został pięknie odnowiony w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu.  
12 czerwca 2003 r. - Obrady mniejszości narodowych w Magistracie Praskim.  
25 czerwca 2003 r. - Na spotkaniu Polonii praskiej z okazji Dnia Polonii pani radca Anna Olszewska 
podziękowała zgromadzonym za działalność na rzecz utrzymania polskości oraz wręczyła wyróŜniającym się 
działaczom listy gratulacyjne wraz z nagrodą pienięŜną. WyróŜnienia te otrzymali działacze Klubu Polskiego w 
Pradze i z sekcji w Lysej nad Łabą,  Szkoły Polonijnej i redakcji Kuriera Praskiego. 
27 – 29 czerwca 2003 r. - Drugie Dni Kultury Polskiej w Lysej nad Łabą rozpoczęły się wernisaŜem wystaw – 
znanej juŜ  z Pragi wystawy „Korzenie” oraz wystawy dokumentującej działalność czeskocieszyńskiego teatru 
lalek „Bajka”. W programie artystycznym wystąpiła znana czeska aktorka Květa Fialová z recytacją w języku 
czeskim ballady „Ś̨witezianka” Adama Mickiewicza oraz  chór „Przełęcz” z Mostów koło Jabłonkowa.  
26 sierpnia 2003 r. -  PoŜegnaliśmy zmarłą koleŜankę panią Halinę Kučerovą 
30 września 2003 r.  - Na zaproszenie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Krawczyka członkowie 
Klubu Polskiego wzięli udział w cocktailu wydanym na cześć gościa – Prezesa Rady Ministrów RP  Leszka 
Millera.  
27 września 2003 r.  Jesienne spotkanie przy ognisku 
7 października 2003 r. - Członkowie Klubu wzięli udział w spotkaniu z panem Dariuszem Walerjańskim 
z Muzeum Górniczego w Zabrzu, poświęconym ochronie i konserwacji zabytków kultury Ŝydowskiej na Śląsku. 
Inspiratorem spotkania był Miloš Zárybnický, aktywny członek naszego Klubu. 
19 października 2003 r. - Przedstawiciele Klubu Polskiego obejrzeli zorganizowany przez Słowackie 
Folklorystyczne Stowarzyszenia Limbora program poświęcony miesiącowi czesko-słowackiej wzajemności 
kulturalnej – Folklor bez granic.  
23 października 2003 r.  - Gościem spotkania był ojciec Marek Socha z zakonu O. O. Kapucynów. Na spotkaniu 
poświęconym twórczości literackiej Karola Wojtyły ojciec Marek omówił wydany w tym roku poemat - Tryptyk 
rzymski, a następnie zapoznał nas z urywkami z tego poematu nagranego na CD w wykonaniu aktorów Teatru 
Starego w Krakowie. W kilku zdaniach zwrócił uwagą równieŜ na zasadnicze rysy pontyfikatu Jana Pawła II.  
Na naszą prośbę ojciec Marek przy własnym akompaniamencie gitary zaśpiewał kilka polskich pieśni. 
13 i 14 listopada 2003 r.  - Konferencja mniejszości narodowych.  
27 listopada 2003 r.  - spotkanie z rzeźbiarką ElŜbietą Grosseovą  
6 grudnia 2003 r.  - "Spotkanie Kultur – Wieczór pieśni autorskiej” odbyło się w Domu Narodowym na 
Smíchovie. W programie wystąpili przedstawiciele prawie wszystkich mniejszości narodowych – Ukraińcy, 
Rosjanie, Bułgarzy, Węgierka, Słowacy. Polską piosenkę zaprezentowała pani Krystyna Skalicka, która 
zaśpiewała kilka własnych pieśni. 
10 grudnia 2003 r. - śyczenia dla Klubu przysłała pani Natalii Danciger - nestorka Klubu i wielka jego 
przyjaciółka 
19 grudnia 2003 r.-  Na spotkaniu znowu zabrzmiała kolęda „Bóg się rodzi” 
31 grudnia 2003 r. -  Sylwestrowe spotkanie w nowo otwieranej przez naszą koleŜankę klubową Barbarę 
Sierszułę i pana Vladimira Zumra restauracji „U Kurýra”. 
9 stycznia 2004 r. - Przeprowadzka do staronowej siedziby w Karlinie 

9 i 10 stycznia 2004 r.  - Uroczyste otwarcie Café clubu „U Kurýra” 

5 lutego 2004 r.  - Zmarła pani Barbara Wiesława Siegel – wieloletni członek Klubu Polskiego 
24 lutego 2004 r. -  Na spotkaniu oŜyły osobiste wraŜenia członków Klubu z pobytu w Chinach.  
15 marca 2004 r.  - Spotkanie organizatorów Dni Kultury Polskiej w Lysej nad Łabą z władzami miasta 
30 marca 2004 r. - Ciekawy referat Miloša Zárybnickiego o generale Sikorskim i prezydencie Benešowi.  
3 kwietnia 2004 r. - Pierwsze spotkanie Polonii w Mielniku 
27 kwietnia 2004 r. - Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Klubu Polskiego. 
4 maja 2004 r.  - Święto Konstytucji w Ambasadzie RP Obecny był równieŜ marszałek Senatu RP Longin 
Pastusiak, który Ŝywo interesował się między innymi równieŜ problemami Polonii praskiej.  
21 maja 2004 r. - List od honorowego członka Klubu Polskiego – pani Natalii Danciger 
25 maja 2004 r.  - Uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydziału Konsularnego w Pradze 10, V Úžlabině 14.  
25 maja 2004 r.  - Architekt Zygmunt Janas i konsul Piotr Nowotniak na majowym spotkaniu Klubu 
27 – 30 maja 2004 r. - Znowu Festiwal  "Praga – Serce Narodów".  Polaków reprezentował góralski zespół 
Bukowiec. 



25 – 27 czerwca 2004 r. - Dni Kultury Polskiej w Lysej nad Łabą. Tym razem wystąpił zespół młodzieŜowy 
Małe Ich Troje ze szkoły podstawowej Na Tarasie z Trzyńca. Częścią Dni Kultury była wystawa obrazów 
znanych malarzy i grafików z Zaolzia. 
7 września 2004 r. - śyczenia imieninowe i urodzinowe dla Bronka Walickiego 
10 – 30 września - Wystawa grafiki Blanki Andensamovej – Gawlikovej 
25 września 2004 r.-  Na ognisku strzelaliśmy z łuku 
26 października 2004 r. - Wspomnienia o zmarłych Czesławie Miłoszu, Jacku Kaczmarskim i Czesławie 
Niemenie.  
27 października 2004 r. - Instytut Polski w Pradze nareszcie w nowej siedzibie na Starym Mieście  
10 listopada 2004 r. - Wystawa ElŜbiety Grosseovej w Galerii U Prstenu. Artystka  zaprezentowała swoje 
oryginalne konstrukcje sieci, drzew i fal pod nazwą „Początek i koniec”.  
10 listopada 2004 r. - W café „U Kurýra“ wspomnienia o Czesławie Niemenie 
11 listopada 2004 roku - Święto Niepodległości w Ambasadzie RP w Pradze  
23 listopada 2004 r. - "Spotkanie kultur" - Filmy.  Polski film reprezentowało „Wesele” w reŜyserii Andrzeja 
Wajdy. 
24 listopada 2004 r. - Wieczór kabaretu Avion Renaty Putzlacher  w Café clubie „U Kurýra“.  
30 listopada 2004 r.  - Gościliśmy studentów polonistyki na Uniwersytecie Karola. Andrzejki. 
8 grudnia 2004 r.  - Prezydent Aleksander Kwaśniewski w Instytucie Polskim w Pradze 
14 grudnia 2004 r. - Opłatek w Ambasadzie  
grudzień 2004 r. - śyczenia dla Klubu od pani Natalii Danciger.  
21 grudnia 2004 r.  - Spotkanie Wigilijne w Klubie.  
1 stycznia 2005 r.  - Powstała parafia polska w Pradze. Proboszczem został mianowany o. Piotr Krysztofiak.  
12 stycznia 2005 r. -  „Gwiazdy chansonu” w Café clubie „U Kurýra“  - z doskonałym programem wystąpiły 
gwiazdy Teatru Rozrywki z Chorzowa: pani Marii Meyer i ElŜbieta Okupskiej oraz Igor Šebo (Divadlo u Valšů).  
25 stycznia 2005 r. - Na Sejmiku Polonii praskiej wybraliśmy delegatów na Zgromadzenie Ogólne Kongresu 
Polaków.   
22 lutego 2005 r. - Trochę gimnastyki umysłowej na spotkaniu klubowym 
18 marca 2005 r. - Przedstawiciele Rady Polaków w Pradze – spotkanie w Ambasadzie RP.  
22 marca 2005 r.  - Zebranie sprawozdawcze oraz spotkanie z kapitanem Ŝeglugi wielkiej Jerzym Uziębło w 
Klubie Polskim  
23 marca 2005 r.  - PoŜegnanie z Kurierem Praskim w Café clubie „U Kurýra”  
2 kwietnia 2005 r.  - Nasz Rodak – Ojciec Święty Jan Paweł II nie Ŝyje! 
3 kwietnia 2005 r. - Msza święta Polaków w intencji Ojca Świętego 
6 kwietnia 2005 r.  - Zapis Klubu Polskiego do księgi kondolencyjnej 
26 kwietnia 2005 r. - Miłe spotkanie z kapelą naszego członka pana Jiřígo Rezka.  
3 maja 2005 r. -  Spotkanie majowe w ogrodach Ambasady RP 
7 maja 2005 r.  - Zmarł przyjaciel Klubu Polskiego - Ksiądz Tadeusz Barnowski 
14 maja 2005 r.  - PoŜegnanie z Księdzem Tadeuszem 
26 maja 2005 r.  - "Praga serce Narodów ".  Polski folklor przedstawił zespół "Marynia".   
31 maja 2005 r.  - Spotkanie klubowe miało charakter towarzyski 
21 czerwca 2005 r. -  Smutna wiadomość o śmierci naszego członka - mgr inŜ. Zygmunta Janasa 
24 - 26 czerwca 2005 r. - Dni Kultury Polskiej w Lysej nad Łabą rozpoczęły się wyświetlaniem  dla dzieci z 
miejscowych szkół filmu w koprodukcji polsko-angielskiej „Dzieci wodne“. W Muzeum im. Bedřicha Hrozného 
odbył się wernisaŜ wystawy dzieł zaolziańskiego rzeźbiarza Pawła Kufy, obrazów na szkle Antoniego Szpyrca 
oraz wystawy ksiąŜek w języku polskim z archiwum Uniwersytetu Ostrawskiego.  Następnie w sali Areału 
Targowego odbył się występ zespołu ludowego Oldrzychowice.  
lipiec 2005 r.  - Władysław Adamiec oraz Michał Chrząstowski reprezentowali nas na sejmiku działaczy 
polonijnych w Pułtusku i Igrzyskach Polonijnych w Warszawie. 
1 października 2005 r. - Na tradycyjnym ognisku był gościem członek zespołu Góral z Zaolzia, który porywał 
nas do śpiewu przygrywając na akordeonie. Pan Mirek Lewandowski równieŜ w tym roku zorganizował zawody 
w strzelaniu z łuku - wszyscy, bez względu na wiek, podchodzili do zawodów bardzo powaŜnie i mieli radość 
z osiągniętych wyników. Było teŜ rzucanie piłeczką do ust tak zwanego „Mamlasa”.  Tutaj duŜe sukcesy 
odnosili najmłodsi. Oczywiście były nagrody dla dzieci i duŜo radości. RównieŜ dla miłośników sztuki 
kulinarnej nie zabrakło powodów do pochwał pod adresami pań, które jak zwykle przyniosły wiele smakołyków. 
Październik - Przywitaliśmy w Klubie nową  kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP  w Pradze - 
panią radcę Aurelię Krynicką. 
24 listopada 2005 r. - Na towarzyskie spotkanie przybyli pracownicy Konsulatu wraz z nową panią radcą.  
14 grudnia 2005 r.  - Opłatek w Ambasadzie. 
15 grudnia 2005 r. - Nasz Klubowy Opłatek Wigilijny. 
26 stycznia 2006 r. - Bajki Ignacego Krasickiego  na spotkaniu styczniowym 



23 lutego 2006 r. - "Tłusty czwartek" w Klubie z udziałem państwa Kašparów - artystów muzyków, których 
występy znamy juŜ z koncertów w Café U kurýra.  
24 lutego 2006 r.  -  Bal Szkoły Polonijnej w siedzibie Klubu Polskiego 
27 marca 2006 r. - Gościliśmy panią Małgorzatę Michalską, etnograf  z Uniwersytetu Wrocławskiego, która  
Ŝywo interesuje się  działalnością Klubu Polskiego.  
30 marca 2006 r. - Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze  
27 kwietnia 2006 r. - Polskie stroje ludowe tematem kwietniowego spotkania 
9 maja 2006 r.  - WernisaŜ wystawy obrazów Janiny Kokeš 
25 maja 2006 r. - Ciekawy referat polskich studentów o wyznaniach religijnych w Czechach  
26 - 29 maja 2006 r. - Festiwal "Praga Serce Narodów" 
6 czerwca 2006 r. - Polonia węgierska z Miskolca odwiedziła Pragę. 
23 - 26 czerwca 2006 r. - Piąte Dni Kultury Polskiej w Lysej nad Łabą. W muzeum  B. Hrozneho odbył się 
wernisaŜ wystawy polskich artystów z Zaolzia i z Łęczycy. Znany artysta zaolziański Zbigniew Kubeczka 
wystawił swoje piękne ekslibrisy, a pochodzący równieŜ z Zaolzia artysta Bronisław Liberda - grafiki. Na 
wystawie były równieŜ wystawione rzeźby w drewnie łęczyckiego rzeźbiarza Henryka Adamczyka.  Wieczorem 
na terenie Wystawowym. odbyło się spotkanie towarzyskie i występy zespołu muzycznego z Łęczycy. 
6 lipca 2006 r. - Na jednodniową wycieczkę do Pragi przyjechali członkowie stowarzyszenia "Związek Polaków 
na Łotwie". 
30 września 2006 r. - Przy ognisku rozpoczęliśmy nowy okres spotkań klubowych. Miłymi gośćmi były panie z 
Koła Polskiego z Lysej nad Łabą. 
26 października 2006 r. - Czeski kapitan Ŝeglugi wielkiej Antonín Fojtů, który morze po raz pierwszy zobaczył 
w Polsce, był naszym gościem.    
29 października 2006 r. - Przedstawiciele Klubu Polskiego wzięli udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy na 
pamiątkę księdza Tadeusza Barnowskiego w Lysej nad Łabą. 
16 listopada 2006 r. - WernisaŜ wystawy ElŜbiety Grosseovej reliefów wykonanych z papiero-gliny w Galerii 
Oliva na Starym Mieście p.t. "Przypływ i odpływ". 
30 listopada 2006 r. - O zwyczajach Andrzejkowych na spotkaniu klubowym opowiadał Krzysztof Jaxa-RoŜen i 
Krystyna Olaszek-Kotýnek 
12 grudnia 2006 r. - Członkowie Klubu Polskiego na uroczystym spotkaniu świątecznym w Ambasadzie RP w 
Pradze 
21 grudnia 2006 r. - Spotkanie przedwigilijne w Klubie Polskim. 
25 stycznia 2007 r. -  Gościliśmy znaną działaczkę czeskiej opozycji,  polityka, publicystkę i tłumaczkę - panią 
Petruškę Šustrovą. Tematem spotkania była rocznica podpisania Karty 77, której sygnatariuszem jest pani 
Petruška. Z Polską łączą ją bliskie stosunki dzięki działalności w Polsko - Czesko - Słowackiej Solidarności. 
21 lutego 2007 r. - wielu członków Klubu wzięło udział w wieczorze autorskim Renaty Putzlacher, poetki 
pochodzącej z Zaolzia, który odbył się w Instytucie Polskim. 
22 lutego 2007 r. - na lutowym spotkaniu głównym punktem programu była loteria fantowa.  
6 marca 2007 r. - w galerii Chodowska Twierdza odbył się wernisaŜ wystawy p.t. "Współczesna Sztuka 
Ceramiczna", na której przedstawiono między innymi prace naszej koleŜanki klubowej ElŜbiety Grosseovej. 
29 marca 2007 r. - spotkanie z redaktorem czeskiego wydawnictwa panem Pavlem Sejkorą na temat 
detoksykacji organizmu wzbudziło Ŝywe zainteresowanie. 
24  kwietnia 2007 r.  - na zaproszenie pani kierowniczki Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Świętej Jadwigi 
przy Ambasadzie RP w Pradze byliśmy na spotkaniu zorganizowanym przez nauczycieli i uczniów szkoły na 
temat "Warmia i Mazury". 
26 kwietnia - naszymi gośćmi byli nauczyciele i młodzieŜ ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Świętej 
Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze.  Wystąpili z ciekawym programem na temat twórczości i Ŝycia Józefa 
Conrada - Korzeniowskiego z okazji 150 rocznicy urodzin pisarza. 
W dniach od 25 - 27 kwietnia wystąpił w Pradze w teatrze Pod Palmovką zespół teatru z Czeskiego Cieszyna ze 
sztuką "Těšínské niebo - Cieszyńskie nebe".  
22 - 28 maja 2007 r. - przy udziale organizacyjnym Klubu Polskiego odbył się dziewiąty międzynarodowy 
festiwal folklorystyczny "Praga - Serce Narodów". 
31 maja 2007 r. - na spotkaniu pan Miloš Zárybnický, nasz czeski kolega klubowy, w pieczołowicie 
przygotowanym referacie podzielił się z nami swoimi wraŜeniami na temat ksiąŜki Henryka Sienkiewicza 
"Ogniem i mieczem".   
21 czerwca 2007 r. odbyło się długo oczekiwane uroczyste otwarcie Domu Mniejszości Narodowych w Pradze 2 
w ulicy Vocelová. Organizacje polskiej mniejszości narodowej uzyskały do swojej dyspozycji 2 pokoje.  
30 czerwca 2007 r. - na ostatnim przed wakacjami spotkaniu gościliśmy nowego Ambasadora Rzeczypospolitej 
Polskiej w Pradze - Jego Ekscelencję Jana Pastwę. Obecna była równieŜ pani radca ambasady Aurelia Krynicka. 
W części artystycznej wystąpiła znana piosenkarka, członek Klubu, pani Krystyna Skalická wraz ze swoim 
zespołem.  



 
Wybór artykułów z kroniki: 
 
 

Uroczys te  Obchody  105 Roczn icy  Za łoŜen ia  Stowarzyszen ia  K lub  Po lsk i  w Pradze   
24  l i s topada  1992  r .  

 
Wieczór z okazji Jubileuszu Klubu Polskiego odbył się w sali Canto clubu przy ulicy Besedni 5. 

Spotkanie zagaił prezes Bronisław Walicki, potem głos zabrał radca Witold Rybczyński i odczytał list p. 
Marszałka Stelmachowskiego, przewodniczącego Wspólnoty Polskiej. Dalszym punktem części oficjalnej było 
wystąpienie radcy Jana Tombińskiego, który odczytał list ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa 
Skubiszewskiego. Potem rozpoczęła się część artystyczna - zgodnie z programem Anna Nehrebecka recytowała 
wiersze przy akompaniamencie harfistki Ewy Jaślar. Po koncercie odbył się cocktail. Większość obecnych 
wpisała się do  kroniki klubowej. (Wł. Kr.) 
 

Wieczór  Jub i leuszowy z  okaz j i  110  roczn icy  i s tn ien ia  K lubu Po lsk iego   
 23  lu tego 1997  r .  

Sobotnie popołudnie było ukoronowaniem długo trwających przygotowań dla godnego przypomnienia 
110 rocznicy załoŜenia Stowarzyszenia Klub Polski w Pradze. Wieczór Jubileuszowy rozpoczął się o godzinie 
16.30. Przybyli  liczni członkowie Klubu Polskiego, przedstawiciele Senatu RP -  wicemarszałek pan Kurczuk, 
panowie senatorowie Jan Adamiak i Włodzimierz Bogusz,  Ambasador RP pan Marek Pernal z małŜonką, pan  
dr Witold Rybczyński (przyjechał juŜ z Warszawy, ale w przygotowaniach do uroczystych obchodów 110 
rocznicy KP brał czynny udział jeszcze w czasie swego pobytu w Pradze jako radca ambasady), pan radca 
Zbigniew Obidowski, prezes Rady Polaków a równocześnie poseł do Parlamentu RC z ramienia ODS pan 
Wawrzyniec Fójcik, dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze pan Andrzej Jagodziński, przedstawiciele praskich 
organizacji polonijnych, zaproszeni dziennikarze polscy i czescy, przedstawiciele Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu RC pani Marketa Bruncliková i  pan Miloš Rezek, pracownicy Ambasady RP i szereg dalszych  gości. 
Obecni byli równieŜ polscy księŜa pracujący na terytorium RC – duszpasterz Polaków w Pradze o. dominikanin 
Stanisław Tasiemski oraz ksiądz Stanisław Bąk z Benátek nad Izerą.  Konferansjerem Wieczoru 
Jubileuszowego, reŜyserowanego bezinteresownie przez pana Józefa Zbigniewa Czerneckiego, reŜysera 
z Krakowa, był pan Bronisław Walicki, pierwszy prezes Klubu Polskiego po jego reaktywowaniu. Po hejnale 
z WieŜy Mariackiej i przywitaniu obecnych przez Bronisława Walickiego pozdrowił zebranych w polsko-
czeskim wystąpieniu aktualny prezes Klubu Polskiego Władysław Adamiec. Pogodny nastrój i miłe przeŜycie 
artystyczne wywołał następny punkt programu - polonez Antonina Dvořaka w wykonaniu uczniów prywatnej 
szkoły baletowej w Pradze (Soukromá taneční konzervatoř, Praha 2, Na Smetance 1 z dyrektorką panią Jitką 
Pazlarovą). Po polonezie wystąpił z pozdrowieniami pan wicemarszałek Senatu RP Adam Kurczuk. Wyraził 
radość z tego, Ŝe moŜe być obecny na tak wyjątkowej uroczystości polonijnej – 110 rocznicy załoŜenia 
najstarszej organizacji polonijnej w Europie. Jest to okazja do spotkania się tych, co Ŝyją zagranicą od urodzenia 
z tymi, którzy są tutaj od niedawna lub mieszkają na stałe w kraju, okazja do refleksji nad naszymi polskimi 
korzeniami. Senat nawiązuje do tradycji przedwojennego Senatu, który opiekował się Polonią. Pan marszałek 
wspomniał równieŜ bogatą działalność przedwojennego Klubu Polskiego w Pradze – liczne odczyty, bibliotekę, 
bale, zespoły artystyczne. Wyraził równieŜ uznanie dla władz czeskich, które udzieliły KP pomocy finansowej 
na wydanie publikacji jubileuszowej. Dziękując członkom Klubu za działalność wręczył w imieniu Senatu RP 
odznaczenia pięciu szczególnie aktywnym działaczom Polonii praskiej: panu Bronisławowi Walickiemu, 
Władysławowi Adamcowi, Alicji Skalskiej, Michałowi Chrząstowskiemu i Barbarze Sierszule, redaktor 
naczelnej Kuriera Praskiego. Następnie Ŝycząc Klubowi uzyskania własnego lokalu wręczył do przyszłego 
nowego pomieszczenia gobelin przedstawiający kolumnę Zygmunta w Warszawie oraz replikę Konstytucji 
Trzeciego Maja.  

Krótkie serdeczne Ŝyczenia dla Klubu złoŜył równieŜ pan senator Jan Adamiak. 
Pan Ambasador RP w Pradze Marek Pernal w serdecznych słowach podkreślił wkład w rozwój Pragi 

Polaków Ŝyjących tutaj od dawnych czasów.  Wspominając przedwojennego posła Grzybowskiego, aktywnie 
zaangaŜowanego w Ŝyciu ówczesnego Klubu Polskiego oraz swego poprzednika profesora Jacka Balucha, pan 
Ambasador prosił o zacieśnienie kontaktów z Ambasadą. 

Następny mówca, oddany przyjaciel Klubu Polskiego od chwili jego reaktywizacji w 1991 roku, 
bywały radca ambasady a obecnie dyrektor departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP – pan 
Witold Rybczyński wspomniał o tym, Ŝe juŜ po raz drugi ma zaszczyt wziąć udział w waŜnych rocznicach 
Klubu – 105. i 110. rocznicy jego załoŜenia. śycząc Klubowi wszystkiego dobrego w swoim imieniu, odczytał 
równieŜ listy z Ŝyczeniami od prezesa Rady Ministrów Włodzimierza Cimoszewicza oraz od ministra spraw 
zagranicznych  Dariusza Rosattiego. 



Nowy kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pradze radca Zbigniew Obidowski, który 
pomimo krótkiego okresu swego działania w RC starał się wszechstronną pomocą przyczynić do świetności 
Jubileuszu,  Ŝyczył Klubowi Polskiemu duŜo sukcesów w jego działalności, szczególnie uwieńczonej sukcesami 
współpracy z praskim środowiskiem. Zadeklarował równieŜ swoją pomoc dla Klubu. 

Ostatnim mówcą był poseł do Parlamentu RC, przewodniczący Rady Polaków Wawrzyniec Fójcik. 
Składając Ŝyczenia Klubowi podziękował równocześnie praskim działaczom - członkom Rady Polaków za ich 
wkład w pracę Rady. Inne od reprezentantów zaolziańskich spojrzenie przedstawicieli Polonii praskiej na 
problemy Polaków zamieszkałych w Czechach wzbogacają działalność Rady Polaków. Równocześnie pan 
Fójcik zgłosił swoją chęć wstąpienia do Klubu Polskiego, poniewaŜ jako poseł spędza duŜo czasu w Pradze. 
Bronisław Walicki odczytał listy z gratulacjami od prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska prof. Andrzeja 
Stelmachowskiego i od Ing. Jerzego Czapa – prezesa Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego  w Republice 
Czeskiej. 

 Następnie Krysia Nýklová, uczennica szkoły baletowej, córka naszej członkini, z wdziękiem 
zatańczyła gawota, po którym prezes Klubu Polskiego wręczył dyplomy uznania szczególnie zasłuŜonym dla 
Klubu. Dyplomy otrzymali: B. Walicki, inŜ. N. Dancinger, dr W. Rybczyński, dr Dubravka Miškovská,  prof. A. 
Stelmachowski, dr Jacek Doliwa, prof. Jacek Baluch. 

Na zakończenie oficjalnej części prezes Klubu Polskiego podziękował wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do udanego przebiegu Wieczoru Jubileuszowego. Szczególne podziękowania złoŜył pani Alicji 
Skalskiej, Krzysztofowi Jaxa - RoŜen, Krystynie Olaszek-Kotýnek oraz Alicji Szulc-Ach. 

Podobnie jak przed pięciu laty z okazji 105 rocznicy Klubu Polskiego, uczciła Jubilata znana harfistka, 
członkini Klubu Polskiego pani Ewa Jaślar. Swój występ rozpoczęła od menueta G-dur Jana Paderewskiego, 
wybitnego patrioty polskiego. Jak zwykle na koncertach pani Ewy wykonanie tego, ale i następnych utworów 
było duŜym przeŜyciem artystycznym.   

Pani Ewie naleŜy się za to i za serdeczny stosunek do Klubu (pani Ewa zrzekła się honorarium na rzecz 
Klubu) gorące podziękowanie. 

Z piosenkami z repertuaru Marleny Dietrich wystąpiła polsko-czeska aktorka rodem z Trzyńca pani 
Renata Drössler, utalentowana wokalistka. Spotkała się z zasłuŜonym aplauzem obecnych. 

Po ponownym Hejnale Mariackim, w drugiej części programu - wolnej zabawie, do tańca grała 
miejscowa orkiestra.   

Bawiliśmy się jeszcze długo zadowoleni z udanego przebiegu Wieczoru. 
 
 
 

Chop in  w Kar l ín ie  
16 listopada 1999 r. 

 
Klub Polski w Pradze korzystając z otrzymanego grantu od Magistratu Praskiego zorganizował wieczór 

muzyki i poezji z okazji  doniosłych rocznic Fryderyka Chopina (150 rocznica śmierci), Stanisława Moniuszki 
(150 rocznica urodzin) oraz Juliusza Słowackiego. W pięknej sali Karlińskiego Spectrum (tuŜ za kościołem na 
Karlińskim Rynku) wystąpili artyści polskiego pochodzenia z Zaolzia i z Katowic. Wieczór prowadziła z duŜą 
kulturą Danuta Węgrzyk. Wybór repertuaru, jego wykonanie oraz duŜa doza informacji o Ŝyciu i twórczości tych 
trzech polskich geniuszy przekazanych w słowie wiąŜącym sprawiły, Ŝe prawie dwugodzinny koncert stał się 
okazją do prawdziwych wzruszeń. W wieczorze wystąpili: Alina Farna-Podskalska (sopran) – z Opery Teatru 
Morawsko-Śląskiego Ostrawa, Klemens Słowioczek (baryton) z Opery Komicznej w Berlinie, Renata Worek-
Drössler z Teatru Gong,  Helena Janiczek (sopran) z Teatru Muzycznego w Usti nad Łabą, Władysław Czepiec 
(tenor) – solista chórów zaolziańskich. Na fortepianie akompaniował prof. Stanisław Bogunia, recytował 
Zbigniew Wróbel. 

NaleŜy podkreślić duŜe zaangaŜowanie inicjatora koncertu Stanisława Gawlika oraz pań z Klubu, które 
przygotowały mały raut po koncercie. 
  
 

Spotkan ie  Ku l tu r  –  wys tawa sz tuk  p las tycznych 
10. - 24 listopada 2000 r. 

 
Tegoroczne „Spotkanie Kultur”, którego głównym organizatorem był Klub Polski miało w tym roku 

inny od poprzednich charakter. Została zorganizowana wystawa dzieł artystów plastyków będących 
przedstawicielami mniejszości narodowych zamieszkałych w Czechach.  Wzięli w niej udział twórcy, amatorzy 
sztuki z mniejszości narodowych Ŝyjących w Pradze. Wystawę zorganizowaliśmy w klubie Barberina przy ulicy 
Melantrichovej.  Na wernisaŜu wystawy, który odbył się w dniu 10 listopada, wystąpiło z koncertem rodzeństwo 
Gondolanów. Na wystawie udało się zgromadzić szereg dzieł plastyków bułgarskich, niemieckich, romskich, 



polskich, słowackich, ukraińskich i  węgierskich.  Mnie podobały się szczególnie obrazy Alicji Szulc-Ach i 
obrazki ceramiczne Anny Spaczyńskiej – Tomskiej (Polska), batiki Natalii Prachovej (Ukraina), obraz Andreja 
Augustina „Modlitwa o dobre światło” (Słowacja).  

Szkoda tylko, Ŝe poza wernisaŜem, wystawę odwiedziło mało mieszkańców Pragi. 
Szczególne podziękowania za olbrzymi wysiłek związany z przygotowaniem wystawy naleŜy się pani 

Alicji Szulc-Ach. 
 

115 .  roczn ica  za łoŜen ia  K lubu Po lsk ieho  i  10 .  roczn ica  is tn ien ia  Ku r iera  Prask iego  
31 stycznia 2002 r.  

 
W  dniu dzisiejszym w Ambasadzie RP w Pradze odbyła się bardzo miła uroczystość, poświęcona 115 

rocznicy istnienia Klubu Polskiego w Pradze oraz dziesięcioleciu Kuriera Praskiego. Na uroczystość przybył 
nasz długoletni przyjaciel  pan dr Witold Rybczyński, dyrektor Departamentu  Konsularnego i Polonii 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Krawczyk oraz pani 
radcy Anna Olszewska, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pradze.  Wśród oficjalnych gości 
nie zabrakło teŜ przedstawicieli stołecznego miasta Pragi i Stowarzyszenia Wspólnota Polska.  Obecni byli 
członkowie Klubu Polskiego oraz współpracownicy Kuriera Praskiego. Po oficjalnych przemówieniach 
ambasador RP Andrzej Krawczyk  wręczył zasłuŜonym działaczom Klubu Polskiego i Kuriera Praskiego listy 
gratulacyjne, w których  wspomina o zasługach Klubu dla kultywowania polskich zwyczajów i tradycji Polonii 
praskiej. Następnie dr Witold Rybczyński przekazał gorące słowa podziękowania od ministra spraw 
zagranicznych i wręczył działaczom od siebie złote róŜe - symbol piękna i trwałości. Redaktor naczelna Kuriera 
pani Basia Sierszuła wręczyła nagrody  dla wyróŜniających się współpracowników Kuriera Praskiego. W części 
artystycznej wystąpiła z recitalem Renata Drössler. Gorące brawa świadczyły o uznaniu dla artystki. Następnie 
juŜ były nieoficjalne rozmowy przy przygotowanym przez mistrza sztuki kulinarnej pana Lesława Cichockiego 
stole. 

 
Odsłon ięc ie  tab l i cy  pam ią tkowe j  w kawia rn i  ho te lu  „Eu ropa”  

6 czerwca 2002 r. 
 

Z inspiracji Kuriera Praskiego przy aktywnym udziale Klubu Polskiego i pełnym zaangaŜowaniu pani 
radcy Anny Olszewskiej odbyła się dzisiaj uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej „Polski stolik” 
usytuowany na parterze kawiarni hotelu „Evropa” przy Placu Wacława.  O historii tego stolika wspominali w 
artykułach zamieszczonych w 2001 roku w Kurierze Praskim: ambasador RP profesor Jacek Baluch oraz 
profesor Jaroslav Valenta. OtóŜ w latach międzywojennych w ówczesnym Grand Hotelu Evropa przy stoliku 
przy oknie w pierwszym piętrze codziennie tradycyjnie spotykali się przy kawie i prasie codziennej mieszkający 
w Pradze Polacy – profesorowie, pisarze, artyści, często w towarzystwie czeskich przyjaciół. 

Tablicę pamiątkową uroczyście odsłonili ambasador RP w Pradze Andrzej Krawczyk oraz 
wiceprezydent st. m. Pragi Otto Kechner. Uroczystość otworzyła pani radca Anna Olszewska, a zwięzłą 
informację o historii stolika przy polskim oknie podała redaktor naczelna Kuriera Praskiego Barbara Sierszuła.  
Tekst na tablicy jest dwujęzyczny.  

Na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej byli obecni członkowie Klubu Polskiego.  Tłem 
muzycznym dla imprezy były utwory Fryderyka Chopina i popularne szlagiery z lat międzywojennych 
wykonane na pianinie.  

Oczywiście nie zabrakło toastu szampanem. 
Podkreślić naleŜy niezwykle przychylne podejście do sprawy dyrektora hotelu Evropa pana Emanuela 

Belavego, który Ŝywo zaakceptował inicjatywę umieszczenia tablicy.  
 

Dni Kultury Polskiej w Lysej nad Łabą 

28 -  30 czerwca 2002 r. 

 
Długo przygotowywana akcja, która miała za cel propagować wśród Czechów działalność sekcji Klubu 

Polskiego w Pradze w Lysej nad Łabą, a zwłaszcza  podnieść jej prestiŜ wśród  mieszkańców Lysej nad Łabą. 
W piątek po południu zainaugurowaliśmy Dni Kultury wernisaŜem wystawy polskiego plakatu. 

Wystawa odbywa się w przepięknym barokowym budynku Archiwum Powiatowego w Nymburku, który ma 
siedzibą w bywałym klasztorze Augustynów w Lysej. Wystawę otworzyli pani radca Anna Olszewska i starosta 
miasta Lysa nad Łabą pan Houštecký. Na wernisaŜu obecni byli przedstawiciele miasta Lysa nad Łabą, dyrektor 
programowy Instytutu Polskiego Zbigniew Machej, dyrektor archiwum pani Blanka Řeháková, pan profesor Sixt 
Ottersdof, który z własnej inicjatywy zaaranŜował wystawę.  Z krótkim programem muzycznym wystąpili 
uczniowie miejscowej szkoły muzycznej.  



Wieczorem w miejscowym kinie był wyświetlany film w reŜyserii Kieślowskiego – „Przypadek”. Film 
bardzo dobry, widzów mało – mieliśmy konkurencję, poniewaŜ w kinie letnim wyświetlano akurat film o 
ulubieńcu dzieci -  Harrym Porterze. 

Sobota była dniem z najbardziej nabitym programem. Rano odbył się mały turniej tenisowy, w którym 
walczyli z sobą przedstawiciele Klubu – Stanisław Gawlik i ksiądz Tadeusz Barnowski przeciwko 
przedstawicielom miasta. Niestety, deszcz przerwał „zaciętą walkę”. Po południu odbył się główny punkt 
programu – występy zespołów „Nowina” i „Gorol” w sali na terenach wystawowych. W oficjalnej części 
programu przywitała obecnych  przewodnicząca sekcji Klubu Polskiego w Lysej nad Łabą – Mariola Světla. Z 
przemówieniami wystąpili: pani radca Anna Olszewska, zastępca starosty miasta Lysa n.L. pani Marcela 
Chloupková i prezes Klubu Władysław Adamiec.  Czeski przyjaciel Klubu – pan Otokar Sixt-Ottersdof 
zarecytował swój wiersz „Dva domovy”, w którym mówi o tym, Ŝe los dał Ŝyjącym w Czechach Polakom dwie 
ojczyzny, dla których jest dość miejsca w sercu.  

W części artystycznej wystąpiła kapela ludowa „Nowina” oraz chór męski „Gorol” z Jabłonkowa.  
Występy spotkały się z duŜym aplauzem widzów. Piękne góralskie pieśni – niektóre pełne temperamentu i 
podrywające do tańca, inne pełne smętnej zadumy i wyraŜające ukochanie ziemi ojczystej i polskiej mowy.  

Wieczorem na terenie plebanii  kościoła św. Jana Chrzciciela odbyło się spotkanie zaproszonych gości, 
członków Klubu Polskiego i występujących zespołów połączone z degustacją polskich przysmaków.  Miejscowe 
panie przy pomocy naszej Ani Karnikovej, Zosi Faiglovej i Soni Stejskalovej przygotowały wspaniałe przyjęcie: 
pierogi z mięsem, z grzybami, barszczyk czerwony, bigos, nóŜki w galarecie miały olbrzymie powodzenie 
równieŜ wśród obecnych czeskich  przyjaciół. Pogoda nam sprzyjała, humory teŜ. Wspaniały nastrój podkreślił 
jeszcze  improwizowany występ zespołów ludowych, które specjalnie dla naszego gospodarza – księdza 
Tadeusza- zaśpiewali kilka znanych polskich góralskich pieśni. Ich piękne głosy rozlegały się daleko – wiele z 
nas miało łzy wzruszenia w oczach. 

Późno w nocy wróciliśmy do Pragi, aby w niedzielę skoro świt znowu wyruszyć do Lysej na mszę o 
godzinie dziesiątej. W czasie mszy grały i śpiewały zespoły Nowina i Gorol. Wspaniała pieśń niewolników z 
opery "Nabucco" przed Podniesieniem i „BoŜe, coś Polskę” w wykonaniu Gorala wzruszały obecnych i 
wywoływały pochwały dla artyzmu zespołów. Jak w artykule o dniach kultury w Lysej (Kurier Praski z lipca) 
napisała Barbara Sierszuła: „..z nadmiaru wzruszenia ciarki przechodziły po plecach. – Widać jest w tych 
pieśniach i w ogóle w polskiej kulturze jakaś siła, którą warto dzielić się z innymi”. 

Zakończenie Dni Kultury przebiegło w południe na miejscowym rynku. Zespoły w strojach ludowych 
przemaszerowały od plebanii na rynek i tutaj poŜegnały się z miejscową publicznością krótkim występem 
artystycznym.  

 
  

Co zostało z siedziby naszego Klubu? 
sierpień 2002 r.  

 
Po wyjątkowo ciepłych, udanych wakacjach spędzonych w Warszawie i nad polskim morzem, 

wróciliśmy do Pragi w sobotę 10 sierpnia. Tutaj, niestety, dowiedzieliśmy się o powodzi w południowych 
Czechach i o coraz groźniej podnoszącym się poziomie wody w Wełtawie w okolicach Pragi. Dopiero jednak w 
środę zdaliśmy sobie w pełni sprawę z groźby sytuacji. Ewakuacja Kampy, Smíchova, Karlína. Czy dotyczy to 
równieŜ siedziby naszego Klubu? Mamy nadzieję, Ŝe moŜe jednak nie. Telefony do prezesa. We wtorek starał 
się jak najlepiej zabezpieczyć klubowy i swój (naszą siedzibą jest dzięki gościnności prezesa jego biuro) majątek  
– co mógł, dał wyŜej. PrzecieŜ woda nie dosięgnie tak wysoko…  

Następne dni jednak w pełni pozbawiły nas złudzeń. W czwartek woda sięgała do wysokości dwóch 
metrów. Jak tylko woda zaczęła opadać udało się Władkowi przedostać do Karlína: Drzwi od biura nie moŜna 
było otworzyć – od środka napierały na nie pływające sprzęty.  

Dopiero w piątek 23 sierpnia uzyskaliśmy równieŜ my przepustkę na wejście do Karlína. Kiedy razem 
z Bibianą Achową i Krzysztofem Jaxa-RoŜenem weszliśmy do budynku, w którym mieści się nasz Klub, 
dosłownie zaniemówiliśmy. Wszędzie pusto, brak drzwi i okien, błotnista woda na podłogach, na zniszczonych 
stołach rozstawionych w dawnej sali spotkań Władek Adamiec z Michałem Chrząstowskim układali ocalałe 
resztki dokumentacji technicznej, jakieś czasopisma, fotografie. Na podwórzu stosy rozmoczonych ksiąŜek, 
dokumentów, papierów.  W innym miejscu sterta zniszczonych krzeseł, porozklejane szafki. Na wieszaku przed 
domem strój łowicki, pomimo dokładnego opłukania wodą zabłocony i poniszczony.  

Zaczęli śmy przeglądać resztę jeszcze nie wyrzuconych ksiąŜek. MoŜe się coś da uratować? Niektóre 
okładki wyglądają jeszcze nieźle. Niestety, po wzięciu ksiąŜek do ręki straciliśmy nadzieję na ich uratowanie: 
nieczytelny druk, rozdwajające się kartki papieru, konsystencja namoczonej gąbki... Do stosu ksiąŜek dołączyły 
następne - nasza chluba, dziesięciotomowa Encyklopedia Polska w skórzanej oprawie, słowniki Larousse’a, 
albumowe wydawnictwa o architekturze... 



 Wzięłyśmy się z Bibianą za opróŜnianie pozostałych szafek. Po otwarciu drzwiczek zaczęły spadać na 
podłogę maziste, zabłocone paczki herbaty, kawy – nasze zapasy, tak hojnie ofiarowane nam przez panią Irenkę 
Sysovą przed jej odjazdem do Polski. Jedynie szklanki i fili Ŝanki po umyciu wyglądały jak dawniej. Nasi 
panowie wyjęli z górnych półek telewizor, komputer, drukarkę. Ze wszystkich tych urządzeń lała się woda. Na 
razie nic nie wyrzuciliśmy. MoŜe coś się uda uratować, ale ile to będzie kosztowało? 
 Wysoko na ścianie wisi nasze tableau sporządzone przez nas w 110. rocznicę Klubu oraz makatka, 
którą otrzymaliśmy od Senatu RP przy tej samej okazji. Gorzej wygląda historyczne tableau z 1897 roku:  jego 
dolna część prawie całkowicie nieczytelna, zdjęcia częściowo poodklejane, zniszczone, zaczyna  pojawiać się 
pleśń.  JuŜ poprzedniego dnia po konsultacji ze specjalistami z Archiwum Państwowego tableau zostało 
spryskane otrzymanym stamtąd środkiem dezynfekcyjnym. Teraz postanowiliśmy jak najszybciej odwieźć 
tableau w suche miejsce, aby następnie starać się je przekazać pod opiekę konserwatorom. Pomimo zniszczenia 
niech równieŜ w następnych latach świadczy o długoletniej tradycji Klubu Polskiego w Pradze.  
 Właśnie ta długoletnia tradycja Klubu nie pozwala nam ani w tym tak dla nas cięŜkim momencie nie 
myśleć o przyszłości: Gdzie będziemy mieć siedzibę, skąd weźmiemy najbardziej podstawowe wyposaŜenie. 
Nasz prezes Władek Adamiec, pomimo poniesionych w biurze strat zagraŜających jego egzystencji, myśli nie 
tylko o swoich sprawach, ale równieŜ intensywnie myśli o przyszłości Klubu.  

Kiedy po sprzątaniu odchodziliśmy z ciągle jeszcze mokrych pomieszczeń klubowych, nad Karlínem  
świeciło słońce. Optymizmem napełniła nas równieŜ przyjemna sprawa – przed samym odejściem Michał 
Chrząstowski znalazł w stercie rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia marnie do tej pory poszukiwany przez nas 
zeszyt, w którym były przeznaczone na bieŜące wydatki pieniądze klubowe. Szczęście więc chyba tak 
całkowicie nas nie opuściło. Na najbliŜszym zebraniu zarządu będziemy omawiać plan pracy na najbliŜszy 
okres. Nie zabraknie tam teŜ omawiania najbliŜszego spotkania członkowskiego, które odbędzie się przy ognisku 
u naszego niezawodnego Władka. Nasza tegoroczna, 115 rocznica załoŜenia Klubu Polskiego w Pradze nie 
będzie ostatnią! 
 
 

Pierwsze po powodzi spotkanie Klubu  w siedzibie przy ulicy Vitkovej 

28 stycznia 2004 r. 
 

Po przeszło półtorarocznej przerwie znowu spotkaliśmy się w dawnej siedzibie Klubu Polskiego w 
Karlínie, przy ulicy Vítkovej 13.  Na zebraniu zarządu postanowiliśmy, Ŝe spotkanie to powinno mieć bardziej 
uroczysty charakter – przecieŜ wielu członkom siedziba ta „wrosła w serce”  i często z nostalgią wspominali 
dawniejsze tam spotkania.  Trochę obawialiśmy się, Ŝe ze względu na śnieŜną, typowo zimową  pogodę wielu 
członkom nie będzie się chciało przyjść na to spotkanie. Okazało się jednak, Ŝe nasze obawy były zbyteczne. Na 
spotkaniu było nas więcej niŜ zwykle – pocieszające było i to, Ŝe tym razem nie zabrakło równieŜ młodych osób.  

Na otwarcie siedziby zaprosiliśmy panią radcę Annę Olszewską oraz przedstawicieli  stowarzyszeń 
mniejszości narodowych  w Pradze. Niestety, pani radca Olszewska nie mogła przybyć na spotkanie ze względu 
na przygotowywaną przeprowadzkę wydziału konsularnego. Pamiętała jednak o nas sponsorując poczęstunek na 
spotkaniu. Nie zawiedli nas zaprzyjaźnieni z Klubem Polskim przedstawiciele stowarzyszeń: pani Lenka 
Knapová („Ukrajinská iniciativa v ČR”), pani Anna Kamasová („Svaz Maďarů, ZO Praha), pani Maria Miňová 
(„SFZ Limbora”)  oraz pan Igor Zolotarev („Ruská tradice”).  

Po przywitaniu obecnych przez prezesa Klubu Władysława Adamca,  z programem muzycznym 
wystąpili zaproszeni muzycy – zespół z Kladna. Jest to trzyosobowy amatorski zespół pod kierownictwem pana 
Jiřígo Rézka, członka naszego Klubu, czeskiego męŜa naszej rodaczki - pani ElŜbiety.  Wraz z nim wystąpili 
panowie: František Rys i Jindřich Štöber. Przy akompaniamencie gitar zaśpiewali nam szereg znanych 
nastrojowych pieśni. Ich występ nagrodzono zasłuŜonymi oklaskami – panowie grali i śpiewali z duŜym 
wyczuciem i z widocznym zapałem, chociaŜ, jak wiem, występ ten był duŜym poświęceniem z ich strony, ze 
względu na silne przeziębienie wszystkich członków zespołu. W przerwie między występami prezes Klubu 
serdecznie podziękował obecnym przedstawicielom mniejszości narodowych za pomoc finansową, jakiej 
udzielili nam natychmiast po powodzi w sierpniu 2002 r.  Poprosił ich równieŜ, aby opowiedzieli nam  o 
działalności stowarzyszeń. W krótkich, serdecznych  wystąpieniach  zapoznali nas ze swoją działalnością, 
zapraszając na organizowane przez siebie akcje. Potem prezes Władysław Adamiec wniósł toast za pomyślność 
Klubu Polskiego oraz zaprosił na przygotowany przez nas poczęstunek.    

To nieformalne, pierwsze spotkanie w Karlínie, podczas którego nie zabrakło równieŜ wzajemnych 
kameralnych rozmów, uświadomiło nam, Ŝe jesteśmy juŜ z tym miejscem związani uczuciowo i poczuliśmy, Ŝe  
jesteśmy tutaj u siebie.    

Dziękujemy serdecznie zespołowi muzycznemu za występ i mamy nadzieję, Ŝe jeszcze kiedyś 
będziemy ich gościć. Dziękujemy równieŜ tym członkom Klubu, którzy przygotowali spotkanie, a szczególnie 
paniom: Bibianie Szulc-Ach i Zosi Faiglovej za przygotowanie poczęstunku. 



 
 

WernisaŜ wystawy „Korzenie – pod wspólnym dachem” 
 4 grudnia 2002 r. 

 
Klub Polski zaprezentował w sali Magistratu st. m. Pragi wystawę „Korzenie – pod wspólnym dachem“ 

przedstawiającą róŜne drogi Ŝyciowe naszych członków obecnie mieszkających w Pradze. Na wernisaŜ wystawy 
przybył przedstawiciel Magistratu st.m. Pragi – pan Jaroslav Balvin, który wraz z radcą Ambasady RP panią 
Anną  Olszewską uroczyście przecięli wstęgę i wygłosili okolicznościowe przemówienia. Obecni goście 
z zaciekawieniem obejrzeli poszczególne tablice przedstawiające dzieje poszczególnych członków Klubu. Pani 
Radca podziękowała organizatorom wystawy – państwu Alicji i Otakarowi Skalskim (głównym twórcom 
wystawy)  oraz całemu zespołowi biorącemu udział w przygotowaniu wystawy (Alicja Szulc-Ach, Krystyna i 
Jiří Kotýnkowie, Barbara Sierszuła, Ewa Klosová) za wykonaną pracę i wyraziła słowa uznania za sam pomysł 
zorganizowania takiej wystawy. Pan Skalski podziękował za współpracę – plastyczne wykonanie - artystce 
malarce pani Věrze Krumphanzlovej.     
 
 

Polskie stroje ludowe tematem kwietniowego spotkania 
27 kwietnia 2006 r. 

 
Przygotowania do dzisiejszego spotkania  trwały juŜ od dłuŜszego czasu.  Oprócz wykładu Krystyny 

Olaszek - Kotýnek na temat strojów ludowych w poszczególnych rejonach Polski, trzeba było przygotować 
szereg duŜych fotografii strojów ludowych z poszczególnych rejonów Polski oraz wystawę haftów ludowych i 
lalek w strojach ludowych. Do aktywnej współpracy włączyła się przede wszystkim Bibiana Szulc - Ach, Magda 
Chrząstowska, Wandzia Nováková (nasza dziesięcioletnia pupilka), Eliza Jaxa - RoŜen oraz Ewa Klosová.  
Szczególnie duŜo pracy włoŜyła w przygotowanie wystawy Bibiana, która narysowała duŜą mapę Polski,  z 
wyodrębnieniem poszczególnych rejonów kraju, w których noszono stroje ludowe. Ich obrazki poprzyklejaliśmy 
na mapie.  W udekorowanej w ten sposób sali nie zabrakło oryginalnego łowickiego stroju ludowego, który 
przed laty dostaliśmy od Wspólnoty Polskiej, a który po powodzi został odrestaurowany w Muzeum 
Etnograficznym we Wrocławiu. 

W przerwach w wykładzie po omówieniu strojów danego rejonu śpiewaliśmy pieśni ludowe 
charakterystyczne dla niego przy akompaniamencie na pianinie córki Michała Chrząstowskiego - Magdy. 

Wandzia Nováková ubrana w przyniesiony przez Bibianę krakowski strój ludowy bardzo ładnie 
zarecytowała wiersz o Krakowie. 

Po głównym referacie  Władysław Adamiec w kilku słowach opowiedział o zaolziańskich strojach 
ludowych, które zna doskonale ze swoich stron rodzinnych.   

 


