
M E R K U R I U S ZM E R K U R I U S ZM E R K U R I U S ZM E R K U R I U S Z
10 / 201010 / 201010 / 201010 / 2010

HYMN NA DZIEŃ ZWIASTOWANIA 
N. P. MARYI
Adam Mickiewicz

Pokłon Przeczystej Rodzicy!
Nad niebiosa Twoje skronie,
Gwiazdami Twój wieniec płonie
        Jehowie na prawicy.

Ninie, dzień Tobie uświęcamy wierni,
Śród Twego błyśnij kościoła!
Oto na ziemię złoŜone czoła, 
Oto śród niemej bojaźnią czerni
Powstaje prorok i woła:
Uderzam organ twej chwale,
Lecz z bóstwa idzie godne bóstwa pienie,
Śród Twego błyśnij kościoła!
I spuść anielskie wejrzenie!
Duchy me bóstwem zapalę,
Głosu mi otwórz strumienie!

  A zagrzmię piersią, jaką cheruby
Zagrzmią światu na skonanie,

Gdy proch zapadły w wieków otchłanie Grom, błyskawica!
       Ze snu nicości wybiją:      Stań się, stało:
    Takim grzmotem Twoje chluby,     Matk ą dziewica,
Gdzie piekło, gdzie gwiazdy świecą,       Bóg ciało!
Nieskończoność niech oblecą,
       Wieczność przeŜyją!

A któŜ to wschodzi? - Wschodzi na Syjon dziewica.

Jak ranek z morskiej kąpieli
I jutrznia – Maryi lica;
ŚnieŜy się obłok, słońce z ukosa
Smugiem złota po nim strzeli;
Taka na śniegu, co szaty bieli,
Powiewnego jasność włosa.

Pójrzał Jehowah i w niej upodobał sobie;
Pękły niebios zwierciadła,
Biała gołąbka spadła
I nad Syjonem w równi trzyma skrzydła obie,
I srebrzystej pierzem tęczy
Niebianki skronie uwięczy.
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“ ŚWIATŁO Z BETLEJEMSKIEJ GROTY”

Wielkimi krokami zbliŜają się juŜ, kolejne w naszym Ŝyciu, Święta BoŜego Narodzenia. Te, które tak
chętnie nazywamy czasem “najbardziej rodzinnymi” czy “najbardziej polskimi” ze wszystkich
obchodzonych przez nas świąt w liturgicznym kalendarzu Kościoła. I bez wątpienia jest w tym wiele
racji. Bo przecieŜ kaŜdy z nas nosi w sobie tę ukrytą głęboko tęsknotę za spotkaniem przy wigilijnym
stole w rodzinnym domu z dawno niewidzianymi kochanymi osobami, za radosnym śpiewem kolęd,
za rozświetlonym, pełnym ludzi i pięknie przyozdobionym kościołem podczas pasterkowej Mszy
świętej... To wszystko juŜ po raz kolejny przynosi nam radość, pokój i nadzieję. MoŜe juŜ od teraz
wiele naszych pokręconych dróg się wyprostuje, wiele spraw potoczy się w lepszym kierunku. MoŜe
w końcu po szczerych Ŝyczeniach i przełamaniu się białym opłatkiem uda się komuś wybaczyć i
samemu uzyskać przebaczenie... śeby tak się jednak mogło stać, powinniśmy pamiętać, Ŝe te
najbardziej “polskie”, “rodzinne” Święta są przede wszystkim Świętami najbardziej (i juŜ bez brania
w cudzysłów!) BoŜymi, Chrystusowymi! Bo przecieŜ moŜemy się skupić na pięknej i waŜnej co
prawda, ale jednak tylko tradycji, na zewnętrznej formie przeŜywanego juŜ po raz wtóry Narodzenia
Chrystusa. A to przecieŜ On sam, Odwieczne, a teraz Wcielone Słowo Ojca, stoi w centrum i jest
sensem naszego świętowania! To właśnie On, tylko On, moŜe być gwarantem naszych nadziei na
zmianę czegokolwiek w naszym Ŝyciu, na pojednanie i pokój z innymi ludźmi, a w końcu takŜe i z
samymi sobą. To On, “wzgardzony, okryty chwałą” jak śpiewamy w kolędzie, pokazuje nam z całą
mocą co znaczy rezygnować z własnych (często dobrych i potrzebnych!) planów i ambicji, co znaczy
rezygnować ze zbytnio wyidealizowanego (a czasem odwrotnie – nazbyt krytycznego!) obrazu
samego siebie. On pokazuje nam co znaczy trud przebaczenia krzywd i próba pojednania, kiedy tak
naprawdę to nie my czujemy się winni. To Nowonarodzony Chrystus daje nadzieję i pokazuje sens
tego wszystkiego czego tak często w nas samych i wokół nas nie rozumiemy i nie akceptujemy. Zło
traci swoją, zdawałoby się, absolutną potęgę kiedy pada na nie Światło z betlejemskiej groty. 

“Podnieś rękę BoŜe Dziecię, błogosław Ojczyzną miłą”- śpiewamy. Obyśmy potrafili otworzyć się na
przychodzącego do nas Chrystusa. Niech kaŜdego dnia, nie tylko w te nadchodzące Święta, rodzi się
On w naszych sercach, niech błogosławi nam, naszym bliskim, naszej Ojczyźnie i całemu światu. Bo
tylko On, narodzony w betlejemskiej grocie BoŜy Syn, jest źródłem miłości i pokoju, których tak
bardzo wszyscy bez wyjątku potrzebujemy!

o. Maciej Niedzielski OP

       

Co  się w tym roku działo w naszym Klubie?

Kończy się  rok kalendarzowy,  zbliŜa Sylwester  -  dzień,  który jest  nie  tylko czasem zabawy,  ale
równieŜ dniem, w którym kaŜdy z nas ogląda się wstecz za tym, co się w kończącym roku wydarzyło.
A podobnie jak w Ŝyciu kaŜdego z nas, tak i  w naszym stowarzyszeniu wydarzyło się  nie jedno.
Przypomnijmy sobie chociaŜ w kilku słowach to najwaŜniejsze.
Spotkania członkowskie (chociaŜ często, niestety,  w nielicznym gronie) odbywały się tradycyjnie juŜ
w ostatni czwartek kaŜdego miesiąca z dwumiesięczną przerwą wakacyjną. Na  spotkania cieszyliśmy
się  nie  tylko ze względu na moŜliwość  zobaczenia się  i  porozmawiania przy kawie lub herbacie
z polskimi  znajomymi  (dzięki  gościnności  naszych  pań  często  było  to  połączone  z   degustacją
doskonałych wypieków domowych!), ale równieŜ na krótkie prelekcje na aktualne tematy. W tym roku
– Roku Fryderyka Chopina, głównym tematem poruszanym na naszych spotkaniach było jego Ŝycie i
twórczość.  Nasz  kolega  Krzysztof  Jaxa  –  RoŜen  przygotował  kilka  interesujących  referatów
poświęconych  ciekawym  momentom  z  Ŝycia  tego  najwybitniejszego  polskiego  kompozytora.  W
listopadzie Dr Alina Strižencová miała krótką, ale bardzo interesującą prelekcję o staraniach polskich
patriotów po wybuchu I wojny światowej o odzyskanie niepodległości Polski. NaleŜy teŜ wspomnieć
pieczołowicie  przygotowany  wykład  naszego  aktywnego czeskiego  członka  Klubu  Miloša
Zárybnickiego, poświęcony historii kopalnictwa srebra na Górnym Śląsku. W marcu odbył się Sejmik
Polonii Praskiej, na którym wybraliśmy pełnomocnika do Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w
RC - została nim Maria Kapias.
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Dla  zainteresowanych  (nie  tylko  członków  Klubu)  zorganizowaliśmy  kameralne   spotkanie
z rzeźbiarką  ElŜbietą  Grosseovą,  na którym podzieliła się  swoimi wraŜeniami z pobytu na wyspie
Bornholm (Dania). Były to nie tylko wraŜenia turystki, ale przede wszystkim artystki, która zachwyt
tamtejszą przyrodą odzwierciedliła w swoich rzeźbach. 
Jak co roku i tym razem spotkaliśmy się po przerwie wakacyjnej w ogrodzie naszego gościnnego
prezesa i  jego  małŜonki,  aby przy  ognisku  pośpiewać  polskie  piosenki  w gronie  przyjaciół.  Nie
zabrakło  dzieci,  które  doskonale  bawiły  się  biorąc  udział  w  przygotowanych  przez  gospodarza
róŜnych zabawach zręcznościowych.  
Klub Polski, udzielając pomocy finansowej, przyczynił się do udanej organizacji wystawy „Polskie
malarstwo nowoczesne”, która odbyła się w Parlamencie Czeskim.
Oprócz wspomnianych spotkań, udało nam się w tym roku zorganizować trzy duŜe akcje, które miały
na celu zaznajomienie szerszego kręgu społeczeństwa z kulturą polską. 
Kilkuletnią tradycję ma juŜ Dzień Kultury Polskiej w Lysej nad Labem. Impreza ta juŜ po raz drugi
odbywała  się  w  powiązaniu  z „Uroczystościami  Hrabiego  Šporka”  organizowanymi  przez  Koło
Rodaków i Przyjaciół miasta Lysá nad Labem i władze miasta. Z duŜym aplauzem spotkał się występ
Zespołu Pieśni i Tańca „Olza” z Czeskiego Cieszyna. Zainteresowanie wzbudziła równieŜ wystawa
„Dziedzictwo z ludzką twarzą: Solidarność Polsko - Czeska”.  W przygotowaniu akcji były bardzo
zaangaŜowane członkinie sekcji Klubu Polskiego w Lysej nad Labem. 
W  kwietniu  wspólnie  z Punktem  Konsultacyjnym  Szkoły Polskiej  im.  Królowej  Jadwigi  przy
Ambasadzie PR w Pradze zorganizowaliśmy Dzień  Polski.  Nauczyciele  i  uczniowie przygotowali
piękny program p.t. „Wędrówki po Polsce”.  Nasz Klub zajął się organizacją spotkania oraz załatwił
występ dwóch uczniów Szkoły Muzycznej w Kralupach nad Wełtawą –   Michaela Koberová oraz Jan
Krupa zagrali  kilka utworów Fryderyka Chopina. W imprezie wzięła udział znaczna część Polonii
Praskiej, przede wszystkim młodzieŜ szkolna i rodzice uczniów. Obecny był równieŜ pan ambasador
Jan Pastwa, pani radca Aurelia Krynicka oraz księŜa z parafii polskiej. Ta wspólnie zorganizowana
akcja przyczyniła się do tego, Ŝe duŜa grupa polskich mieszkańców Pragi dowiedziała się o istnieniu
Klubu Polskiego i jego działalności. Na pewno na to spotkanie nie zapomną pierwszoklasiści, którzy
podczas niego złoŜyli uczniowskie ślubowanie.
W  październiku  zorganizowaliśmy  wystawę  dzieł  członków  Polskiego  Stowarzyszenia  Artystów
Plastyków  w  Republice  Czeskiej.  Na  wernisaŜ  poza  członkami  Klubu  oraz  przedstawicielami
ambasady i Instytutu Polskiego przybyło równieŜ wiele osób ze środowiska artystycznego Pragi.
Wszystkie  te  akcje  mogliśmy  zorganizować  dzięki  grantom  uzyskanym  od  Wspólnoty  Polskiej,
Magistratu miasta stołecznego Pragi, Ministerstwa Sprawa Zagranicznych RP oraz Urzędu Mieskiego
Lysá nad Łabą,  a takŜe  dzięki  przychylności i  pomocy ze strony pana ambasadora Jana Pastwy,
konsulatu  RP  w  Pradze,  dyrekcji  Instytutu  Polskiego w  Pradze,  jak  równieŜ  dyrekcji
Przedstawicielstwa LOT w Pradze.
Przede wszystkim naleŜy jednak podkreślić wszechstronną, aktywną pomoc dla Klubu Polskiego w
Pradze oraz sekcji w Lysej nad Labem otrzymywaną od pani Radcy Ambasady RP w Pradze, pani
Aurelii  Krynickiej.  Dzięki  Jej  aktywnej  pomocy  udało  się  nam  uzyskać  granty  od  MSZ  na
zorganizowanie Dnia Polskiego, Dnia Kultury Polskiej oraz wystawy Polskich Artystów Plastyków
z Zaolzia.  Pani  Radca  równieŜ  często  uczestniczy  w  naszych  spotkaniach  i  Ŝywo  interesuje  się
naszymi problemami. Za tę Ŝyczliwość serdecznie pani Radcy dziękujemy!

Krystyna Olaszek-Kotýnek

Wigilijne spotkania Rodaków w Czechach

Grudzień  jest  miesiącem,  w którym odbywa się  szereg spotkań  nawiązujących do tradycji  Świąt
BoŜego Narodzenia.
Pierwszego  grudnia  członkowie  Klubu  Polskiego  wzięli  udział  w  spotkaniu  świątecznym  w
Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej. Po przywitaniu obecnych przez pana ambasadora Jana Pastwę,
ojciec Maciej  Niedzielski OP przeczytał  list  z Ŝyczeniami od kardynała Miloslava Vlka, który nie
mógł wziąć udziału w spotkaniu ze względu na pobyt za granicą. Pani radca Aurelia Krynicka złoŜyła
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wszystkim Ŝyczenia i zaprosiła do podzielenia się opłatkiem wigilijnym. A potem były juŜ serdeczne
rodaków rozmowy i degustacja tradycyjnych potraw wigilijnych.
Bardzo miło było teŜ na sobotnim spotkaniu zorganizowanym przez członków sekcji Klubu w Lysej
nad Łabą. Miało ono charakter kameralny i bardzo rodzinny. Po przywitaniu przez przewodniczącą
sekcji Mariolę Světlą i panią radcę Aurelię Krynicką złoŜyliśmy sobie Ŝyczenia dzieląc się zgodnie
z polską  tradycją  opłatkiem wigilijnym. A potem usiedliśmy wszyscy przy pięknie nakrytym stole
zastawionym wigilijnymi potrawami przygotowanymi osobiście przez gospodynie. PoniewaŜ panie
pochodzą z róŜnych stron Polski, więc i potrawy wigilijne róŜniły się w zaleŜności od tego, kto je
przyrządzał.  Wszystko było jednak bardzo smaczne i pieczołowicie przygotowane. Atrakcją wieczoru
był  nowy członek  sekcji  (nareszcie  męŜczyzna!)  pan Maciek,  który  dopiero  od  dwóch miesięcy
mieszka w Lysej.  Jak zwykle śpiewaliśmy piękne polskie kolędy (w ich intonowaniu bezsprzecznie
wiódł nasz prezes), a takŜe wspominaliśmy ubiegłe spotkania, zwłaszcza te wspólnie spędzane przed
laty na plebanii gościnnego księdza Tadeusza Barnowskiego (w tym roku minęło juŜ pięć lat, od kiedy
nas opuścił).
My,  obecni  na  spotkaniu  „PraŜacy”,  serdecznie  dziękujemy  gospodarzom za  piękny,  prawdziwie
polski wieczór (przed)wigilijny!

Krystyna Olaszek-Kotýnek

CIEŃ CHOPINA
Kazimierz Przerwa – Tetmajer

Na wiejskie gaje, na kwietne sady,
na pola, hen,
idzie nocami cień Jego blady, 
cichy, jak sen.

Słucha, jak szumią nad rzeką lasy
uwite w mgły;
Jak brzęczą skrzypce, jak huczą
basy
w odległej wsi.

Słucha, jak szepcą drŜące osiny,
malwy i bez;
i rozpłakanej słucha dziewczyny,
jej skarg, jej łez.

W wodnych wiklinach, w blasku księŜyca, 
w północny chłód,
rusałka patrzy nań bladolica
z przepastnych wód.

Słucha jęczących dzwonów pogrzebnych
i wielkich łkań,
i rozpłyniętych kędyś, podniebnych,
gwiazd błędnych drgań ...

Słucha, jak serca w bólu się kruszą
i rwą bez sił - -
słucha wszystkiego, co jego duszą
było, gdy Ŝył ...
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Drodzy Klubowi Przyjaciele,
jeszcze z akcentem Chopinowskim, bo kończący się rok 2010 był Jego rokiem,
pragniemy złoŜyć wszystkim najserdeczniejsze Ŝyczenia z okazji Świąt BoŜego
Narodzenia.  śyczymy  Państwu  zdrowia,  pogody  ducha,  radości  w  gronie
rodzinnym oraz jeszcze wiele miłych wspólnych chwil w Klubie Polskim. Oby w
przyszłym  roku  ominęły  nas  tragedie,  rozmiarów  których  do  kwietnia  roku
odchodzącego nie potrafiliśmy sobie nawet wyobrazić.

Redakcja „Merkuriusza” i Zarząd Klubu Polskiego  

Z a p r o s z e n i e

Pierwsze spotkanie członków Klubu Polskiego w roku 2011 odbędzie się  w
czwartek, 27 stycznia, o godzinie 17.00 w Domu Mniejszości Narodowych,

Vocelová 3, Praga 2
    

    

www.klubpolski.cz – www.polonica.cz – www.polskyinstitut.cz – www.polemb.net
www.szkolapolskawpradze.com – www.krecik.euweb.cz – polkiwpradze.blox.pl -polacywpradze

.blox.pl – www.pzko.cz – www.polonusbrno.org – www.parafiawpradze.pl  - www.kcmt.cz –
www.czapla.cz
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