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Notka wstępna 
 
Spotkania w roku 2015 (sic!) rozpoczęliśmy całkiem wesoło, klubowym karnawałem, który nie tylko 
według mego zdania, się udał. Teraz okres postu – każdy z nas inaczej to rozumie. Ale niektóre 
sprawy są wspólne, związane z tradycyjną kulturą, z tradycyjnymi przyzwyczajaniami. Powiązane to 
bywa z nostalgią do młodości, do znanych, już nieżyjących osób, z którymi kojarzymy właśnie swoje 
młodociane przeżycia. 
Każdy rok może być przełomowym. Klub Polski kończy kadencję swego zarządu. W maju, dokładnie 
28., zaplanowane mamy zebranie sprawozdawczo – wyborcze.  Apel do wszystkich, bez względu, czy 
są członkami Klubu rok, dwa, czy też 10, 20. Każdy, któremu zależy, by historia Klubu niezamknęła 
się w czasie zbyt krótkim, by promieniowała na działalność w latach następnych, ba, 
dziesięcioleciach, niech zgłosi swą gotowość do podtrzymania starań wytrwania. Nie musí to być w 
takiej postaci jak dotychczas, nowe pomysły chętnie widziane – oczywiście w ramach statutu, który 
nas zobowiązuje. Te moje, może zbyt skomplikowane zdania, chcą pobudzić chęć do działań, nowych 
programów, może nawet do nowego sposobu zarządzania Klubem. Chcielibyśmy przedstawić taką 
listę kandydatów, która mogła by być wariantem dla tych, co chcieli by inny sposób działania. 
Zapraszamy do zgłaszania swej kandydatury, swych pomysłów programowych z myślą o tym, że nasz 
Klub szczyci się rocznicami ponad stu dwudziestletnimi, i że wszyscy, którym na Klubie zależy nie 
chcieli by być jego grabarzem. Te trochę pogrzebowe tony chciałbym zmniejszyć tym, co na początku 
– jesteśmy zdolni się bawić, dobrze bawić, i przygotować programy, które nie są tylko ciekawe dla 
autorów. 

 
♣♥♦♠ 

 

Danuta Szaflarska ukończyła sto lat! 
 
Znakomita polska aktorka Danuta Szaflarska obchodziła w tym miesiącu wspaniały życiowy jubileusz 
– sto lat. O jej życiu opowiada pani redaktor Pielka w załączonym poniżej artykule z Agencji 
Informacyjnej „POLONIA” 
 

Długo, długo, niech żyje, żyje nam! 
Wciąż pełna temperamentu i normalności, znana z takich filmów, jak „Zakazane 
piosenki”, „Zemsta”, czy z serialu „Lalka”, aktorka, Danuta Szaflarska, 6 lutego 
br. ukończyła 100 lat. Znana i lubiana nestorka polskiego srebrnego ekranu jest 
laureatką wielu nagród filmowych i teatralnych. Pełniąc funkcję posłańca 
uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Ma cudowne, uśmiechnięte oczy i 
spokojny głos. Jej nazwisko od zawsze działało na widzów jak magnes: „ – 
Kocham życie i jestem go nadal bardzo ciekawa „ – mówi o sobie. 
Urodziła się w 1920 roku w Kosarzyskach, nieopodal Nowego Sącza, w rodzinie 

nauczycieli. W czasie okupacji występowała na scenach wileńskiego Teatru na Pohulance, później w 
teatrze podziemnym i w teatrze frontowym Armii Krajowej. W 1961 roku, zagrała w filmie, „Dziś w 
nocy umrze miasto” i w „Ludziach w pociągu”. Potem, były jeszcze, „Dom bez okien” i „Głos z 
tamtego świata”. W latach 90-tych, aktorka cieszyła się znakomitą popularnością, występując w 
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różnym czasie w takich jeszcze obrazach, jak „Korczak”, „Księga wielkich życzeń” i „Siedlisko”. Do 
stalinowskiej atmosfery nie pasowała, dlatego też większych propozycji w tym czasie nie miała. 
Na wybór aktorstwa wpływ mieli jej młodzi koledzy z Nowego Sącza. „ – Danka, daj sobie spokój z tą 
Wyższą Szkołą Handlową w Krakowie. W Warszawie jest szkoła aktorska – spróbuj”. I posłuchała. 
Początkowo jej nie szło, była nadwrażliwa, często płakała, denerwowała się. Z czasem, było już lepiej 
i tuż przed wybuchem wojny dyplom odebrała. Zaraz po wojnie, na dłuższy czas związała się z 
krakowskim Teatrem Starym, gdzie grała w wielu sztukach dla dzieci, w tym „Beksa”. Tam też 
zauważyli j ą filmowcy i zatrudnili w „Zakazanych piosenkach”.  Wystąpiła obok, Jerzego 
Duszyńskiego. Od razu oboje stali się prawdziwymi gwiazdami. Ludzie zaczepiali ich na ulicy i 
gratulowali, dziękowali. Mężczyźni w tym czasie za nią szaleli, kobiety próbowały naśladować jej 
styl. Lecz Szaflarskiej na tym zainteresowaniu tłumów, wcale nie zależało. Nie teatr, nie kino, ale 
życie i jego poznawanie, było dla niej najważniejsze. „Dobrze jest mieć poczucie humoru, śmiać się z 
siebie i swoich słabości. Powtarzam: jestem kurdupel, co mi w niczym nie przeszkadza” – powiedziała 
w którymś z wywiadów i dodała, „ – Jeśli wykonuje się zawód, który się kocha, to jest się 

szczęśliwym. Dla mnie praca, to błogosławieństwo”. 
I pani Danuta nadal pracuje i realizuje się zawodowo. Wciąż jest 
osobą pełną werwy i jednocześnie skromności. Ostatnio 
powiedziała tak: „ – Jeśli skończę grać, to pewnie długo nie 
pożyję”. Na to - na szczęście - się nie zanosi. W roku ubiegłym 
znów powstał z jej udziałem film, „Między nami dobrze jest”, gdzie 
wystąpiła w roli Osowiałej Staruszki Na Wózku Inwalidzkim, za 
którą zresztą otrzymała nagrodę ufundowaną przez ZASP. Dwa lata 
wcześniej, można ją było też zobaczyć w filmie dokumentalnym, 
„Inny świat”, poświęconym jej własnej biografii. 

 
♣♥♦♠ 

Ida  

– polsko-duński czarno - biały dramat psychologiczny z 2013 roku, w reżyserii Pawła 
Pawlikowskiego, który wraz z Rebeką Lenkiewicz napisał scenariusz filmu. Obraz koncentruje się na 
losach ludności żydowskiej w powojennej Polsce i – jako taki – nawiązuje do tematyki Holocaustu. 
Światowa premiera obrazu miała miejsce 30 sierpnia 2013 roku, podczas 40. Telluride Film Festival w 
stanie Kolorado. Polska premiera filmu miała miejsce 11 września 2013 roku w ramach 38. Festiwalu 
Filmowego w Gdyni. Podczas tego festiwalu obraz brał udział w Konkursie Głównym, a następnie 
otrzymał główną nagrodę imprezy – Złote Lwy. Następnie obraz został zaprezentowany na 
międzynarodowych festiwalach filmowych m.in. w Londynie, Warszawie, Toronto, Marrakeszu, 
Rotterdamie, Glasgow, Nowym Jorku, Helsinkach, Hongkongu, Karlowych Warach. 
8 sierpnia 2014 roku film został oficjalnym polskim kandydatem do Oscara za najlepszy film 
nieanglojęzyczny podczas 87. ceremonii wręczenia Oscarów. O nominacji zdecydowała komisja przy 
Ministerstwie Kultury, w składzie: Filip Bajon, Katarzyna Adamik, Jacek Bławut, Michał Komar, 
Agnieszka Odorowicz, Anda Rottenberg, Janusz Zaorski i Marek Żydowicz. 20 grudnia 2014 r., obraz 
znalazł się na skróconej liście dziewięciu tytułów, które nadal ubiegały się o oficjalną nominację w 
wyżej wymienionej kategorii, natomiast w czwartek 15 stycznia 2015 roku, film otrzymał jako 
dziesiąty polski film w historii oficjalną nominację do Oscara w kategorii najlepszy film 
nieanglojęzyczny. Nominowani zostali również autorzy zdjęć do filmu – Łukasz Żal i Ryszard 
Lenczewski – w kategorii najlepsze zdjęcia. Podczas ceremonii, która odbyła się 22 lutego 2015, 
film zdobył Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. 
Ponadto obraz jest laureatem trzech Polskich Nagród Filmowych – Orłów, w tym dla najlepszego 
filmu, Złotej Żaby na Festiwalu Camerimage, nagrody Lux Prize – przyznawanej przez Parlament 
Europejski, oraz pięciu Europejskich Nagród Filmowych, w tym dla najlepszego filmu 
europejskiego. Film otrzymał również dwie nominacje do nagrody Brytyjskiej Akademii 
Filmowej, oraz nominacje za najlepszy film zagraniczny do takich nagród jak Złoty Glob, 
nagroda Goya, nagroda Satelita, Independent Spirit Awards, David di Donatello, Guldbagge. 

Wg Wikipedii 
♣♥♦♠ 
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Wspomnimy śp. Księdza Tadeusza Barnowskiego 
 
W dniu 7 maja br. minie 10 lat od śmierci księdza Tadeusza Barnowskiego, zasłużonego proboszcza 
parafii pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lysej nad L. . Ksiądz Tadeusz był 
nie tylko dla mieszkańców Lysej n. L., a zwłaszcza dla członków tamtejszej Sekcji KP, ale również 
dla nas, członków praskiej części Klubu Polskiego w Pradze przyjacielem, kimś bardzo bliskim. 
Dlatego z satysfakcją przyjęliśmy inicjatywę Marioli Světlej, przewodniczącej sekcji KP w Lysej n. 
L., która wystąpiła do władz miejscowych z wnioskiem o pośmiertne mianowanie księdza Tadeusza 
obywatelem honorowym Lysej n. L.  (wniosek ten załączamy poniżej). Równocześnie już teraz 
zawiadamiamy wszystkich, którzy zawsze byli z wielką życzliwością i gościnnością przyjmowani 
przez Księdza Tadeusza Barnowskiego o mszy żałobnej za Jego duszę, która odbędzie się w kościele 
parafialnym w Lysej n. L. w dniu 31 maja o godzinie 9,30.    

♣♥♦♠ 

Lysá nad Labem, 5. 1. 2015 
 

Návrh na udělení vyznamenání města Lysá nad Labem pro P. Tadeusze 
Barnowského „In memoriam“ 
 
Navrhuji P. Tadeusze Barnowského  „In memoriam“ za zásluhy ve sféře duchovní, kulturní a 
společenské.  
P. Tadeusz  Barnowski od svého příchodu v roce 1999 až do své smrti v roce 2005 jako administrátor 
a následně farář římsko- katolické farnosti v Lysé nad Labem, Milovicích a Kostomlatech n. L. 
výrazným způsobem ovlivnil a změnil duchovní život, pastorační obnovu nejen ve farnostech, ale i 
společenský život občanů města Lysá nad Labem a okolí. 
Za jeho působení se začala konat setkání rodin, mládeže, biblické přednášky, katecheze pro dospělé, 
vikariátní setkaní ministrantů, atd. 
V roce 2003 pozval  do naší farnosti bratry  Redemptoristy z Králík, pod jejichž vedením proběhly 
Lidové misie, znovu byly obnovené po roce a to v r.2004. 
Během svého působení organizoval i několik exkurzí nejenom pro věřící.  
Mohli jsme se podívat do Polska do měst Częstochowa, Kraków, Wambierzyce, Łagiewniky a 
Wieliczka. V Čechách jsme byli na Svaté Hoře v Příbrami, v Jablonném a v Králíkách. 
Od roku 2001 P.Tadeusz obnovil dřívější křesťanskou tradici, aby se opět po letech konaly průvody 
s postavenými oltáři ve městě během slavnosti Božího Těla a Krve Páně.  
Lidi nade vše miloval  a proto od samého počátku souhlasil, aby v jeho farnosti působila Farní charita 
pomáhající lidem nemocným, chudým a nacházejícím se  ve svízelné  životní situaci. Vždy říkal, že 
z fary nikdo nesmí odejít hladový a toto své úsloví striktně dodržoval. O vánocích organizoval spolu 
s farní charitou štědrovečerní večeře pro lidi osamělé a chudé, a dbal, aby nikdo v tento den nebyl 
sám. Pronajal prostory farní charitě, která se po letech začala opět rozvíjet v našem městě a okolí, byla 
to malá místnost, kde charita našla konečně zázemí a mohla pomáhat a realizovat své projekty. 
Farní charita pomáhala od samého počátku potřebným, při povodních v roce 2002 se konala sbírka 
materiální a finanční pomoci postiženým občanům, pomáhala lidem bez domova, dobročinné akce pro 
Dětský domov v Milovicích, organizovala dětsky den, karneval, a jiné. Byla už v roce 2000 u zrodu 
nového projektu „Tříkrálová sbírka “ a podílela se na této akci. Skupinky lidí vybírali finanční 
prostředky na projekty Charity v Česku a zahraničí, jako první zorganizovala „živý Betlém“ ve městě. 
Dále v roce 2003 s příspěvkem Středočeského kraje otevřela v prostorách fary projekt „Nízkoprahové 
centrum pro děti a mládež“ ze sociálně slabých rodin, kde vyplňovala volný čas dětem aktivitami jako 
výuka výtvarných prací, na počítačích, aerobní  cvičení, výuka angličtiny atd. Vše zajišťovali a vedli 
dospělí dobrovolníci ve svém volném čase. 
P. Tadeusz velmi miloval děti, viděl v nich budoucnost českého národa, věnoval jim spoustu lásky a 
času, organizoval pro ně mikulášskou nadílku a vždy v tašce nosil cukrovinky, které rozdával těm 
nejmenším, ti, co se s ním setkali si ho dodnes pamatují. 
Nesmíme zapomenout na jeho velké zásluhy při opravě našeho barokního kostela sv. Jana Křtitele, 
kde se dnes po rekonstrukci konají hudební koncerty významných virtuózů. Celková rekonstrukce 
chrámu začala v roce 2002 opravou věže. Následovala oprava střechy a fasády chrámu, při čemž se 
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současně snažil zajišťovat finanční prostředky na opravu interiéru kostela. Vše se podařilo za podpory 
Parlamentu ČR, Ministerstva kultury ČR, Pražského Arcibiskupství, Města Lysá n. L., 
Římskokatolické farností, občanů Lysé n.L. a okolních obcí.  
Zároveň s opravou chrámu v Lysé n.L. probíhala oprava věže kostela sv. Kateřiny v Milovicích a 
oprava ohradní zdi  kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech n. L.  
I další aktivity O. Tadeusze byly výjimečné. Za svého působení opravil farní budovu, hospodářské 
prostory přebudoval na klubovnu, ve které se konala různá setkání, během opravy interiéru kostela i 
mše sv. Na farním dvoře vybudoval volejbalové hřiště, které s velkým nadšením využívala hlavně 
mládež a děti při volejbalových turnajích. 
Bohužel jeho náhlá a nečekaná smrt mu nedovolila dokončit jeho dalekosáhlé plány. 
P. Tadeusz měl obrovské charizma. Miloval lidi a lidé milovali jeho. Dokázal sbližovat lidi různých 
vyznání a kultur. Byl Polákem, který také významně přispěl a pomohl ke sblížení našich a jiných 
národů, k navázání nových přátelství a spolupráci. Dovolil členům spolku Klub Polski využívat 
prostory fary, kde jsme získali zázemí na setkávání a od roku 2002 zázemí pro organizování Dnů 
polské kultury v Lysé n.L. Zvali jsme soubory z Polska, promítali polské filmy, konaly se atraktivní 
výstavy, společenská setkaní s představiteli polské diplomacie a města Lysé. Představovala se polská 
kultura, řemesla, doprovázená vždy gastronomickými ochutnávky polských tradičních jídel, atd. Byly 
to vždy obohacující zážitky pro oba národy, které nás sbližovali cestou kultury, vzájemné spolupráce, 
navázáním nových přátelství, hodnot tak důležitých pro toleranci a úctu k druhému člověku v dnešním 
světě. 
Žil s námi téměř 6 let. Zemřel náhle 7. května 2005 v Nymburce. Rozloučili jsme se s ním při mši sv. 
14 května 2005 v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé n. L., po které byl převezen do rodného Polska. Byl 
rád v Lysé, vždy nám říkal, že by chtěl byt pohřben v Lysé n. L., ale osud to chtěl jinak, byl převezen 
do své rodné země. Následně 16. května 2005 se v polském Zubrzyku (farnost Žegiestów) konala 
pohřební mše svatá a poté byl uložen do rodinné hrobky. 
Na památku pro další generace přátelé umístili P. T.Barnowskému  pamětní desku, která byla 
odhalena na průčelí kostela sv. Jana Křtitele na svátek P. Tadeusze v neděli 29. 10. 2006 roku.  
P. TADEUSZ BYL ČLOVĚKEM S VELKÝM A MILUJÍCÍM SRDCEM!!! Proto si myslím,  že 
si zaslouží paměť a ocenění za úsilí vynaložené pro Lysou nad Labem i když bohužel „In 
memoriam“. 
Vždy na něj pamatujeme v modlitbách, dne 7. května 2015 uplyne 10. let od úmrtí P. Tadeusze 
Barnowského, faráře římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem, působícího od roku 1999 do 2005. 
U této příležitostí bude v květnu po dohodě na termínu s panem farářem P. Porochnavcem  sloužena 
děkovná a vzpomínková mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. 
                                                    Mariola Světlá - předsedkyně sekce spolku „Klub Polski“ v Lysé  n. L.  

♣♥♦♠ 

Już po raz XXIII Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl  
 

Szanowni Państwo,  
Zgłoszenia do udziału w XXIII Sejmiku – polonijnym 
rozpoczęte. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 
rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w 
XXIII Światowym Sejmiku Działaczy Polonijnych PKOl, 
jak też zapisy do udziału w II Mistrzostwach Świata 
Polonii w Żeglarstwie na Jeziorze Solińskim. Oba 
dokumenty zgłoszeniowe są już dostępne na stronie 
internetowej www.olimpijski.pl  
XXIII Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego oraz II Mistrzostwa Świata w 
Żeglarstwie (na Jeziorze Solińskim) odbędą się w 

terminie od 24 lipca (dzień przyjazdu) do 31 lipca (dzień wyjazdu) 2015 roku w Bieszczadach, w 
ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Arłamów, a II Polonijne Mistrzostwa Świata w 
Żeglarstwie w dniu 29 lipca 2015 roku na Jeziorze Solińskim.  
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Zgłoszenia przyjmować będziemy od dnia 2 lutego do 30 czerwca 2015 roku drogą elektroniczną 
(pkol@pkol.pl lub mdoros@pkol.pl) oraz pisemną (pocztową pod adresem Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego) wraz z kartami zgłoszenia.  
Wpisowe ustalono w wysokości analogicznej do tej sprzed 2 lat tj. w kwocie 1400 PLN. 
Obejmuje ona wszystkie osoby biorące udział w Sejmiku bez względu na kraj pochodzenia. 
Kwotę tę należy wpłacić w dniu rejestracji uczestników, pierwszego dnia Sejmiku. Kwota za 
udział w Regatach (nie dotyczy uczestników Sejmiku) wynosić będzie 250 PLN od każdego 
uczestnika regat (obejmuje ona udział w zawodach oraz udział w uroczystości rozdania nagród 
uczestnikom regat).  
Uzgodniliśmy warunki realizacji imprezy i program dzienny w przekonaniu, że przygotowana 
propozycja Państwa usatysfakcjonuje. W programie znajdują się:  
• 3 dniowe obrady plenarne wraz z Forum Sejmikowym  
• Atrakcyjny program sportowy z zawodami sportowymi w różnych dyscyplinach, w tym mecz 
pomiędzy uczestnikami a organizatorami i władzami regionu  
• Interesujący program turystyczny promujący Bieszczady i region południowo-wschodniej Polski  
• Udział w regatach żeglarskich w ramach II Światowych Mistrzostw Świata w Żeglarstwie na 
Jeziorze Solińskim  
• Spotkania z ważnymi postaciami życia sportowego, społecznego i politycznego Polski  
• Interesujący program rekreacyjny oferowany przez ośrodek Arłamów  
• Atrakcyjny program kulinarny.  
 
Zaplanowaliśmy również transport autokarowy z Warszawy spod Centrum Olimpijskiego a po 
zakończeniu Sejmiku chętnych zabierzemy do Katowic - miejsca Polonijnych Igrzysk Sportowych.  
 
Pozdrawiamy  
Polski Komitet Olimpijski  
Komisja ds. Współpracy z Polonia PKOl  
Witold Rybczyński, Adam Pietroń oraz Marcin Doroś 
 

♣♥♦♠ 

Z A P R O S Z E N I E 

Następne spotkanie Klubu Polskiego odbędzie się 
w czwartek, 23 marca 2015 o godz. 17.00, 

w pomieszczeniach Domu Mniejszości Narodowych, 
Vocelova 3, Praga 2 

główny program: Dzień polski przygotowany przez Szkolny punkt konsultacyjny im. Św Jadwigi 
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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 


