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Notka wstępna

Po spotkaniu październikowym już tylko dwa spotkania Klubu Polskiego w roku 2012 – 17 listopada
mała gala uroczysta związana z rocznicą powstania Klubu i 20 grudnia przedświąteczna spotkanie z
opłatkiem.  Niżej  krótkie  refleksje  i  opisy wydarzeń,  które przebiegły  w październiku  i  wrześniu.
Miejmy nadzieję, że mgliste i szare dni, które pochłonęły również życie publiczne na szeroką skalę,
nie osadzą się w naszych życiach na zawsze. Nadzieja umiera ostatnia, chociaż na razie tego światełka
przed nami nie widać. Ufać wszak trzeba.

Władysław Adamiec



Dzień Kultury Polskiej w Teatrze Horní Počernice

Dzień Kultury Polskiej odbył się 6 października br.  Pomysłodawcą i głównym organizatorem była
kierownik Miejskiej Biblioteki dzielnicy Praga - Horní Počernice, pani Božena Beňová. Na program
złożyły się: poezja Wisławy Szymborskiej, laureatki Nagrody Nobla, muzyka Fryderyka Chopina, losy
życiowe  i  sukcesy  Polek  żyjących  i  pracujących  w  Republice  Czeskiej  przeplatane  muzyką  w
wykonaniu Krystyny Skalickiej, Míši Kalašovej oraz Františka Kostlána. W przerwie programu było
możliwe  obejrzeć  wystawę  Polacy  na  Zaolziu,  którą  Klub  Polski  przeniósł  z  galerii  w  Domu
Mniejszości  Narodowych do foyer  Teatru,  oraz spróbować wyrobów polskiej  kuchni.  Po przerwie
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca “Olza” i kapela “Olzianie”. Wystawa i występ zespołów odbyły się
staraniem Klubu Polskiego.
Przez  niemały  trud  organizacyjny,  który  poznaczony  był  niektórymi  niedociągnięciami  i  z  nich
płynącymi  obawami  o  wynik  programu,  większość uczestników i  publiczności,  której  liczba  była
całkiem pokaźna, odchodziła zadowolona oceniając program, występujących i organizatorów. Miłym
akcentem  końcowym  było  wspólne  śpiewanie  w  foyer  teatru,  do  którego  przygrywała  kapela
“Olzianie”.

  napisała: Wisława Szymborska, Fryderyk Chopin,  a także
zespół  „Olza”  z  Czeskiego  Cieszyna  –  to  m.in.
zaproponował  podczas  weekendu  mieszkańcom
stolicy  Republiki  Czeskiej  Klub  Polski  w  Pradze.
Wszystko  w  ramach  pierwszego  Dnia  Polskiej
Kultury,  który  w  budynku  teatru  Divadlo  Horní
Počernice  odbył  się  pod  patronatem  Miejscowej
Biblioteki  Publicznej  z  tej  praskiej  dzielnicy.  Ta
placówka  organizuje  wiele  imprez,  których
bohaterami  są  różne  mniejszości  narodowe  –
powiedział nam prezes Klubu Polskiego,  Władysław
Adamiec. – Byli już Grecy, Włosi, Słowacy. Już przed
rokiem  dyrektorka  biblioteki,  Božena  Beňová,
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zwróciła  się w sprawie współpracy także do nas, Polaków. Impreza rozpoczęła  się od mszy św. w
kościele pw. św. Ludmili w dzielnicy „Na Chvalech”. Spotkanie w teatrze Poczernicach otworzyła
prezentacja poezji polskiej laureatki literackiej Nagrody Nobla, Wisławy Szymborskiej. Jej oryginalne
polskie  wiersze  czytała  Anna  Kaczmarska  z  Klubu  Polskiego,  czeskie  zaś  tłumaczka  utworów
Noblistki,  Vlasta  Dvořáčková.  Zaśpiewała  też,  przygrywając  sobie  na  akordeonie,  pochodząca  z
Trzyńca Krystyna Kubisz-Skalická. Natomiast utwory Chopina grał na fortepianie Daniel Kallmünzer.
Bohaterkami spotkania były również trzy mieszkające w Pradze Polki. Małgorzata Ebel opowiadała o
zapachu kawy, Teresa Leśniak o pięknie bursztynu (prowadzi trzy „bursztynowe” sklepy w Pradze i
Czeskim Krumlowie), zaś Krystyna Krauze, absolwentka akademii filmowej, m.in. o swoich filmach
dokumentalnych,  które  pojawiły  się  w  polskiej  i  czeskiej  telewizji,  lub  współpracy  z  Agnieszką
Holland. Warto dodać, że Dzień Polskiej Kultury uświetnił też czeskocieszyński Zespół Pieśni i Tańca
„Olza”. „Olzianie” przedstawili tańce cieszyńskie, żywieckie i wołoskie, zagrała Kapela „Olza”. Były
też, tradycyjnie, najlepsze dania kuchni polskiej.(kor)

Z wykorzystaniem materiału Głosu Ludu – Władysław Adamiec


Minęło dwadzieścia lat …

Tegoroczne Światowe Forum Mediów
Polonijnych było  już dwudziestym z
kolei  spotkaniem  Polonusów
zajmujących  się  dziennikarstwem  w
krajach zamieszkania.   
W  1993  roku,  w  pełnym  uroku
mieście Tarnowie urzeczywistniła  się
idea  pomysłodawcy  takich  spotkań,
dziennikarza Stanisława Lisa, prezesa
Małopolskiego  Forum Współpracy  z
Zagranicą.
Na  początku  spotkania  odbywały  się
tylko na terenie Małopolski, z główną
bazą  w  Tarnowie.    Jednak  dzięki
wielkiemu zaangażowaniu Stanisława
Lisa i jego energicznych pomocników

oraz sponsorom z całej Polski, gospodarzami Forum stawały się kolejno poszczególne województwa.
Jednak uroczyste otwarcie obrad odbywa się zawsze w kolebce Forum – w Tarnowie.
Gospodarzami  tegorocznego  XX  Światowego  Forum  Mediów  Polonijnych  były  województwa
Małopolskie i Podkarpackie, a Tarnów był znowu miejscem, do którego powracaliśmy na nocleg po
całodziennych wyjazdach do okolic.  
Uczestnikami  Forum są  w  większości  dziennikarze  zawodowi,  ale  nie  brakuje  też  osób  (można
powiedzieć:  pseudodziennikarzy),  które  zajmują  się  dziennikarstwem  głównie  z  konieczności  i
potrzeby  serca  po  to,  aby  umożliwić  zamieszkałym  za  granicą  osobom  polskiego  pochodzenia
utrzymanie i pogłębianie więzi z krajem przodków, posługiwanie się językiem ojczystym, informować
ich o wydarzeniach kulturalnych i społecznych w Polsce i przypominać ważne dla naszej historii i
kultury osobistości. 
Corocznie na Forum przyjeżdża około 150 dziennikarzy z całego świata – oprócz tradycyjnie dużych
grup dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwecji, Niemiec, Austrii i Francji przybywa
tutaj coraz więcej osób z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Białorusi i ostatnio z Rosji, przeważnie z Syberii.
Nie brak też mieszkańców Holandii, Irlandii, Słowacji, Czech, ale także Argentyny, Egiptu czy Libii.
Owocem obecności dziennikarzy na Forum jest corocznie około 5000 artykułów w prasie polonijnej,
na portalach internetowych oraz programów radiowych i telewizyjnych.  Ma to duże znaczenie dla
informowania odbiorców (nie tylko Polaków zamieszkałych zagranicą, ale również cudzoziemców) o
Polsce, jej kulturze, gospodarce, zachodzących zmianach oraz o możliwościach inwestowania.
Tydzień pobytu w Polsce spędzają uczestnicy Forum bardzo pracowicie.   Wcześnie rano pobudka,
jazda kilka godzin autobusem na spotkania z miejscowymi władzami (tymi na szczeblu województw i
tymi  z  małych  gmin),  zwiedzanie  zakładów  przemysłowych,  gospodarstw  agroturystycznych,
zabytków kulturalnych  i  historycznych  i  po  powrocie  do  Tarnowa  jeszcze  konferencje  prasowe.
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Właśnie dzięki takiemu bogatemu programowi można potem przekazać zagranicą informacje zdobyte
w bezpośrednio w Kraju.
Na Forum uzyskuje się nie tylko informacje o Polsce. Dzięki wzajemnym rozmowom uczestników z
różnych krajów dowiaduje się też o sytuacji polskich organizacji w poszczególnych krajach, wymienia
doświadczenia, planuje współpracę i zawiera przyjaźnie. Należy podkreślić aktywność dziennikarzy
ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, którzy zorganizowali wśród Polonii w swoich krajach zbiórkę
pieniężną na wybudowanie sali gimnastycznej w szkole podstawowej w powiecie tarnowskim oraz
pomagają finansowo Polakom w Kazachstanie. 
O  potrzebie  takich  spotkań  polonijnych  nikt  z  uczestników  nie  wątpi.  Tym  bardziej  niepokoi
powtarzana wiadomość, że XX Forum może już być ostatnim – panujący w Europie kryzys nie sprzyja
toteż darom sponsorskim, a pomimo podwyższanych ciągle opłat  nie wystarczą one na zapłacenie
takiej wielkiej akcji.  
Mój tegoroczny pobyt na Forum był już szóstym z kolei.  Wrażeniami z poprzednich lat podzieliłam
się już w kilku artykułach w „Merkuriuszu”.  Dzięki nawiązanej znajomości z Wydziałem Kultury
Starostwa Tarnowskiego udało się nam wspólnie zorganizować w Pradze dwie wystawy – wystawę o
życiu  i  twórczości  Ignacego  Jana  Paderewskiego  oraz  wystawę  „Cmentarze  wojenne  z  I  wojny
światowej na terenie dawnej Galicji” – obie wystawy cieszyły się zainteresowaniem również ze strony
czeskich gości.
O moich wrażeniach z odwiedzonych w tym roku miejsc postaram się napisać w następnych numerach
„Merkuriusza”. 

Krystyna Olaszek - Kotýnek


Wielkie urodziny PZKO

19  października  odbył  się  w  Teatrze  Cieszyńskim  w  Czeskim  Cieszynie
koncert  galowy z okazji 65-lecia założenia Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego w RC. W programie  dedykowanym działaczom związkowym
wystąpił  reprezentacyjny  Zespół  Pieśni  i  Tańca  PZKO  "Olza",  kapela
"Olza" oraz aktor i piosenkarz Przemysław Branny.

Pragnę przypomnieć -  i  będę to mówił  zawsze i  wszędzie,  gdzie  będę,  że
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy jest największą organizacją w Europie

zrzeszającą Polaków i skupiającą 13 tys. członków, którzy poświęcają swój czas i swoje pieniądze dla
zachowania  naszej  tożsamości  narodowej  -  powiedział  prezes  ZG PZKO,  Jan  Ryłko,  otwierając
obchody.
Przed koncertem odbyła się uroczystość odznaczenia 40 najbardziej zasłużonych działaczy wpisem do
Złotej Księgi. - Mało jest takich osób, które posiadają już brązową, srebrną i złotą odznakę PZKO oraz
odznaczenie  I  i  II  stopnia.  To właśnie  te  osoby wpiszą  się  dziś  do  Złotej  Księgi  -  powiedziała
przewodnicząca Rady Kultury przy ZG PZKO, Małgorzata Rakowska.
Jan Ryłko każdemu z odznaczonych osobiście podziękował za pracę na niwie społecznej. Ze sceny
podziękował również swej żonie Beacie, obchodzącej właśnie wczoraj urodziny, podkreślając, że bez
jej wsparcia i wyrozumiałości nie mógłby stać tam jako prezes Zarządu Głównego.
W galerii TC otwarto wystawę "Działalność Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego". Potrwa do
25 listopada.  Tylko wczoraj  natomiast  można  było  oglądać wystawione kroniki  miejscowych kół
(przeszło  40  tomów).  -  Kroniki  są  tym  najcenniejszym,  co  mamy,  dlatego,  ze  względu  na  ich
bezpieczeństwo, nie możemy zostawić ich w teatrze - wyjaśniła Rakowska.
Członkinie Koła w Jabłonkowie przygotowały bankiet oraz upiekły duży tort z godłem PZKO. Ryłko
poprosił o pokrojenie tortu konsul generalną RP Annę Olszewską.

Gratulujemy!
Źródło: Głos Ludu
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Z A P R O S Z E N I E

Terminy następnych spotkań w roku 2012:
17 listopada – 125-ta rocznica KP,
20 grudnia – Spotkanie opłatowe KP

Miejsce: Dom Mniejszości Narodowych, Vocelova 3, Praga 2



 
www.klubpolski.cz - www.polonica.cz - www.polskyinstitut.cz - www.prague.polemb.net

www.szkolapolskawpradze.com - www.krecik.euweb.cz -  www.pzko.cz -
www.polonusbrno.org  www.parafiawpradze.pl  - www.kcmt.cz - www.czapla.cz
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