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Notka wstępna 
 
Lato astronomiczne juŜ się rozpoczęło, ale większość z nas pewno zacytuje wraz z klasykiem czeskiej 
literatury, Ŝe to nie za bardzo szczęśliwy sposób na lato. Regularnie juŜ powtarzają się zagroŜenia 
Ŝywiołem wodnym, którego skutki dotknęły Klub Polski dramatycznie przed siedmiu laty. Po tych 
doświadczeniach z empatią i współczuciem przeŜywamy to z tymi, których nieoczekiwane powodzie 
zaskoczyły w sposób bolesny, w niektórych wypadkach tragiczny. 
W kwietniu nie udało nam się zamknąć zebranie sprawozdawczo-wyborcze z powodu nieskończonych 
podsumowań finansowych i trzeba mieć nadzieję, Ŝe w miesiącu czerwcu walne zebranie wyrazi 
zgodę ze sprawozdaniami dotychczasowego zarządu i wybierze zarząd nowy. 

        Władysław Adamiec 

♥♣♥♥♣♥♥♣♥♥♣♥    
    

Sprawozdanie z działalności KLUBU POLSKIEGO za rok 2008 
 
Zarząd Klubu Polskiego 
Władysław Adamiec – prezes, Krystyna Olaszek – Kotýnek – wiceprezes, Alicja Skalska – wiceprezes, Michał 
Chrząstowski – wiceprezes, ElŜbieta Grosse – skarbnik, Alicja Szulc – Ach – sekretarz, Stanisław Gawlik, 
Krzysztof Jaxa - RoŜen, Bogumił Kučera, Mirosław Lewandowski, Andrzej Magala, Wanda Malá 
Komisja rewizyjna 
Halina Bukovská, Zofia Hájková, Maria Kapias 
 
Nawiązując do sprawozdania z roku 2007: 
Stowarzyszenie KLUB POLSKI kontynuowało swą działalność wg schematu z lat przeszłych. Podstawowe 
programy kulturalne zostały zachowane. ChociaŜ kilkuletni program w Lysej w roku 2008 wybrał sobie przerwę 
– w programie roku 2009 znowu jest na spisie. 
Podstawową zmianą jest to, Ŝe spotkania i przewaŜna część Ŝycia naszego Klubu przesunęła się do Domu 
Mniejszości Narodowych. Przyzwyczajamy się. Zmiana statutu tego Domu, jak na razie, nie ma wpływu na 
warunki, zwłaszcza finansowe, naszego pobytu w nowych pomieszczeniach. 
W pierwszej połowie roku podstawową sprawą były przygotowania  i obecność na Zgromadzeniu Ogólnym 
Kongresu Polaków, do którego przed laty Klub Polski zgłosił akces. Nie tylko dla tego, Ŝe siedziba Rady 
Kongresu Polaków jest w kraju, który jest memu sercu bliski, jestem przekonany, Ŝe organ ten, skupiający 
większość polskich organizacji w Republice Czeskiej, moŜe być decydującym faktem, Ŝe o Polakach w tym 
kraju się będzie wiedzieć i będzie się z nimi liczyć. To, Ŝe mamy członka w Radzie Kongresu Polaków (w mej 
osobie) moŜe wydawać się rzeczą oczywistą, zwłaszcza, Ŝe od zawiązania tej organizacji zadaszającej zawsze 
tak było, ale dla tych, co znają stosunki panujące na Zaolziu, tak oczywiste to nie jest. Trzeba uwaŜać to za 
sukces,zwłaszcza Ŝe większość głosów trzeba zyskać od miejscowych, z Klubem niezwiązanych delegatów. Jest 
to równieŜ potwierdzeniem, Ŝe o pracy Klubu Polskiego juŜ się trochę wie. 
Zarządowi Klubu Polskiego, części tego Zarządu – imiennie paniom Krystynie Olaszek – Kotýnek i Bibianie 
Szulc – Ach, dosyć czasu zabrało same usadzenie się w pomieszczeniach DMN. Trzeba było uporządkować nie 
tylko naczynia i sprzęt, który posiadamy, ale głównie bibliotekę, którą chyba juŜ trochę moŜemy się chwalić i do 
której warto zaglądać – do czego wszystkich członków zapraszamy. To, Ŝe wymieniłem tylko dwie panie, nie 
podwaŜa zasługi innych osób, które przyłoŜyły ręki. 
I w roku zeszłym odbył się festiwal Praga serce narodów, w którym figurowaliśmy tak trochę formalnie. 
Spowodowane to było tym, Ŝe po przekroczeniu terminów podania rozliczenia za rok 2007 nie otrzymaliśmy 
Ŝadnych dotacji od Magistratu miasta Pragi. Długo równieŜ trwały rozmowy na temat rozliczeń względem 
Wspólnoty Polskiej. Wszystkie te sprawy narobiły trochę zmarszczek Zarządowi KP. Przyjaciele ze słowackiej 
Limbory postarali się wszak o obecność polskiego zespołu, a kiedy otrzymaliśmy pod koniec roku 
dofinansowanie z Warszawy, mogliśmy przynajmniej finansowo być obecni na tym festiwalu. Szkoda, Ŝe nie 
mamy w naszych szeregach fana na folklor, który by zaiteresował się tym festiwalem i jego organizacją. 
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Jak juŜ wspomniałem, w pierwszej turze od miasta Pragi nie otrzymaliśmy Ŝadnych pieniędzy, po negocjacjach, 
które prowadziły głównie juŜ wspomniane panie Krystyna i Bibiana, udało się pozyskać przynajmniej część 
finansów potrzebnych na pokrycie kosztów pomieszczeń w DMN. 
Dla nas wszystkich jest chyba miłym spotkanie powakacyjne przy ognisku. Stało się tak i w roku 2008, znowu 
było to spotkanie urozmaicone turniejem łuczniczym, który zorganizował, przygotował i kierował nim pan 
Mirosław Lewandowski, nad innych powołany, bo mistrz Polski w łucznictwie. Były i inne zabawy, nie 
brakowało smakołyków i trunków, jak zawsze trochę brakowało pieśni biesiadnej i innej – wolne pole do popisu 
wszystkim, którzy potrafią porwać w tej materii. 
Ostatni kwartał roku był gorączkowy organizacyjnie, bo nagle były pieniądze, które przekazała Wspólnota 
Polska a było mało czasu na zorganizowanie  powaŜniejszej imprezy. Poza pierwotnymi zamysłami powstał 
pomysł na wieczór towarzysko – kulturalny, później nazwany “Wieczór pod ósemką”, który zaznaczył szereg 
rocznic z ósemką na końcu, a takŜe był ku czci wszystkim członkom, którzy w tym roku osiągnęli lat 
osiemdziesiąt. Na kulturalną część wieczoru złoŜyły się występy dwóch grup wokalno muzycznych, jedna pod 
kierownictwem Zdeňka Kašpara, drugą kierowała Krystyna Skalicka, i chociaŜ było trochę rywalizacji między 
nimi, wynik był, przynajmniej wg słów obecnych, całkiem zadowalający. 
Rok zakończyliśmy juŜ tradycyjnym wieczorem opłatkowym, bogatym pod wszystkimi względami – 
smakołykami na stołach, świąteczną atmosferą, kolędami nawet i udziałem klubowiczów. 
Jak jeszcze będzie to widoczne ze sprawozdania gospodarki finansowej, i z tego co juŜ było powiedziane jest 
widoczne, Ŝe trzeba nie małego wysiłku, Ŝeby Ŝycie Klubu Polskiego było na takim poziomie, jaki macie jeszcze 
w pamięci. Zyskaliśmy teŜ doświadczenia mniej przyjemne, które mogą rzutować nie tylko na działalność, ale 
nawet na być czy nie być – śledzenie terminów podania projektów, jeszcze ostrzejsze śledzenie terminów 
rozliczeń, prawidłowości tych rozliczeń, itd., itp. Oprócz tego nałoŜyli śmy sobie jeszcze jedno zadanie – 
comiesięczne wydawanie pisemka Merkuriusz Klubu Polskiego. 
Trzeba jeszcze wspomnieć pracę naszej sekcji w Lysé n. L. Schemat spotkań jest podobny do schematu 
praskiego Klubu. W styczniu sekcja gościła pana Ondřeja Nováka z Uniwersytetu Karola w Pradze, który mówił 
o swojej pracy nad publikacją o polsko – czeskich róŜnicach kulturowych, tradycjach, współŜyciu polsko – 
czeskich małŜeństw. W lutym był gościem ksiądz Józef Gruba z parafii staroboleslawskiej. Później były 
spotkania z okazji świąt chrześcijańskich i państwowych, odbyło się ognisko, a w listopadzie sekcja 
zorganizowała wieczór autorski poety Andrzeja Paczkowskiego.  
Pokrótce jeszcze o najbliŜszej przyszłości. W tym roku wystawiliśmy trzy projekty do Magistratu miasta Pragi i 
trzy projekty do stowarzyszenia Wspólnota Polska. Komisja Magistratu do spraw grantów przyznała nam 73860 
Kcz na pokrycie kosztów pobytu w DMN, 20000 Kcz na urządzenie wystawy “Cmentarze wojskowe pierwszej 
wojny światowej” oraz 30000 Kcz na festiwal “Praga serce narodów”. Senat Rzeczpospolitej Polskiej, który 
decyduje o wsparciach finansowych organizacji zagranicznych jeszcze takiej decyzji nie podjął. 
Zapotrzebowania w naszych projektach względem Wspólnoty Polskiej wyliczyliśmy na 3000 Eur na festiwal 
“Praga serce narodów”, 1800 Eur na “Dni kultury polskiej w Lysé n. L.” oraz 5000 Eur na dofinansowanie 
wszystkich lokali, które Klub Polski uŜywa (tzn. Praga Vítkova i Vocelova, Lysá n. L.). Oczywiście nie moŜna 
liczyć na pełne podane sumy. 
“Dni kultury polskiej w Lysé n. L.” w tym roku odbędą się pod koniec sierpnia w ramach uroczystości 
szporkowskich, które miasto z Towarzystwem Rodaków Lysé organizuje juŜ po raz trzynasty. Pomysł na 
włączenie naszych dni do uroczystości szporkowskich wyszedł od organizatorów uroczystości. Miejmy nadzieję, 
Ŝe nie wzbudzi rozczarowania, bo dochodzi juŜ do pierwszych zgrzytów, niestety z naszej winy. 
O kaŜdomiesięcznych spotkaniach, tradycyjnym ognisku i opłatku nie będą mówił, naleŜy to do naszego 
kalendarza od wielu lat i nie mamy zamiaru to zmieniać. Jeszcze staramy się włoŜyć pomiędzy comiesięczne 
spotkania dalsze, tematyczne – dwa juŜ się odbyły na tematy wraŜeń z podróŜy po Ukrainie i Indiach 
Zakończę gorącą prośbą o pomoc przy przygotowaniach spotkań i programów, redagowania Merkuriusza i 
podsuwania pomysłów dalszej działalności.  

Opracował: Władysław Adamiec 

♣♥♣♣♥♣♣♥♣♣♥♣    
    

Rocznice i wydarzenia kulturalne w 2009 roku - część druga 
 
Nawiązując do artykułu w poprzednim numerze „Merkuriusza“ cytuję wybrane z „Kalendarium 
waŜniejszych wydarzeń i wybranych rocznic literackich w 2009 roku“ opracowanego przez panią Ewę 
Lelek  z Działu Instrukcyjno - Metodycznego WiMBP w Rzeszowie i umieszczonego na stronach 
internetowych www.wimbp.rzeszow.pl/biblioteki fragmenty dotyczące  wydarzeń przypadających 
na okres od czerwca do września.  Mam nadzieję, Ŝe dane te zainteresują Państwa, a moŜe dla kogoś 
staną się podnietą do dokładniejszego przypomnienia sobie Ŝyciorysu którejś ze wspomnianych osób a 
moŜe do bliŜszego zapoznania się z jej twórczością. 

♦♥♦♦♥♦♦♥♦♦♥♦    
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CZERWIEC 
3.VI.1924 r. zmarł FRANZ KAFKA (ur. 3 VII 1883 r.), pisarz austriacki, wywodzący się z rodziny Ŝydowskiej 
osiadłej w Czechach; w twórczości pojawiający się często stan zagubienia i bezsilności jednostki wobec 
irracjonalnych mechanizmów władzy (tzw. sytuacja kafkowska) - 85. rocznica śmierci  
3. VI.1899 r. zmarł JOHANN STRAUSS, syn (ur. 25.X.1825 r.), kompozytor austriacki, zwany królem walca, 
mistrz operetki wiedeńskiej -110. rocznica śmierci.  
6.VI.1599 r. urodził się DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ (zm. 7.VIII.1660 r.), malarz 
hiszpański, pochodzący z rodziny portugalskiej, jeden z największych artystów baroku, wybitny kolorysta i 
portrecista - 410. rocznica urodzin  
6. VI. 1799 r. urodził się ALEKSANDR SIERGIEJEWICZ PUSZKIN (zm. 10.II.1837 r.), rosyjski poeta, 
prozaik i dramatopisarz, wybitny przedstawiciel romantyzmu rosyjskiego - 210. rocznica urodzin  
10.VI.1949 r. zmarła SIGRID UNDSET (ur. 20.V.1882 r.), norweska powieściopisarka i nowelistka, autorka 
historycznych trylogii i powieści psychologiczno- obyczajowych, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury w 1928 r.  - 60. rocznica śmierci  
11.VI.1864 r. urodził się RICHARD STRAUSS (zm. 8.IX .949 r.), niemiecki kompozytor muzyki symfonicznej 
i pieśni, jeden z pierwszych dyrygentów XX w. stosujących się do wskazań partytury - 145. rocznica urodzin,  
60. rocznica śmierci  
27.VI.1979 r. zmarł ANTONI GOŁUBIEW (ur. 25.II.1907 r.), powieściopisarz, eseista i publicysta, związany z 
ruchem katolickim - 30. rocznica śmierci  
27.VI.1869 r. urodził się WACŁAW G ĄSIOROWSKI, pseud. Wiesław Sclavus (zm. 30.X.1939 r.), 
powieściopisarz i publicysta, działacz społeczny, działacz polskich kulturalno-literackich środowisk 
emigracyjnych we Francji -  140. rocznica urodzin , 70. rocznica śmierci  
 
LIPIEC  
1.VII.1804 r. urodziła się GEORGE SAND, właśc. Aurore Dudevant (zm. 8.VI.1876 r.), pisarka francuska, 
autorka dramatów, szkiców literackich, autobiografii oraz obszernej korespondencji - 205. rocznica urodzin  
4.VII.1934 r. zmarła MARIA SKŁODOWSKA-CURIE (ur. 7.XI.1867 r.), fizyk i chemik, wyróŜniona 
Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, w 1903 r. z fizyki i w 1911 r. w dziedzinie chemii, jedyna w historii 
kobieta-naukowiec dwukrotnie uhonorowana tą nagrodą w dwóch róŜnych dziedzinach, prekursorka radiochemii 
-75. rocznica śmierci  
7.VII.1884 r. urodził się LION FEUCHTWANGER, właśc. Jacob Arje (zm. 21.XII .958 r.), pisarz i eseista 
niemiecki, krytyk, działacz antyfaszystowski - 125. rocznica urodzin  
12.VII.1904 r. urodził się PABLO NERUDA , właśc. Neftalí Ricardo Reyes Basualto (zm. 23.IX.1973 r.), poeta 
chilijski, dyplomata, członek Światowej Rady Pokoju, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1971 r. - 105. 
rocznica urodzin  
14.VII.1954 r. zmarł JACINTO BENAVENTE Y MARTINEZ (ur. 12.VIII.1866 r.), dramatopisarz 
hiszpański, jeden z głównych twórców teatru hiszpańskiego XX w., laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1922 r.  
55. rocznica śmierci  
15.VII.1904 r. zmarł ANTON PAWŁOWICZ CZECHOW (ur.. 29.I.1860 r.), rosyjski nowelista i 
dramatopisarz, z zawodu lekarz, wybitny reprezentant realizmu psychologicznego, wywarł znaczny wpływ na 
europejską dramaturgię - 105. rocznica urodzin  
15.VII.1989 r. zmarła MARIA KUNCEWICZOWA (ur. 30.X.1.895 r.), pisarka, autorka prozy 
psychologicznej, wykorzystującej doświadczenia psychoanalizy - 20. rocznica śmierci  
19.VII.1834 r. urodził się EDGAR DEGAS, właśc. Edgar Hilaire De Gas (zm. 26.IX.1917 r.), malarz, grafik i 
rzeźbiarz francuski, impresjonista, twórczość charakteryzująca się fascynacją problemem ukazania ruchu i jego 
ułamkowych momentów - 175. rocznica urodzin  
20.VII.1304 r. urodził się FRANCESCO PETRARCA (zm. 19.VII.1374 r.), poeta włoski otwierający okres 
humanizmu europejskiego -705. rocznica urodzin,  635. rocznica śmierci  
20.VII .969 r. amerykańscy kosmonauci: Neil Armstrong i Edwin Eugene Aldrin jako pierwsi ludzie wylądowali 
na KsięŜycu. -40. rocznica  
21.VII.1899 r. urodził się ERNEST HEMINGWAY (zm. 2.VII.1961 r.), pisarz amerykański, twórca swoistego 
typu bohatera literackiego świadomego swego tragizmu, laureat Nagrody Nobla w 1954 r. w dziedzinie literatury 
- 110. rocznica urodzin  
23.VII.1829 r. zmarł WOJCIECH BOGUSŁAWSKI (ur. 9.IV.1757 r.), aktor, reŜyser, dramatopisarz i 
pedagog, tłumacz, autor wielu librett operowych, twórca teatru narodowego, załoŜyciel pierwszej polskiej szkoły 
dramatycznej - 180. rocznica śmierci  
24.VII.1979 r.  zmarł EDWARD STACHURA (ur. 18.VIII.1937 r.), poeta i prozaik, jego osoba i twórczość 
obca wszelkim podziałom i konwencjom literackim, stały się po jego samobójczej śmierci obiektem kultu w 
środowiskach młodzieŜowych. -  30. rocznica śmierci  
25.VII.1969 r. zmarł WITOLD GOMBROWICZ (ur. 4.VIII.1904 r.), prozaik, dramatopisarz, eseista, 
twórczość groteskowo-satyryczna, demaskująca mity i konwencje współczesnej kultury - 40. rocznica śmierci,  
105. rocznica urodzin  
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26 .II.1894 r. urodziła się MAGDALENA SAMOZWANIEC, z domu Kossak (zm. 20.X .972 r.), pisarka, 
siostra poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - 115. rocznica urodzin  
28.VII.1824 r. urodził się ALEXANDRE DUMAS , syn (zm. 27.XI.1895 r.), powieściopisarz i dramaturg 
francuski, członek Akademii Francuskiej, jeden z głównych przedstawicieli teatru realistycznego drugiej poł. 
XIX w.  - 185. rocznica urodzin  
28 VII 1914 Wybuch I wojny światowej - 95. rocznica  
31.VII.1784 r. zmarł DENIS DIDEROT (ur. 5.X.1713 r.), francuski pisarz, teoretyk sztuki, krytyk literacki i 
filozof, przedstawiciel oświecenia, redaktor Wielkiej Encyklopedii Francuskiej - 225. rocznica śmierci  
31.VII.1944 r. zZmarł ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (ur. 29.VI.1900 r.), francuski pisarz i lotnik, 
uczestnik II wojny światowej, zginął w czasie lotu zwiadowczego; proza przeniknięta głębokim humanizmem - 
65. rocznica śmierci  
 
SIERPIEŃ  
1 VIII 1944 Wybuch powstania warszawskiego - 65. rocznica  
3.VIII.1924 r. zmarł JOSEPH CONRAD, właśc. Józef Teodor Konrad Korzeniowski (ur. 3 XII 1857), pisarz 
angielski polskiego pochodzenia, autor powieści i opowiadań o problematyce psychologiczno-moralnej - 85. 
rocznica śmierci  
4.VIII.1859 r. urodził się KNUT HAMSUN , właśc. Knut Pedersen (zm. 19.II.1952 r.), pisarz norweski, 
prekursor kierunku subiektywistycznego w literaturze norweskiej, laureat Nagrody Nobla w 1920 r. w dziedzinie 
literatury - 150. rocznica urodzin  
4.VIII.1944 r. zmarł KRZYSZTOF KAMIL BACZY ŃSKI (ur. 22.I .1921 r. ), poeta, członek Szarych 
Szeregów i Grup Szturmowych; poezja odzwierciedlająca moralny dramat pokolenia wojennego, zginął w 
powstaniu warszawskim - 65. rocznica śmierci  
5.VIII.1864 r.  zginął ROMUALD TRAUGUTT (ur. 16.I.1826 r.), polski generał, dyktator powstania 
styczniowego - 145. rocznica śmierci  
14.VIII.2004 r. zmarł CZESŁAW MIŁOSZ (ur. 30.VI.1911 r.), poeta, prozaik, eseista, członek grupy 
poetyckiej śagary, wykładowca Uniwersytetu Kalifornijskiego, członek PAU; twórczość o tematyce 
historiozoficznej i kulturowej, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1980 r. - 5. rocznica śmierci  
16.VIII.1949 r. zmarła MARGARET MITCHELL (ur. 8.XI.1900 r.), pisarka amerykańska, autorka niezwykle 
popularnej powieści z czasów wojny secesyjnej Przeminęło z wiatrem  - 60. rocznica śmierci  
19.VIII.1909 r. urodził się JERZY ANDRZEJEWSKI (zm. 19.IV.1983 r.), prozaik, felietonista; w twórczości 
przeszedł ewolucję ideową od katolicyzmu, przez marksizm do opozycji demokratycznej - 100. rocznica 
urodzin  
22.VIII.1584 r. zmarł JAN KOCHANOWSKI (ur. 1530 r.), najwybitniejszy poeta renesansu polskiego, 
humanista, twórca polskiego języka literackiego, autor pierwszej polskiej tragedii renesansowej - 425.rocznica 
śmierci  
26.VIII.1989 r. zmarł IRVING STONE (ur. 14.VII.1903 r.), amerykański pisarz, autor zbeletryzowanych 
biografii artystów, pisarzy i uczonych - 20. rocznica śmierci  
26.VIII.1979 r. zmarł MIKA TOIMI WALTARI (ur. 19.IX.1908 r.), pisarz fiński, nowelista, dziennikarz, 
członek Akademii Fińskiej, światowymi bestsellerami stały się jego powieści historyczne - 30. rocznica śmierci  
28.VIII.1749 r. urodził się JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (zm. 22.III.1832 r.), czołowy poeta i 
pisarz niemiecki okresu romantyzmu, myśliciel, przyrodnik, uczony i mąŜ stanu - 260. rocznica urodzin  
 
WRZESIEŃ  
1.IX.1939 r. - Agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę, wybuch II wojny światowej - 70. rocznica  
9.IX.1939 r. zmarł JÓZEF CZECHOWICZ (ur. 15.II.1903 r.), poeta, tłumacz, nauczyciel, redaktor pism dla 
dzieci „Płomyk” i „Płomyczek”, przywódca Nowej Awangardy, zginął w czasie bombardowania Lublina - 70. 
rocznica śmierci  
10.IX.1974 r. zmarł MELCHIOR WA ŃKOWICZ (ur. 10.I.1892 r.), publicysta, pisarz, twórca własnego typu 
opowieści reportaŜowej łączącej autentyzm szczegółu z elementami wspomnieniowymi - 35. rocznica śmierci  
13.IX.1894 r.  urodził się JULIAN TUWIM (zm. 27.XII.1953 r.), poeta, tłumacz, satyryk, autor tekstów 
kabaretowych, czołowy przedstawiciel grupy poetyckiej Skamander; w twórczości charakterystyczna, niezwykła 
wirtuozeria językowa -  115. rocznica urodzin  
16.IX .874 r. zmarł MAKSYMILIAN GIERYMSKI (ur. 9.X.1846 r.), malarz, jeden z najwybitniejszych 
malarzy polskich przełomu romantyzmu i realizmu, inicjator nowoczesnego malarstwa pejzaŜowego w Polsce - 
135. rocznica śmierci  
17.IX.1939 r.  Agresja ZSRR na Polskę - 70. rocznica  
 
18.IX.1939 r. zmarł STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ , pseud.WITKACY (ur. 24.II.1885 r.), malarz, 
teoretyk sztuki, dramaturg, filozof, twórca teorii „czystej formy”, główny wyraziciel katastrofizmu w literaturze 
polskiej. 70. rocznica śmierci  
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20.IX.1939 r. zmarł TADEUSZ DOŁĘGA–MOSTOWICZ (ur. 10.VIII.1898 r. ), pisarz, autor powieści 
obyczajowo-satyrycznych z Ŝycia międzywojennych środowisk mieszczańsko-ziemiańskich, zginął w kampanii 
wrześniowej 1939 r.  - 70. rocznica śmierci  
23.IX.1939 r. zmarł SIGMUND FREUD (ur. 6.V.1856 r.), neurolog austriacki, psychiatra, twórca 
psychoanalizy - 70. rocznica śmierci  
24.IX.2004  r. zmarła FRANÇOISE SAGAN, właśc. Françoise Quoirez (ur. 21.VI.1935 r. ), francuska pisarka, 
autorka powieści psychologicznych, wspomnień i biografii. -  5. rocznica śmierci  

Wybrała: Krystyna Olaszek-Kotýnek 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥    
 
Marcin Luter – film fabularny w Instytucie Polskim 
 
We wtorek, 23 czerwca br., zorganizowali panowie Dawid i Emil Macurowie, studenci Uniwersytetu 
Karola w Pradze – Husycki Fakultet Teologiczny, projekcję amerykańskiego filmu fabularnego pt. 
“Luther”. Film przedstawia tą część Ŝycia znanego reformatora kościoła, w której utwarzał się 
krytyczny pogląd na Ŝycie i działalność kościoła katolickiego, zwłaszcza jej hierachii. Film był 
ciekawy, z dobrą reŜyserią i dobrą grą aktorską, równieŜ koloryt tych czasów oddziaływał 
wiarygodnie. Trochę sią odczuwało, Ŝe film powstał w Ameryce, zwłaszcza pod jego koniec – po 
dramatycznych sytuacjach happy end i szczęście aŜ do śmierci. 
Przed filmem organizatorzy mieli krótkie słowo wprowadzające przybliŜające postać Lutra i czasy, w 
których Ŝył. Resume Ŝycia reformatora niŜej. 
Chciałbym bardzo podziękować za inicjatywę doprowadzoną do skutku własnymi siłami. Napawa to 
nadzieją, Ŝe mamy szansę na przyszłość. 

Władysław Adamiec 

Marcin Luter  (niem. Martin Luther, ur. 10 listopada 1483 w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 tamŜe) 
– niemiecki reformator religijny, teoretyk i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor 
teologii. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaŜy odpustów, w których odrzucał moŜliwość 
kupienia łaski boŜej. 

Pomimo Ŝe nie brał czynnego udziału w wystąpieniach religijnych i społeczno-politycznych, a jedynie 
pisał polemiki i katechezy, skupił wokół swojej idei całą opozycję Kościoła katolickiego. PrzełoŜył 
Biblię na język niemiecki (zob. Biblia Lutra), był autorem Postylli Domowej, Małego i DuŜego 
Katechizmu, Artykułów Szmalkaldzkich oraz wielu pieśni kościelnych, w tym ewangelickiego 
hymnu: Warownym grodem jest nasz Bóg. 

Podstawę jego nauki stanowią hasła: sola scriptura – jedynie Pismo, sola fide – jedynie wiara, sola 
gratia – jedynie łaska, solus Christus – jedynie Chrystus, solum Verbum – jedynie słowo. 
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Z a p r o s z e n i a 
 
Wiemy juŜ wszyscy, Ŝe czeka nas przerwa wakacyjna. Nie znaczy to, Ŝe przez dwa miesiące nic się 
dziać nie będzie. Jeszcze w miesiącu czerwcu, 27-go, moŜna skorzystać z zaproszenia ks. Andrzeja 
Grygiela z Benátek n. Jizerą na spotkanie świętojańskie. Grillowanie w ogrodach parafii rozpocznie 
się pomiędzy godzinami 16 – 17. Spotkanie promuje sekcja KP w Lysé n. Ł. 

62. Gorolski Święto: 7 - 8 - 9 sierpnia 2009 roku 

Swymi korzeniami sięga lat 1947 i 1948 - pierwszych powojennych festynów 
polskich, którym Karol Piegza nadał obecną nazwę. JuŜ pierwsze imprezy zyskały niebywałe 
zainteresowanie, tak Ŝe w latach pięćdziesiątych trzeba było zamawiać dodatkowe pociągi z 
Bogumina do Jabłonkowa. Przywoziły one tysiące ludzi, którzy chcieli uczestniczyć w góralskich 
pochodach od dworca, oglądać jadącego na siwku Władysława Niedobę - „Jurę spod Grónia" oraz 
bogaty program folklorystyczny. Jabłonków, Śląsk Cieszyński 

29 sierpnia 2009 w ramach XIII. Uroczystości hrabiego Szporka 
przebiegnie „Dzień polski”. Wystąpi zespół „ Bystrzyca” z Bystrzycy na Śląsku Cieszyńskim, będą 
stoiska z robótkami polskich rękodzielników. Organizuje KLUB POLSKI  wraz ze Spolkem rodáků a 
přátel města Lysá n. L. Zapraszamy, pomóŜcie zaistnieć na mapie kulturowej miasta i kraju, w którym 
Ŝyjecie! 
 
Tradycyjne ognisko KP odbędzie się 26 września br. w miejscu juŜ dobrze znanym – będą 
zaproszenia. 
 
Pierwsze spotkanie w DMN, Vocelova 3, Praga 2 będzie 22 października o zwykłej godzinie, tzn. o 
17.  
   
Jeszcze raz przypominamy, Ŝe parafia Matki Teresy przygotowuje na wrzesień pielgrzymkę do Polski. 
Informacje moŜna zyskać bezpośrednio u organizatorów – tel. 606 296 419, 731 402 478, lub na 
stronach internetowych www.kcmt.cz (Komunitní centrum Matky Terezy). 
 

     Zarząd KP 
 


