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Pożegnaliśmy śp. Bronka Walickiego – niezapomnianego prezesa Klubu
Polskiego w Pradze
10 lipca 2017 roku, odbył się w kościele ewangelickim w Bystrzycy pogrzeb
człowieka bardzo dla nas, członków Klubu Polskiego w Pradze, bliskiego i
zasłużonego – wieloletniego prezesa Bronisława Walickiego.
Wśród licznie zgromadzonych na pogrzebie krewnych, przyjaciół i znajomych
obecni byli również przedstawiciele naszego stowarzyszenia – Krystyna
Olaszek-Kotýnek i Władysław Adamiec.
Pogrzeb miał bardzo doniosły charakter. Pochodzący ze Stonawy solista opery
berlińskiej Klemens Słowioczek rozpoczął ceremonię ulubioną pieśnią
zmarłego. Celebrujący pogrzeb pastor przypomniał obecnym historię życia
zmarłego, jego zaangażowanie zawodowe i społeczne, gorący patriotyzm, a
także jego pełne miłości i wzajemnego porozumienia życie rodzinne. Następnie w imieniu Kongresu
Polaków przemówił Dr. Józef Szymeczek, a w imieniu Klubu Polskiego w Pradze pożegnała zmarłego
Krystyna Olaszek-Kotýnek. Bronisław Walicki był wieloletnim członkiem chóru Harfa i właśnie ten
chór uświetnił pogrzeb żegnając się ze swoim przyjacielem przepiękną pieśnią „Ojczysty dom“.
Krystyna Olaszek-Kotýnek
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Refleksje przyjaciół śp. Bronka:
To był wspaniały człowiek. Wczoraj - nie wiedząc jeszcze o tym, że nie żyje - wspominałem go w
duchu, kiedy na konferencji w Odessie prof. Zbigniew Kruszewski z Teksasu wymienił San Diego.
Rzeczywiście Bronek zjeździł pół świata i na jesień swego jakże aktywnego życia powrócił do swoich
najbliższych, czyli na Zaolzie. Jednak również w polskiej Pradze pozostawił na zawsze swój widoczny
ślad. Kiedy byłem razem z Nim członkiem Rady (Kongresu) Polaków w Republice Czeskiej, mając 26
lat, zaproponował mi mówienie sobie po imieniu, co szło mi początkowo z niemałymi oporami - z
uwagi na spora różnice wieku i również mój wielki szacunek wobec Niego. Ponieważ jednak był
osoba niezwykle otwarta i zarazem młody duchem, stopniowo ta bariera zaczęła ustępować.
Łączę się ze wszystkimi, którzy Bronka Walickiego znali, szanowali i lubili (z Pragi, Zaolzia, Polski i
Polonii w świecie). Wyrazy współczucia dla najbliższej Rodziny Zmarłego. Część Jego pamięci
Roman Baron
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Kochany Bronku jesteś tu z nami, w naszym domu. Jesteś tu ze swoją rodziną, na spotkaniach
Sylwestrowskich, kiedy z Leszkiem puszczaliśmy z balkonu zimne ognie na spadochronikach, a rano
z trudem udało się oderwać przymarznięte do lodu koła samochodu.
Jesteś tu z nami, kiedy zmieniała się sytuacja wokół Polonii praskiej i wspólnie poszukiwaliśmy dróg
jak naszą Polonię ożywić. Jesteś z nami, kiedy już potem, po reaktywacji, formułowaliśmy podstawy
statutu Klubu Polskiego, opracowywaliśmy sprawozdania z działalności klubowej czy układaliśmy
pisma do władz polskich i czeskich w sprawach dotyczących sytuacji Polonii praskiej.
Jesteś wszędzie tam, gdzie Klub zostawił swój ślad w różnych siedzibach, gdzie utrwalał się podczas
imprez rocznicowych.
Jesteś wszędzie tam, gdzie walczyło się o polskość, tu w Pradze, na Twym ukochanym Zaolziu i gdzie
indziej w świecie.
Twój ślad pozostał tu z nami na zawsze, we wspomnieniach członków Klubu, jak niezłomnego
rzecznika praw mniejszości, nie tylko zresztą polskiej.
Kto zostaje we wspomnieniach, zostaje w nich na zawsze. Nigdy Cię nie zapomnimy, a w naszej
pamięci zostaniesz do końca naszego życia.
Odpoczywaj w pokoju, dzielny Polaku.
Eliza, Izabela i Krzysztof Jaxa-Rożen

PROSZĘ PAŃSTWA - TROCHĘ KULTURY….
Alternatywny Teatr Klub PL Praga pragnie przypomnieć Państwu o kilku polskich a równocześnie
światowych rocznicach, które zaistnieją również w listopadowym programie artystycznym Klubu
Polskiego.
11-ego listopada bowiem, przypomnimy sobie kolejną, wręcz mistyczną już 99 rocznicę powstania
państwa polskiego, do którego pośrednio przyczynił się również jeden z najoryginalniejszych malarzy
młodopolskich Adam Chmielowski, walcząc i będąc rannym w powstaniu styczniowym.
A 11-ego listopada 2014 r. oficjalnie rozpoczął działalność Alternatywny Teatr Klub PL Praga,
którego skromną, trzecią rocznicę powstania, będziemy świętować w teatrze MANA. Natomiast 12ego listopada przypadnie rocznica kanonizacji błogosławionego brata Alberta Chmielowskiego,
którego w roku 1989 w Rzymie wyniósł na ołtarze papież Jan Paweł II. Setną rocznicę urodzin
polskiego papieża, przypadającą w roku 2020, teatr nasz uczcił przygotowaniem przedstawienia.
11-ego listopada 2017 r. zapraszamy Państwa do teatru MANA, w Vršovicach, na II premierę
inscenizacji p.t. ECCE HOMO, w wykonaniu Alternatywnego Teatru Klub PL Praga, w adaptacji i
reżyserii J.Z.Czerneckiego.
Inscenizacja powstała na podstawie dramatu Karola Wojtyły, p.t. "Brat naszego Boga" będącego
swego rodzaju analizą życia, twórczości i wewnętrznej przemiany malarza Adama Chmielowskiego,
mającego wielki wpływ na wybór drogi życiowej autora sztuki. Rok 2017 jest ogłoszonym przez
parlament polski rokiem brata Alberta.
Anna Kaczmarska

ZAPRASZAMY
Następne spotkanie Klubu Polskiego w Pradze
odbędzie się w czwartek, 30 listopada 2017 o godzinie
17,
w DMN, Vocelova 3, Praga 2
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