
   

 

 

M E R K U R I U S Z 
10/ 2016 (rocz. XI) 

 
Notka wstępna 

Czas radości, wesołości nastał światu temu... śpiewa się w jednej kolędzie. 
Przedświąteczne zmagania polityczne, ataki terorystyczne raczej nie 
potwierdzają tych słów. Coraz bardziej zapatrzeni w samych siebie i lśniące 
półki w marketach nie potrafimy się skupić na tym co ważne. Politycy to już 
zupełnie zadufani w sobie. Może to nie za bardzo wigilijne rozważania, ale po 
wszystkich tych wiadomościach dramatycznych z ofiarami śmiertelnymi 
przeleciała mi przez głowę myśl, że wojna światowa trwa. Nie odczuwamy 
bezpośrednich skutków, ale w czasach dwóch dwudziestowiecznych 
kataklizmów też były obszary na świecie, których cierpienia i śmierć mijały. 
Nie pozostaje nic innego niż w samym sobie nastolić ten czas radości i ufać, 
że spokój który przyniesie będzie promieniował przynajmniej na tych 
najbliższych. 

Zbliża się koniec roku, odpowiedni czas do bilansowania i przypomnienia sobie, co zaniedbaliśmy. 
Nie pierwszy raz sobie przypomniałem, że zapominamy. Zapominamy na przyjaciół. Krzysztof Jaxa 
– Rożen od początku Klubu Polskiego należał do jego zarządu, bardzo często przygotowywał 
programy spotkań, często uspokajał gorące głowy. Kiedy zdecydował się, że za bardzo obciąża to jego 
siły, jakoś nie potrafiliśmy mu podziękować. Odczuwam to jako dług osobisty, bo w czasie kiedy 
byłem prezesem Klubu był dla mnie tym, do którego mogłem się zawsze zwrócić w jakiejkolwiek 
sprawie. Więc, Krzysiu, dziękuję za czas, który oddałeś Klubowi Polskiemu (zresztą nie odciąłeś się 
od wszystkiego) i mnie osobiście. Zapomnieliśmy również, że obchodziłeś jubileum życiowe, to 
dodatkowo składam w imieniu swoim i tych co do mnie dołączą życzenia głównie zdrowia bez 
uciążliwych przejawów ubocznych oraz twórczego spokoju i radości z życia do przysłowiowych stu 
lat. 

Władysław Adamiec 
 

 
Co tam w Polsce... 
 
„TRZEBA UCYWILIZOWA Ć PRACĘ DZIENNIKARZY W SEJMIE“  

■ Władysław Kosiniak-Kamysz - Zapowiadana przez rząd zmiana nie jest dobra ani dla opinii 
publicznej, ani dla polityków. Nie jest to dobre także dla polityków PiS, którzy zatęsknią za 
dziennikarzami w Sejmie prędzej niż jakakolwiek inna opcja – zaznaczył. 
■ Sejm jest miejscem, gdzie tworzymy prawo. Tu się rozstrzygają ważne decyzje i politycy nie mogą 
być pod presją dziwnych ludzi, którzy biegają za nimi i pytają o bzdury. To wymaga uregulowania – 
powiedział w programie 24 Pytania były poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Odniósł się w ten sposób do 
zapowiedzi rządu dotyczących ograniczeń i zmian na dziennikarzy pracujących w parlamencie. 
■ Jeżeli opozycja robi z tego teatr, blokuje mównicę, to oczywiste jest, że PiS w tej sytuacji nie może 
się wycofać bez utraty twarzy z propozycji ws. ograniczenia obecności dziennikarzy w Sejmie - 
powiedział w Polskim Radiu 24 Łukasz Warzecha (Do Rzeczy).  
■ Sobota po Tygodniu: Zaostrza się spór w Sejmie (17.12.2016) 
Konflikt   na linii rząd-opozycja nabiera na sile. Dowodem na to było m.in. blokowanie mównicy na 
Sali Plenarnej w Sejmie przez dużą część politycznych przeciwników Prawa i Sprawiedliwości.  



   

■ Porównywanie przez Donalda Tuska dzisiejszej sytuacji do Grudnia jest skandaliczne i haniebne – 
powiedział w Polskim Radiu 24 publicysta Mariusz Staniszewski. Nawiązał w ten sposób do 
przemówienia przewodniczącego Rady Europejskiej, które wygłosił podczas ceremonii zamknięcia 
Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu. 
■ Krzyk, sianie zamętu i destabilizacja są metodami partii opozycyjnych – powiedziała w sobotnim 
przemówieniu premier Beata Szydło, która w ten sposób odniosła się do wydarzeń rozgrywający się 
od piątku w Sejmie. 
■ Blokowanie mównicy przez opozycję, protesty przed Sejmem i Pałacem Prezydenckim, 
oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy, wystąpienie byłego premiera Donalda Tuska i spotkanie 
marszałka Senatu z dziennikarzami to odpowiedź m.in. na wykluczenie posła PO z obrad Sejmu i 
zapowiedź rządu dotyczącą ograniczenia dostępu mediów do Sejmu. Sytuacja obu stronom wymknęła 
się jednak spod kontroli 
■ Prezydent Andrzej Duda rozmawia z liderami partii opozycyjnych (18.12.2016 13:45)    
Prezydent Andrzej Duda zaprosił do rozmów przedstawicieli partii opozycyjnych. Spotkał się już z 
szefem Nowoczesnej Ryszardem Petru, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem z PSL oraz Pawłem 
Kukizem, liderem Kukiz’15. Jeszcze dziś wieczorem spotka się z Grzegorzem Schetyną - 
przewodniczący Platformy Obywatelskiej. 
■ Demonstracja poparcia dla rządu. "Brońmy demokracji przed opozycją (18.12.2016 18:25)    
"W obronie demokracji" - pod takim hasłem manifestowali w niedzielę przed Pałacem Prezydenckim 
licznie przybyli przedstawiciele i zwolennicy Klubów Gazety Polskiej. Demonstracja na Krakowskim 
Przedmieściu była także wyrazem poparcia dla rządu PiS. 
■ Jarosław Sellin: to nie PiS eskaluje napięcie (18.12.2016 19:40)     
- Autorami obecnego napięcia są siły polityczne i związane z nimi środowiska społeczne, które nie 
mogą pogodzić się z wynikiem wyborów z października ubiegłego roku - mówił w audycji Dwoje Na 
Jednego wiceminister kultury Jarosław Sellin. – Zadaniem prezydenta Andrzeja Dudy jest ostudzenie 
gorących emocji –  
■ Wyjście z kryzysu. Postulaty Grzegorza Schetyny (18.12.2016 22:15)     
Uznanie posiedzenia Sejmu, które odbyło się w Sali Kolumnowej za nielegalne, powrót dziennikarzy 
do parlamentu na dotychczasowych zasadach, rezygnacja marszałka Marka Kuchcińskiego, spotkanie 
z Jarosławem Kaczyńskim pod auspicjami prezydenta. To cztery postulaty, które przedstawił 
Grzegorz Schetyna Andrzejowi Dudzie podczas niedzielnej rozmowy. 
■ Posłanka Nowoczesnej w audycji 24 Pytania – Rozmowa Poranka odrzucała zarzuty, jakoby protest 
opozycji był zorganizowaną wcześniej akcją. – To marszałek Sejmu zamówił 1000 kanapek do Sejmu, 
ponieważ mieliśmy obradować do późnej nocy – przekonywała w Polskim Radiu 24 Katarzyna 
Lubnauer. (19.12.16) 
■ – Opozycja totalna nie pogodziła się z klęską wyborczą – mówił w Polskim Radiu 24 Adam 
Andruszkiewicz. W Rozmowie Poranka poseł Kukiz’15 odniósł się do sporu, który wybuchł w piątek 
Sejmie. 
W ostatnich dniach zaostrzył się konflikt na linii opozycja-rząd. W mediację między stronami 
zaangażował się Andrzej Duda, który odbył serię spotkań z liderami partii politycznych. W 
poniedziałek prezydent będzie rozmawiał m.in. z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. W ocenie 
prof. Ewy Marciniak, Andrzej Duda może odegrać pozytywną rolę w kolejnej odsłonie sejmowego 
konfliktu. 
■ Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z dziennikarzami w sprawie zasad pracy 
mediów w parlamencie.  
Do czasu wypracowania nowych zasad dziennikarze będą mogli relacjonować obrady jak do tej pory. 
Marszałek Senatu przekazał dziennikarzom, że decyzja o cofnięciu obowiązującego od soboty zakazu 
wstępu dla dziennikarzy do Sejmu należy do marszałka izby niższej Marka Kuchcińskiego. 
■ - To co się obecnie dzieje w Polsce to ważne przesilenie polityczne, którego bym nie lekceważył – 
powiedział politolog. - Pokazuje to bowiem rodzaj napięcia między Polakami i tworzenia się nowych 
obozów już od kilkunastu miesięcy. 
■ Konflikt w Sejmie. "Marszałek Kuchciński mógł powstrzymać nerwy i poczekać" (19.12.2016)    
- PiS zapomina, że jest ugrupowaniem, któremu w polskiej tradycji demokratycznej wolno mniej, że 
budzi obawy i jego działanie jest skrzętnie analizowane – powiedział dr Łukasz Młyńczyk, politolog z 
Uniwersytet Zielonogórskiego, gość Polskiego Radia 24. – W skutek tego czasami wielu ludzi 
ponoszą emocje i doszukują się złamania reguł demokracji – co jest oczywiście nadużyciem. 
■ Michał Szczerba (PO): Jestem ofiarą reżimu marszałka Sejmu (20.12.2016)    



   

■ Marszałek Sejmu dokonał swego rodzaju cudu. Opozycja dziś jest zjednoczona – mówił w 
Rozmowie Poranka Michał Szczerba, poseł PO. Gość Polskiego Radia 24 oceniał również, że jego 
wykluczenie z piątkowych obrad było bezzasadne. – Jestem ofiarą reżimu, jaki Marek Kuchciński 
wprowadza względem opozycji – wskazywał polityk. 
■ Kryzys parlamentarny nie został wywołany działaniami Prawa i Sprawiedliwości. To efekt 
zaplanowanych ruchów opozycji – przekonywał w Rozmowie Poranka Jacek Sasin z Prawa i 
Sprawiedliwości. – Niezależenie od tego, co byśmy zrobili, do protestu i tak by doszło – oceniał gość 
Polskiego Radia 24. 
■ Piotr Nisztor: PO deptała wolność mediów (20.12.2016 11:51)     
– Ostatnie wydarzenia pokazały ogromną skalę hipokryzji polityków opozycji. Zwłaszcza tych, którzy 
rządzili przez ostatnie lata – komentował w Polskim Radiu 24 Piotr Nisztor. Dziennikarz Telewizji 
Republika i „Gazety Polskiej Codziennie” odniósł się do protestów związanych z planami zmian w 
organizacji pracy dziennikarzy w Sejmie. 
Tymczasem, dziennikarze ponownie mogą wchodzić do Sejmu. O 10.00 przestało obowiązywać 
zarządzenie marszałka Marka Kuchcińskiego sprzed kilku dni, zakazujące im wstępu do budynku. 
Dodatkowo, ostateczny kształt zmian dotyczących organizacji pracy dziennikarzy w Sejmie ma zostać 
ustalony w porozumieniu ze środowiskiem medialnym. 

Z wiadomości Polskiego Radia 24 wydziobał Władysław Adamiec 
 

 
Czeskie zwierciadło 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Głosy z Zaolzia 
 
SZCZYT PREMIERÓW 
WYDARZENIE: Premierzy RC i Polski, Bohuslav Sobotka i Beata Szydło, odwiedzili 12. 12. br. Czeski 
Cieszyn.  
Głównym, a równocześnie jedynym punktem programu wizyty szefów rządów w mieście nad Olzą 
było spotkanie z przedstawicielami polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej. Pobyt 
premierów na Śląsku Cieszyńskim rozpoczął się przed południem od rozmów bilateralnych w 
Zameczku Prezydenckim w Wiśle. – Te rozmowy potwierdziły nam to, jak bardzo Beatę Szydło, Bohuslava 
Sobotkę i innych gości w imieniu przedstawicieli polskich organizacji  
w RC powitał w Avionie Mariusz Wałach, prezes Kongresu Polaków w RC. 

ważne jest przy wszelkiej 
międzynarodowej europejskiej i 
wyszehradzkiej współpracy 
zajmować się stosunkami 
między Republiką Czeską i 
Polską – przyznał po spotkaniu 
premier Sobotka, podkreślając, 
że gospodarki obu krajów są ze 
sobą coraz bardziej powiązane 
pod względem handlowym, 
inwestycyjnym, co przy braku 
wzajemnej komunikacji może 
rodzić problemy. Premierzy 
obu krajów rozmawiali więc na 
takie tematy, jak np. 

infrastruktura transportowa i możliwo- ści wykorzystania funduszy europejskich na połączenie 
autostrad czeskiej D11 i polskiej S3. – Cieszę się, że polska premier potwierdziła, że Polska będzie 
inwestować w infrastrukturę kolejową między Katowicami i Ostrawą. Uzgodniliśmy ponadto, że w 
związku z istniejącym już projektem Koźle – Ostrawa bę- dziemy poświęcać więcej uwagi polskim 
planom na uspławnienie rzeki Odry – stwierdził szef czeskiego rzą- du, dodając, że razem z Beatą 
Szydło podpisali w Wiśle memorandum w sprawie budowy drugiego połączenia gazowego między 
RC i Polską. Rozmawiano też jednak o konieczności zintensyfi kowania czesko-polskiej współpracy 
policyjnej zwłaszcza na takich odcinkach, jak walka ze zorganizowaną przestępczością oraz 
przestępczością narkotykową, oraz o skutkach, jakie przyniesie czeskim gminom przygranicznym 
rozszerzanie kopalni Turów w Polsce. Po południu Sobotka i Szydło wspólnie przekroczyli granicę na 
Olzie, by w czeskocieszyńskiej kawiarni-czytelni „Avion” spotkać się z Polakami z Zaolzia. Na 
granicznym Moście Przyjaźni powitał obu premierów burmistrz Czeskiego Cieszyna, Vít Slováček. 
Jak zauważył kilka minut później w osnutej legendą i na tej podstawie odbudowanej kawiarni 
„Avion”, do spotkania premierów obydwu krajów doszło w miejscu iście symbolicznym, gdzie leżące 
w dwóch różnych krajach miasta dzieli licząca raptem kilka dziesiątek metrów szerokości graniczna 
rzeka Olza, a ich mieszkańcy w swoim codziennym życiu mają do siebie niezmiernie blisko. 
Spotkanie premierów z polską mniejszością narodową w RC odbyło się z udziałem czołowych 
przedstawicieli polskich organizacji i instytucji działających na terenie RC, jak Kongres Polaków, 
Polski Związek- -Kulturalno-Oświatowy, Macierz Szkolna, Teatr Cieszyński czy Centrum 
Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego. – Chcę podziękować za wkład i wysiłek 
was Polaków mieszkają- cych tu na Zaolziu w utrzymywanie polskiej kultury, historii i tradycji. 
Myślę, że współpraca między Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską jest właśnie dzięki waszemu 
zaangażowaniu oraz waszej pracy, tak wspaniałej i tak piękniej, jeszcze głębsza – powiedziała pod 
adresem przybyłych do „Avionu” polskich działaczy Beata Szydło. Jak zauwa- żyła, najważniejszym 
elementem utrzymania polskości jest edukacja w języku polskim i mobilizowanie młodego pokolenia 
do większego zaangażowania się w życie lokalnej społeczności. Dlatego też wyraziła wdzięczność 
zarówno tym wszystkim, którzy pracują z młodzieżą i działają na rzecz utrzymania języka polskiego i 
polskich szkół w RC, jak i premierowi Sobotce za wspieranie polskiego szkolnictwa, polskiej kultury i 
polskich mediów. W swojej przemowie wspomniała też o wkładzie Polskiego Związku Kulturalno- -
Oświatowego oraz Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego na polu krzewienia polskiej kultury. Szef 



   

czeskiego rządu, Bohuslav Sobotka ocenił spotkanie z przedstawicielami polskiej mniejszości 
narodowej jako bardzo ciekawe i mające pozytywny wydźwięk. 

Głos Ludu, 13. 12. 2016 
∗ ∗ ∗ 

ROCZNICOWA WYSTAWA 
O przypadającej 8 grudnia 40. rocznicy śmierci Henryka Jasiczka pamiętał Ośrodek Dokumentacyjny 

Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, który jesienią przygotował wystawę 
poświęconą tej jednej z najbardziej znanych postaci w dziejach Zaolzia. 
Autorem ekspozycji pt. „Henryk Jasiczek – zamy- ślenie” jest Marian Steff ek, 
natomiast materiały udostępnili: Danuta Palowska, Helena Sikora, Archiwum 
Zarządu Głównego PZKO oraz Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków 
w RC. Projekt udało się zrealizować dzięki funduszom Województwa 
Morawsko-Śląskiego oraz Ministerstwa Kultury RC. W listopadzie wystawa 
była prezentowa m.in. w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie, Kongresie 
Polaków w RC, Domu PZKO w Nydku, natomiast do 20 grudnia można ją 
oglądać w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie.  

Głos Ludu (wik) 
 

 
Z własnego podwórka ... 
 
ROK HENRYKA SIENKIEWICZA W CZECHACH 

Konkurs komiksu, dwie wystawy autorskie w Pradze i „Krzyżacy” 
w hipsterskim kinie Oko. Kulminacja czeskich obchodów Roku 
Henryka Sienkiewicza przypadła na listopad i grudzień. Instytut 
Polski w Pradze w jego przygotowaniach współpracował z 
Muzeum Narodowym w Kielcach i czeskim Bardzo fajným 
festivalem. 
15 listopada symbolicznie w Akademii Nauk Republiki Czeskiej 
została otwarta wystawa „Sienkiewicz 1846 - 1916 – 2016”, 
poświęcona czeskim wątkom w życiu autora „Quo Vadis”. 
Pokazuje ona miejsca, które pisarz odwiedzał będąc w Czechach, 
czeskich tłumaczy jego dzieł, ilustratorów i przyjaciół, a także 
wędrówkę szczątków pisarza po całej Czechosłowacji. Wystawę tę 

przygotował Instytut Polski w Pradze wraz z Muzeum Narodowym w Kielcach. 30 listopada o 
godzinie 17.00 odbył się wernisaż wystawy, którą zebranym gościom zaprezentował dyrektor 
Muzeum Narodowego w Kielcach pan Robert Kotowski w towarzystwie Ambasador Rzeczpospolitej 
Polskiej w Pradze pani Grażyny Bernatowicz oraz specjalnego konsultanta wystawy, pracownika 
czeskiej Akademii Nauk historyka Romana Barona.  

1 grudnia w modnym kinie Bio Oko odbyła się „Noc z Henrykiem” w 
ramach cieszącego się dużą popularnością Bardzo fajnégo festivalu, 
skupiającego się na współczesnej „świeżej" polskiej kulturze. Głównym 
punktem programu było otwarcie wystawy „Henryk w komiksie”, na którą 
składają się prace laureatów konkursu komiksu zorganizowanego przez 
Instytut Polski w Pradze z okazji Roku Henryka Sienkiewicza. Konkurs był 
skierowany głównie do młodych ilustratorów, projektantów i artystów, 
których w oryginalny sposób  zainspirowały dzieła Sienkiewicza lub jego 
losy. Znajdują się tam także starsze czeskie i polskie adaptacje. Do powstania 
wystawy przyczynili się również: teoretyk komiksu Pavel Kořínek Tomas 
Prokůpek i Wojciech Birek, których teksty są, obok zwycięskich i innych 
nadesłanych prac, w katalogu wystawy. Zostały też ogłoszone wyniki 
studenckiego konkursu na tłumaczenie, w którym jego uczestnicy musieli się 
zmierzyć z tekstem samego noblisty. Na zakończenie miłośników filmu 
czekała prawdziwa perła – „Krzyżacy” w reżyserii Aleksandra Forda.   



   

SIENKIEWICZ 1846 – 1916 – 2016. Pierwszy polski laureat Nagrody Nobla za literaturę i jego 
czescy czytelnicy 
15.11 – 20.12.2016, Akademia Nauk Republiki Czeskiej, ul. Narodni 3, Praga 1 
HENRYK W KOMIKSIE 
1.12 – 31.12.2016, Bio Oko, Františka Křížka 15, Praga 7 

Instytut Polski w Pradze 

Krzysztof Jaxa - Rożen 



   

OPŁATEK POLONIJNY  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Pogodnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, 
szczęścia, zdrowia i pomyślności w Nowym Roku 2017 

życzy 
zarząd Klubu Polskiego w Pradze 

 
 
 

 
 
 

 

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y 
 

Pierwsze spotkanie Klubu Polskiego w nowym roku 2017 
odbędzie się w czwartek, 26 stycznia o godzinie 17, 

w DMN, Vocelova 3, Praga 2 
 

 
 

              
Redakcja: Władysław Adamiec 

 
 
Na internetowych stronach Klubu Polskiego są umieszczone wszystkie numery Merkuriusza Klubu 
Polskiego w formacie PDF. Można z nich korzystać i pobierać. 
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