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 Rodzice pochodzą z przeciwnych krańców Zaolzia: 

z Jabłonkowa i Błędowic
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 Pierwsze kroki na scenie – wraz z zespołami Błędowianie i 

Kamraci.
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 Nauka u najlepszych.

 Letnia szkoła w Koszęcinie.
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 Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania 

w Wędryni obchodziła jesienią 2005 roku 

jubileusz 100-lecia.
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 Absolwentka Gimnazjum 

z Polskim Językiem Nauczania

w Czeskim Cieszynie.



 „Bodzio” – występ u boku Maryli Rodowicz podczas festiwalu 

ZLOT ‘2004.
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 Pierwszy wywiad dla TVP.
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 Przepustką do świata estrady stało się zwycięstwo 

w programie „Szansa na sukces”.
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 Nagranie pierwszej płyty w praskim studiu.

 Opiekunem muzycznym Ewy został Leszek Wronka.
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 W 2011 roku, Ewa wzięła udział w kampanii medialnej –

„POSTAW NA POLSKOŚĆ”.
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 Kto jest dziś autorytetem dla młodego pokolenia?
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 Kariera muzyczna Ewy sprowokowała zainteresowanie historią 

regionu.

„…Moje zainteresowanie tym tematem, początkowo odległe było nauce.

Trudno wyobrazić sobie, że rozrywka może sprowadzić umysł człowieka

Na szersze tory, tak jednak się stało. Niewiele słyszałam o polskiej 

mniejszości w Czechach w życiu codziennym, niewiele zostawało 

mi przekazywane na ten temat podczas wielu lat edukacji, i najwyraźniej 

sposób przekazu nie był na tyle wystarczający bym przystała dłużej 

nad tematem. Osoby publiczne mają duży wpływ na tworzenie się 

światopoglądu i popularności danego tematu. Ja zaczęłam interesować się 

problemem Zaolzia i polskiej mniejszości śledząc drogę – wtedy jeszcze

piętnastoletniej piosenkarki – Ewy Farnej. Kolejne wywiady z pytaniami 

czy to Polka czy Czeszka, mnie samą zaczęły zastanawiać…”
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 Ewę Farną znam od dziecka. Już wtedy była wybitna i w szkole, a wiem to od mojej
siostry, która ją uczyła w wędryńskiej podstawówce, i poza nią, bowiem bywałem na
konkursach cieszyńskiej pieśni ludowej, gdzie spośród innych wybijała się nie tylko
głosem, ale i kulturą osobistą, też determinacją, ambicją. To wszystko jej zostało. A co do
tego dorzuciła? Łatwość mądrego dialogu w sytuacjach nawet bardzo oficjalnych, tudzież
elokwencję, przytomność ducha. Nigdy nie słyszałem, żeby mówiła nie do rzeczy.
Błyskotliwa osoba, inteligentna. Po prostu osobowość. Efektem tego wszystkiego jest
również jej racjonalizm, twarde stąpanie po ziemi – chce skończyć prawo, bowiem
śpiewać na takim poziomie i w takiej konkurencji nie można wiecznie.

 I jeszcze jedno, co dla mnie jest szczególnie fascynujące. To mianowicie, jak ta młoda
osoba zawsze i wszędzie określa się jako Polka i człowiek wierzący, który ma ideały, w jej
generacji prawie nieobecne. Oczywiście, zawdzięcza to głównie swojej rodzinie, ale, bądź
co bądź, wzbudza to podziw i szacunek. Jej niewątpliwy talent wokalny, muzyczny,
uwidoczniony w prestiżowych nagrodach na prestiżowych konkursach i festiwalach, ale
też wzmiankowane wartości moralne i narodowe spowodowały, że dla upowszechnienia
wiedzy o polskości Zaolzia zarówno w Czechach, jak i Polsce zrobiła więcej, niż wiele
tutejszych organizacji razem wziętych. Nie było przed nią kogoś takiego na cieszyńskiej
ziemi.

Prof. dr hab. Daniel Kadłubiec
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