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Nominowany do nagrody

KULTURA

Autorki na walizkach
Czeski Cieszyn. Nie ma lepszego 
kontaktu z książką od kontaktu z jej 
autorem. Taka okazja nadarza się co 
roku uczestnikom imprezy „Z książką 
na walizkach”. W środę w Teatrze Cie-
szyńskim w Czeskim Cieszynie odbył 
się jej fi nał. STR. 2-3

POLITYKA

Na szczycie
Warszawa. O współpracy polsko-cze-
skiej na forum Unii Europejskiej, przy-
szłości zjednoczonej Europy w obliczu 
Brexitu oraz kryzysu migracyjnego, 
a także o negocjacjach wieloletniego 
budżetu UE rozmawiali premierzy 
Polski i Czech w Warszawie. STR. 3

Znajdź nas 
na

�

POLITYKA

Kto na czele gmin? 
Region. Dwa tygodnie po wyborach 
w większości gminach na Zaolziu wia-
domo już, kto przez kolejne cztery 
lata będzie stał na ich czele. Skład no-
wych władz samorządowych zostanie 
ofi cjalnie potwierdzony na sesjach 
inauguracyjnych na przełomie paź-
dziernika i listopada. STR. 3
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Przy wsparciu: 
Ministerstwa Kultury RC, Województwa Morawskoœl¹skiego, Miasta Czeski Cieszyn,
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.

Zespó³ Regionalny
"B³êdowice"

Joanna Škòouøil
Zbyszek Kaleta

W³adys³aw Kubieñ

Beerclub -
Braæ Kuflowa na Zaolziu

Micha³ Staszowski
Pawe³ Kufa

Piotr Roszak
Tiffany Sajdok

Grupa "NONET"

oraz goœæ specjalny:

                 Ma³gorzata Pikus               

Partner medialny

Finał coraz bliżej
Nadal można głosować na 
nominowanych do nagrody 
Kongresu Polaków w RC „Złoty 
Jestem”. Kancelaria Kongresu 
Polaków przyjmuje do 25 bm. 
zarówno oryginalne kupony, 
które na bieżąco publikujemy 
w „Głosie”, jak i SMS-y. 

Codziennie przychodzi ok. 50 SMS-
-ów, w sumie mamy ich już ok. 
300. Powoli docierają także ku-

pony. Zachęcamy do głosowania na ku-
ponach, ponieważ spośród głosujących 
wylosujemy trzy osoby, które otrzymają 
nagrody rzeczowe – informuje Aneta 
Roszka z Kancelarii KP. Przypominamy, 
że SMS-y należy wysyłać pod numerem: 
+420  736  627  021, kupony pod adresem: 
Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 
458/33, 737 01 Czeski Cieszyn.  (dc)

• Ostrawa zyska supernowoczesne zaplecze dla sportu i sztuki. Uniwersytet 
Ostrawski otrzymał dotację z funduszy europejskich w wysokości ponad 1 mld 
koron na budowę dwóch obiektów: kompleksu sportowo-technologicznego oraz 
klastra sztuki i designu. Powstanie on na Czarnej Łące, nad Ostrawicą. (dc) Fot. ARC
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Będziemy odtwarzali regionalne i lokalne połączenia kolejowe. To 
cywilizacyjny krok we właściwym kierunku – stwierdził polski 

premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając w tym tygodniu nowy in-
westycyjny Program Kolej+, który ma „reanimować” infrastrukturę 
kolejową w małych, prowincjonalnych miastach. Szef polskiego rządu 
przyznał, że przez wiele lat lokalne połączenia kolejowe były nad 
Wisłą zaniedbywane, a bardzo dużo z nich zlikwidowano. W efekcie 
w ciągu ostatnich 30 lat długość torów kolejowych zmniejszyła się z 
około 30 tys. kilometrów do ok. 20 tys. km. – Chcemy zatrzymać tę 
falę i podejmujemy się realizacji programu, który ma to niekorzystne 
zjawisko odwrócić – mówił polski premier.

Dzięki programowi Kolej+ dostęp do połączeń kolejowych ma 
ponownie zyskać m.in. Jastrzębie-Zdrój. Już w grudniu po latach 
nieobecności pociągi pojawią się także na stacji w Strumieniu. Nic za 
to nie zapowiada, że cokolwiek zmieni się nad Olzą. Wprawdzie gene-
ralny remont przechodzi właśnie linia kolejowa z Cieszyna do Zebrzy-
dowic, ale samorządy Śląska Cieszyńskiego od dawna bezskutecznie 
zabiegają o podobną inwestycję na linii kolejowej, która łączy Cieszyn 
z Bielskiem-Białą. Łączy już tylko teoretycznie, bo ostatnie pociągi 
pasażerskie przejechały między Bielskiem a Cieszynem na początku 
2009 r. i póki co, nie ma szans na zmianę tej sytuacji. 

By kolejowo otworzyć na świat nadolziańskie miasto potrzebna jest 
modernizacja niewielkiego odcinka torów z Cieszyna do Goleszowa. 
Niestety, mimo że inwestycja jest planowana, prawdopodobnie nie 
dojdzie do skutku (w dającej się przewidzieć przyszłości), ponieważ 
nie zyskała akceptacji unijnej instytucji o nazwie Jaspers, zajmującej 
się kontrolą wydawanych pieniędzy m.in. na projekty transportowe. 
Wychodzi więc na to, że program Kolej+ ominie wielkim łukiem pol-
ską część Śląska Cieszyńskiego. W efekcie za pięć lat będzie już można 
przejechać samochodem autostradą z Ostrawy do Gdańska, a także 
drogą szybkiego ruchu S3 z Harrachowa do Świnoujścia. Tymczasem 
pociągiem z Cieszyna nie dotrzemy nawet do Skoczowa...  

Franti šek Šulgan
Agencja Ochrony Przyrody w RC

Witold Kożdoń 
kozdon@glos.live

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

E-STREFA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

GRÓDEK
Gmina szuka drzewka, 
które posłuży za tego-
roczną, bożonarodze-
niową choinkę. W tym 
tygodniu urzędnicy zwró-
cili się do mieszkańców 
z apelem w tej sprawie. 
Drzewko powinno być 
ładnie wyrośnięte i mieć 
od czterech do pięciu 
metrów wysokości. Po 
okresie świątecznym 
choinka zostanie pocięta, 
a jej drewno zwrócone 
darczyńcy.  (wik)

KARWINA 
Złe wiadomości dla zmo-
toryzowanych. Budowa 
obwodnicy opóźni się. We-
dług pierwotnych planów 
miała rozpocząć się jesz-
cze w tym roku, tymcza-
sem prace ruszą dopiero 
w październiku przyszłego 
roku. Dyrekcja Dróg i Au-
tostrad poinformowała, 
że dobiega końca przy-
gotowanie dokumentacji 
projektowej, która posłuży 
do ogłoszenia przetargu na 
wykonawcę. Trasa obwod-
nicy będzie biegła między 

torami kolejowymi 
a jeziorem w Parku 
Boženy Němcowej, za 
Mostem Darkowskim 
połączy się z istniejącą 
drogą do Czeskiego 
Cieszyna.  (dc)

RYCHWAŁD
We wtorek na ulicy Or-
łowskiej siedmioletnie 
dziecko wbiegło pod sa-
mochód. 41-letni kierowca 
volkswagena passata 
jechał od Orłowej w kie-
runku Bogumina. Kierowca 
zareagował, ale nie zdołał 
zapobiec kolizji. Malucha 
zabrał do szpitala helikop-
ter medyczny. Badanie 
kierowcy na obecność w 
jego organizmie alkoholu i 
substancji uzależniających 
dało wynik negatywny. 
 (wik)

OSTRAWA 
Wszystkie mieszkania 
komunalne w mieście 
zostaną wyposażone 
w sygnalizatory prze-
ciwpożarowe. Instalacja 
urządzeń rozpoczęła się na 
początku roku, obecnie, w 
drugim etapie, miasto kupi 
i zainstaluje 7,9 tys. sygna-
lizatorów, a ponadto 330 
czujników czadu. Te drugie 
urządzenia montowane 
są tylko w mieszkaniach, 
w których ze względu na 
sposób ogrzewania istnieje 
ryzyko ulatniania się trują-
cego tlenku węgla.  (dc)

OSTRAWA

KARWINA

RYCHWAŁD

GRÓDEK

W I A D O M O Ś C I

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ar-
chiwum krótkich materiałów fi lmowych.

piątek

sobota

niedziela

dzień: 13 do 15 C 
noc: 10 do 8 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 13 do 15 C 
noc: 10 do 8 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 9 do 11 C 
noc: 8 do 6 C 
wiatr: 1-4 m/s

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą: 
Piotr, Ziemowit
Wschód słońca: 7.10
Zachód słońca: 17.49
Do końca roku: 73 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Normalizacji
Przysłowia: 
„Październik ciepły, 
będzie luty skrzepły”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą: 
Felicjan, Irena
Wschód słońca: 7.12
Zachód słońca: 17.47
Do końca roku: 72 dni
(Nie)typowe święta: 
Europejski Dzień Seniora
Międzynarodowy Dzień 
Szefa Kuchni 
Światowy Dzień 
Statystyki
Przysłowia: 
„Idzie jesień, a tu pusta 
kieszeń”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą: 
Celina, Urszula
Wschód słońca: 7.14
Zachód słońca: 17.45
Do końca roku: 71 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy 
dzień odpoczynku od 
świętowania
Przysłowia: 
„Od świętej Urszuli chłop 
się kożuchem otuli”
„Od świętej Urszuli 
oczekuj śnieżnej koszuli”

POGODA

•••
Nie dziwię się, że niedźwiedź polubił okolice 
Wsecina. Znajdują się tam opuszczone sady 
owocowe, ule z pysznym miodem. To wszystko 
atrakcja dla tego drapieżnika 
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To były czasy – chciałoby się powiedzieć. Polska podstawówka w Wędryni 
– zdjęcie wykonano w 1995 w pierwszej klasie. A może ktoś się rozpozna? 
Piszcie na adres: info@glos.live. Fot. WIESŁAW	PRZECZEK
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Zaolziańskie edycje 
„Z książką na walizkach” 
odbywają się od 12 
lat. Ta tegoroczna 
obejmowała 30 spotkań 
z sześcioma autorkami 
dla dzieci – pisarkami, 
Grażyną Bąkowicz, Anną 
Czerwińską Rydel, Barbarą 
Gawryluk, Katarzyną Ryrych 
i Katarzyną Wasilkowską, 
oraz ilustratorką, Katarzyną 
Kołodziej. W ciągu dwóch 
dni odwiedziły one szkoły 
i biblioteki na całym niemal Zaolziu. W środę prawie 
wszystkie wzięły udział w fi nałowej Biesiadzie Literackiej.

  Beata Schönwald

Wejściówką na fi nał w Teatrze 
Cieszyńskim były odpo-
wiedzi wysłane na konkurs 

czytelniczy. Pytania dotyczyły dwóch 
książek – „Matyldy” Anny Czerwiń-
skiej Rydel i „Wilczka” Katarzyny 

Ryrych. – W sumie nadeszło 380 roz-
wiązań. 237 osób odpowiedziało na 
pytania na temat lektury „Matyldy”, a 
162 na temat „Wilczka”. Z tego 19 dzie-
ci wysłało odpowiedzi na oba zestawy 
pytań – przybliżyła główna organiza-
torka, prezes Stowarzyszenia Przyja-
ciół Polskiej Książki, Helena Legowicz. 

Finał konkursu czytelniczego jak 

Autorki na  walizkach

co roku miał charakter zabawy. 
Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników kilka dyscyplin kon-
kursowych. W tej pierwszej au-
tomatycznie wzięli udział Alek-
sandra Rusnok z Nawsia, Miriam 
Lisztwan z Oldrzychowic, Magda-
lena Ewa Kmeť z  Czeskiego Cie-
szyna i Jakub Legierski z Trzyńca. 
Prace nadesłane przez dziewczy-
ny wyróżniały się bowiem od po-
zostałych szczególnie starannym 
opracowaniem grafi cznym. Jakub 
z  kolei jako jedyny odpowiadał na 

pytania konkursowe indywidual-
nie, a nie w ramach szkoły. Pozo-
stałych uczestników fi nałowych 
konkurencji wyłoniono w drodze 
losowania. Kto miał to szczęście i 
został wezwany na scenę, otrzymy-
wał nagrodę książkową. – W sumie 
rozdaliśmy ok. 60 książek. Te póź-
niej dzieci mogły dać autorkom do 
podpisania – wyjaśniła Legowicz. 

Specjalne zadanie do wykonania 
otrzymały również same autorki. 
Musiały się wykazać znajomością 
miejscowej gwary lub przynajmniej 

fantazją. Z podanych gwarowych 
słów, dla przeciętnego Polaka abso-
lutnie niezrozumiałych, miały uło-
żyć telegram informujący o swoim 
pobycie na Zaolziu. Wrażeniami 
z Zaolzia oraz doświadczeniami z 
pracy twórczej panie dzieliły się 
z publicznością również podczas 
mini-wywiadów, które przeprowa-
dziła z nimi prowadząca biesiadę 
Helena Legowicz. – Takiej atmosfe-
ry, jaka jest tutaj, nie ma na żadnej 
innej imprezie czytelniczej – prze-
konywała Katarzyna Ryrych, która 
gościła na Zaolziu już trzeci raz. Z 
kolei Katarzyna Kołodziej, wyja-
śniała, co oznacza w praktyce bycie 
ilustratorem. – To po trosze bycie 
czytelnikiem. Ja pierwsza biorę do 
ręki teksty, które później zostają zi-
lustrowane – zaznaczyła. 

W środę na widowni zasiedli 
konsul generalny RP w Ostrawie, 
Janusz Bilski, dyrektorka Bibliote-
ki Miejskiej w Czeskim Cieszynie, 
Jana Galášowa, oraz dyrektor Te-
atru Cieszyńskiego, Petr Kracík. 
Wszystkie spotkania „Z książką na 
walizkach” przygotowane przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej 
Książki zostały zrealizowane przy 
współpracy z Biblioteką Regional-
ną w Karwinie, Biblioteką Miejską 
w Czeskim Cieszynie i Wydawnic-
twem „Literatura” Łódź.  

• Katarzyna Kołodziej opowiadała, co 
znaczy być ilustratorem. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Na szczycie
15 października z wizytą w 

Warszawie przebywał pre-
mier Republiki Czeskiej Andrej Ba-
biš, który spotkał się z premierem 
Polski Mateuszem Morawieckim 
oraz Fabrice Leggeri, dyrektorem 
wykonawczym Europejskiej Agen-
cji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
(Frontex), której siedziba znajduje 
się w Warszawie.

Premierzy podkreślili łączące 
Polskę i Czechy wspólne stanowi-
ska. Zgodzili się, iż pomoc uchodź-
com należy zapewniać przede 
wszystkim w krajach ich pocho-

dzenia, w co Warszawa i Praga są 
zaangażowane fi nansowo i organi-
zacyjnie. – Czechy i Polska stoją na 
tym samym stanowisku. Nie ma 
żadnej możliwości, żebyśmy byli 
przymuszani do przyjmowania 
migrantów – powiedział szef pol-
skiego rządu podczas konferencji 
prasowej.

W trakcie spotkania politycy po-
ruszyli także kwestię Brexitu. Pod-
kreślili konieczność ochrony inte-
resów obywateli i przedsiębiorców 
z Polski i Czech po wyjściu Wielkiej 
Brytanii z Unii.  (wik)

31
października upływa termin zgłaszania wniosków do Funduszu Rozwoju Zaolzia 
na czwarty kwartał tego roku. Zostaną ocenione w trakcie posiedzenia Komisji 
Grantowej w listopadzie. Wnioski dostarczone po tej dacie przejdą do następnego 
kwartału.

Warto wiedzieć, że 22 października w czeskocieszyńskim klubie „Dziupla” o 
godzinie 17.00 odbędzie się kolejne spotkanie, którego celem będzie konsultacja 
projektów. Każdy uczestnik powinien więc znać przynajmniej ogólny zarys swo-
jego zamiaru projektowego, czyli cele, program, nazwę i termin jego realizacji. 
Liczba uczestników jest ograniczona do 10 osób. Swój udział należy potwierdzić 
najpóźniej do piątku 19 października, wysyłając e-maila na adres: smp@centrum.
cz. Dodatkowo każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą laptop.  (wik)

Kto na czele gmin? 
We wtorek umowy koalicyjne zo-

stały podpisane w Karwinie i 
Jabłonkowie, w środę w Trzyńcu. W 
tym pierwszym mieście rządzić będą 
ČSSD z ANO i KSČM. Prezydentem 
zostanie Jan Wolf (ČSSD), pierwszym 
zastępcą prezydenta Lukáš Raszyk 
(ČSSD), drugim zastępcą Miroslav 
Hajdušík (KSČM), trzecim obecny 
dyrektor Polskiego Gimnazjum w 
Czeskim Cieszynie, Andrzej Bizoń 
(ČSSD), a czwartym Vladimír Kolek 
(ANO). Działką Andrzeja Bizonia 
będzie kultura, szkolnictwo i sport, 
czyli resort, który w minionej kaden-
cji leżał w gestii innego przedstawi-
ciela polskiej mniejszości narodowej, 
Karola Wiewiórki (KSČM). 

W Trzyńcu na czele miasta nadal 

będzie stała Věra Palkovská, jej za-
stępcami zostali Radim Kozlovský i 
Ivo Kaleta (wszyscy Osobistości dla 
Trzyńca).

Z umowy partnerskiej podpisanej 
przez koalicjantów w Jabłonkowie 
wynika, że na czele ratusza stanie 
ponownie Jiří Hamrozi z KDU-ČSL. 
Zwycięscy chadecy, którzy uzyskali 
w wyborach osiem mandatów, obej-
mą stery wspólnie z ODS, ANO i jed-
ną radną z ugrupowania „Nezávislí a 
Strana soukromníků”. Zastępcą bur-
mistrza zostanie Luboš Čmiel (ANO). 
W ub. kadencji funkcję tę pełnił Sta-
nisław Jakus, który postanowił nie 
startować już w tych wyborach. 

Do wczoraj sytuacja powyborcza w 
wielu gminach powiatu frydecko-mi-

steckiego nie była jeszcze rozstrzy-
gnięta. W niektórych przypadkach, 
jak np. w Milikowie, nie odbyły się 
jeszcze rozmowy koalicyjne. W in-
nych, m.in. w Wędryni, Gnojniku czy 
Mostach k. Jabłonkowa, utrudnia je 
powyborczy układ sił i o stanowisku 
wójta rozstrzygnie prawdopodobnie 
dopiero sesja inauguracyjna. Pewny 
fotel wójta ma już Roman Wróbel w 
Bystrzycy, w Gródku najprawdopo-
dobniej nadal będzie wójtem Robert 
Borski, w Nydku Jan Konečný, a w 
Bukowcu Monika Czepczorowa. 

W większości gmin powiatu kar-
wińskiego zapadły już decyzje. Od 
początku była klarowna sytuacja w 
Boguminie, gdzie dotychczasowy 
długoletni burmistrz Petr Vícha 
(ČSSD) cieszy się niesłabnącym 
poparciem. Andrzej Feber (ANO) w 
Stonawie, Marian Lebiedzik (ČSSD) 
w Piotrowicach, Jan Lipner (Stow. 
NK) w Suchej Górnej oraz Pavel 
Buzek (STAN) w Lutyni Dolnej na-
leżą do grona długoletnich wójtów, 
którzy nadal będą stali na czele 
swoich gmin. Także w Cierlicku nie 

dojdzie do zmiany – wójtem będzie 
nadal Martin Polášek (NEZ – Cier-
licka Koalicja). Do zmiany dojdzie w 
Rychwałdzie. Zgodnie z umową ko-
alicyjną, którą zwycięskie ANO pod-
pisało z SPD oraz Niezależnymi, na 
czele miasta stanie lider ANO, Mi-
lan Starostka. Również w Dąbrowie 
zmienił się układ sił, nowym wój-
tem ma być Dáša Murycowa (Nie-
zależni). Na czele gminy Kocobędz 
ma stanąć David Harok (ČSSD), 
który do tej pory był zastępcą wójta. 
 (dc,sch)

Kto poprowadzi gimnazjum?
W związku z wyborem Andrzeja Bizonia na zastępcę prezydenta Karwiny, dojdzie do zmiany w kierownictwie Polskiego 
Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Według informacji, które uzyskaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim w 
Ostrawie, na czele placówki stanie obecna wicedyrektor, Maria Jarnot. – Kolejne kroki są w kompetencji zarządu woje-
wództwa, który może kierowanie szkołą pozostawić zastępcy lub ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora – wyjaśniła 
rzeczniczka Urzędu Województwa Morawsko-Śląskiego, Nikola Birklenowa. Zaznaczyła jednak, że wyłoniony w drodze 
konkursu nowy dyrektor zostałby mianowany tylko na czas trwania sprawowania funkcji publicznej przez Bizonia.
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Wkroczyli legioniści
W tym tygodniu w centrum Cieszyna było słychać eksplozje i strzały z karabinów. We 
wnętrzach ratusza doszło zaś do śmiertelnej bójki na noże… Wszystko to działo się na 
planie fi lmu „Legiony”. Polska superprodukcja ma trafi ć do kin za rok, w kolejne Święto 
Niepodległości.

Witold Kożdoń

„Legiony” w reżyserii Da-
riusza Gajewskiego to 
opowieść, która skupia 

się na szlaku bojowym legionistów 
Józefa Piłsudskiego z lat 1914-1916. 
Epilogiem są zaś wydarzenia z li-
stopada 1918 r. – Film opowiada hi-
storię grupy młodych ludzi, którzy 
zdecydowali się iść walczyć o Pol-
skę. Wywodzili się oni z różnych 
środowisk, różnili się między sobą, 
spierali, ale połączyła ich idea wol-
nej Polski. I o tym pokoleniu opo-
wiadamy w naszym fi lmie – mówił 
cieszyńskim dziennikarzom jego 
producent Maciej Pawlicki.

Nie tylko 
na Śląsku Cieszyńskim…
Obok Cieszyna zdjęcia do fi lmu krę-
cone już były w Warszawie, Niebo-
rowie czy Tokarni niedaleko Kielc. 
– Na Śląsku Cieszyńskim będziemy 
jeszcze pracować w Cisownicy i w 
pobliżu Skoczowa, ale wybieramy 
się również do Wałbrzycha, gdzie 
planujemy jeździć zabytkowym 
pociągiem. Generalnie kręcenie 
zdjęć zajmie nam ponad rok i po-
trwa do marca 2019. W fi lmie będą 
więc wszystkie cztery pory roku 
– tłumaczył z kolei w rozmowie z 
„Głosem” Marcin Adamczewski, 
drugi kierownik produkcji.

Zdradził on również, że Cieszyn 
gra w „Legionach”... Kielce. – To 
dlatego, że u was najstarsza część 
miasta bardzo ładnie się zachowa-
ła. Kielce są bardziej nowoczesne, 
takie modernistyczne, albo bar-
dziej zapuszczone i zniszczone. Do 
tego cieszyński Rynek ma dla nas 
niemal idealny kształt i wielkość – 
tłumaczył Adamczewski. 

– Przepiękna jest również wieża 
waszego ratusza. Takiej długo szu-
kaliśmy po całej Polsce, bo ona ide-
alnie nadaje się do naszej bardzo 

trudnej sceny batalistycznej – mó-
wił Pawlicki.

Filmowcy przez pięć dni praco-
wali w różnych punktach śródmie-
ścia. Kręcili zdjęcia na Rynku i w 
ratuszu, ale również przy ul. Men-
niczej, na placu św. Krzyża, ul. Sze-
rokiej czy w Muzeum Drukarstwa. 
Na potrzeby fi lmu centrum miasta 
przeszło też wielką metamorfozę. 
W oczy rzucały się przede wszyst-
kim stare rosyjskie szyldy i witryny 
sklepowe nawiązujące do roku 1914. 

– Nasi scenografowie rozpoczę-
li pracę już 1 października i przez 
dwa tygodnie pracowali po 14-16 
godzin na dobę. Dzięki bardzo do-
brej współpracy z władzami Cie-
szyna i przede wszystkim miejski-
mi służbami, wiele rzeczy udało 
nam się zasłonić, przykryć, uciąć i 
odkręcić. Na planie mamy też jed-
nak fachowców od efektów kom-
puterowych, bo wiele anten, kabli i 
innych współczesnych elementów 
mimo wszystko będziemy musie-
li cyfrowo wymazać – wyjaśniał 
Adamczewski.

Filmowe utrudnienia
W trakcie pracy ekipy fi lmowej po-
ruszanie się po centrum Cieszyna 
było mocno utrudnione. Problem 

mieli zarówno kierowcy jak i pie-
si. Na początku tygodnia fi lmowcy 
zamknęli m.in. cały Rynek, na któ-
rym doszło do strzelaniny. – Gramy 
tutaj scenę, gdy legioniści wchodzą 
do Kielc. Ten fakt jest powszechnie 
znany. Wiadomo, że mieszkańcy 
mocno się wówczas bali i bardzo 
niechętnie przyjmowali naszych 
żołnierzy. Kręcimy również se-
kwencję, gdy jeden z legionistów 
zostaje postrzelony przez snajpe-
ra z wieży ratuszowej. To pierwsza 
śmierć w tej grupie, którą wszyscy 
bardzo mocno przeżywają. Rosyj-
skiego snajpera na wieży ratuszo-
wej nasi legioniści postanawiają 
„zdjąć”. Rzucają się do ratusza, w 
którym dochodzi do straszliwej 
bójki. Ostatecznie Polacy zabijają 
Rosjanina, ale w międzyczasie Mo-
skale dopadają grupkę legionistów 
w innej części miasta i wywiązuje 
się strzelanina. W jej trakcie ginie 
kobieta z maleńkim dzieckiem, a 
my pokazujemy moment inicjacji 
jednego z naszych bohaterów, który 
po raz pierwszy zabija człowieka – 
relacjonował Adamczewski.

Ujarzmianie chaosu
Cieszyńskie sceny, podobnie jak 
cały fi lm „Legiony”, były realizo-

wane z dużym rozmachem wizual-
nym, kostiumowym i scenografi cz-
nym. Gdy kręcono sceny w ratuszu, 
na rynku stanęły specjalne, wielkie 
podnośniki. Zamontowane na nich 
kamery rejestrowały zaś sceny wal-
ki wewnątrz. Nie brakowało rów-
nież efektów specjalnych, a nad 
całością czuwali konsultanci histo-
ryczni i wojskowi. Przez plan prze-
winęły się ponadto dziesiątki staty-
stów, wśród których nie brakowało 
mieszkańców Cieszyna i okolic. 

– Podczas wczorajszej strzelani-
ny zostałem ranny, ale przez cały 
dzień głównie chodziłem ulicą z 
miejsca na miejsce – mówił pan 
Edward z Cieszyna, który w fi lmie 
zagra przypadkowego, anonimo-
wego kielczanina.

Z kolei Jerzy Oszelda wystąpi w 
„Legionach” jako kielecki, stary 
Żyd. – Znalazłem się tutaj trochę 
przypadkowo i to już mój czwarty 
dzień na planie. Statyści to taki lud 
wyczekujący na dyspozycje koor-
dynatora, mimo to muszę powie-
dzieć, że magia kina zaczyna mnie 
wciągać i chcę w tej branży działać 
dalej. Ale na razie mamy kolejną 
przerwę, bo praca na planie fi lmo-
wym przypomina trochę ujarzmia-
nie chaosu – żartował Oszelda.  

Filmowcy 
lubią 
Cieszyn
„Legiony” nie 
są jedynym 
fi lmem w 
ostatnich 
latach, w któ-
rym publicz-
ność znajdzie 
cieszyńskie 
akcenty. W 
2010 r. w 
stolicy Śląska 
Cieszyńskiego 
pojawili się 
twórcy fi lmu 
„Yuma”. Na ulicy Głębokiej nakręcili oni wówczas efektowną scenę napadu na nie-
mieckiego jubilera w czekających na remont pomieszczeniach jednej z kamienic (na 
zdjęciu). Rok później nad Olzą, przy ul. Puńcowskiej, gdzie mieściła się fi lmowa po-
siadłość głównego bohatera, stuknął dla odmiany ostatni klaps do fi lmu „Wszystkie 
kobiety Mateusza”. Zdjęcia kręcono wówczas w różnych częściach Cieszyna przez 
kilka miesięcy. – Miasta jest w fi lmie mnóstwo. To jeden z bohaterów fi lmu, choć 
sama nazwa „Cieszyn” nigdzie nie pada – mówił Artur Więcek, reżyser obrazu. 
Rok później na festi walu „Wakacyjne kadry” fi lm „Wszystkie kobiety Mateusza” z 
Krzysztofem Globiszem w roli głównej miał swą premierę nad Olzą. Dwa pokazy 
obejrzał nadkomplet widzów. Zainteresowanie było tak duże, że konieczne stało 
się przeniesienie projekcji z kina do teatru.  Fot. ARC

Planowana premiera: 27 września 2019 r.
Reżyseria: Dariusz Gajewski
Scenariusz: Tomasz Łysiak, Dariusz Gajewski, Michał Godzic, Maciej Paw-
licki
Zdjęcia: Arkadiusz Tomiak
Gatunek: historyczny, fabularny
Producent: Maciej Pawlicki, Adam Borowski
Obsada aktorska: Sebasti an Fabijański, Bartosz Gelner, Jan Frycz (Józef 
Piłsudski), Borys Szyc (rotmistrz Zbigniew Dunin Wąsowicz), Antoni Pawlicki 
(porucznik Jerzy Topor-Kisielnicki), Mirosław Baka, Piotr Żurawski, Wiktoria 
Wolańska.

Tam, gdzie pracowali 
Konopnicka i Łukasiewicz 
7 listopada upłynie 110 lat od momentu, kiedy w „Gwiazdce Cieszyńskiej” po raz pierwszy ukazała się drukiem 
pełna wersja „Roty” Marii Konopnickiej. Wystawę okolicznościową pt. „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”, odnoszącą 
się zarazem do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, miałam okazję obejrzeć niedawno w Muzeum 
Marii Konopnickiej w Żarnowcu. 

Danuta Chlup

Ostatnie dni września spę-
dziłam na Polonijnych 
Spotkaniach Literacko-Ar-

tystycznych w Krośnie. Organiza-
torzy – Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie oraz Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska” – 
Oddział w Rzeszowie przygotowały 
dla uczestników z różnych krajów 
bogaty program, w ramach którego 
zwiedziliśmy atrakcyjne miejsca 
na Podkarpaciu, często związane 
ze słynnymi Polakami. Wyruszy-
liśmy śladami Marii Konopnickiej 
oraz wynalazcy lampy naftowej, 
Ignacego Łukasiewicza.

W dworku autorki »Roty«
Muzeum Marii Konopnickiej w 
Żarnowcu znajduje się w osiem-
nastowiecznym dworku otoczo-
nym zabytkowym parkiem, który 
przekazano poetce w 1903 roku w 
darze narodowym. Muzeum korzy-
sta dzisiaj z dwóch budynków – w 
samym dworku można zwiedzić 
pokoje urządzone tak, jak wygląda-
ły w czasach, kiedy poetka z nich 
korzystała. Najczęściej fotografo-
wanym przez turystów meblem 
jest bez wątpienia biurko pisarki ze 
stojącym w jego sąsiedztwie sekre-
tarzykiem. Ekspozycja poświęco-
na twórczości autorki „Roty” oraz 
sklepik, w którym można kupić jej 
książki (po bardzo przystępnych 
cenach) znajduje się w budynku, 
który ze względu na jego wcze-
śniejsze przeznaczenie nazwano 
Lamusem. 

Dzień, w którym przyjechaliśmy 
do Żarnowca, był wietrzny, lecz 
pogodny, dlatego z przyjemnością 
przeszliśmy się po parku. Moją 
uwagę od razu przykuły fuksje, ob-
fi cie kwitnące na rabatkach. Więk-
szość z nas nabyła przekonania, że 
Konopnicka mieszkała w iście sie-
lankowym otoczeniu. Jan Wolski, 
towarzyszący nam wykładowca In-
stytutu Polonistyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, wyprowadził nas 
z błędu. – Dawniej było tu bardzo 
wilgotno. Teraz rzeka jest wyregu-
lowana, lecz kiedyś płynęła bliżej 
dworku, tereny były podmokłe. 
Konopnicka nie czuła się tu dobrze 
i kiedy tylko mogła – wyjeżdżała. 
Przebywała tu, ale z przerwami – 
tłumaczył. 

Styl życia Konopnickiej nie po-
zwalał jej zresztą na długie prze-
siadywanie w domu. Była zapaloną 
podróżniczką, o czym dowiedzie-
liśmy się na jednej z wystaw w 
Lamusie. Tablica wymieniająca 
ważniejsze miejscowości, które au-
torka „Roty” odwiedziła w latach 
1882-1910, zawiera bisko sto nazw. 
Pisarka jeździła do Francji, Belgii, 
Włoch, Niemiec, Szwajcarii, San 
Marino, Rosji, odwiedziła wiele 
miast w Monarchii Austro-Węgier-
skiej. W podróżach przydała jej się 

znajomość języków. Konopnicka 
opanowała ich kilka i tłumaczyła 
literaturę z języka angielskiego, 
niemieckiego, włoskiego, francu-
skiego oraz czeskiego. 

Dyrektor Paweł Bukowski, opro-
wadzający naszą grupę, dużą uwagę 
poświęcił wystawie nt. twórczości 
patriotycznej Marii Konopnickiej. 
Na dłużej zatrzymaliśmy się przed 
planszami poświęconymi „Rocie”. 
– Utwór ten został napisany w 1908 
roku tu, w Żarnowcu, z myślą o 
Wielkopolsce, jako wyraz protestu 
przeciwko prowadzonym przez 
rząd pruski działaniom germaniza-
cyjnym – przekonywał Bukowski. 
– Najpierw była publikowana po 
zwrotkach w „Głosie Wielkopola-
nek”, lecz cenzura wykropkowa-
ła niektóre słowa. W całości, bez 
ingerencji cenzury, została po raz 
pierwszy wydrukowana 7 listopada 
w „Gwiazdce Cieszyńskiej”, a na-
stępnie w krakowskiej „Przodowni-
cy”. W 1910 roku, kiedy naród pol-
ski przygotowywał się do 500-lecia 
bitwy pod Grunwaldem, Feliks No-
wowiejski skomponował muzykę 
do „Roty”. 

Bardzo przyjemną częścią mu-
zeum był kącik poświęcony lite-
raturze dziecięcej Marii Konop-
nickiej. Mogliśmy się cofnąć do 
czasów dzieciństwa, oglądając naj-
starsze, jak i wznowione wydania 
książek: „O krasnoludkach i sierot-
ce Marysi”, „Na Jagody”, „O Janku 
Wędrowniczku” i innych. 

Wynalazca 
nowoczesnej lampy
Krośnianie chlubią się także in-
nym wielkim Polakiem, Ignacym 
Łukasiewiczem, który był wyna-
lazcą lampy naftowej i pionierem 
przemysłu naftowego w Europie, 
a zarazem działaczem niepod-
ległościowym. Wspierał m.in. 
powstańców styczniowych. W le-
żącej niedaleko Krosna Bóbrce za-
łożył w 1854 roku wraz z Tytusem 
Trzycieskim pierwszą na świecie 
spółkę naftową. Jego przygoda 
z surowcem ukrywającym duży 
potencjał przemysłowy – w tam-
tych czasach zwanym olejem 
skalnym – rozpoczęła się dwa lata 
wcześniej, na zapleczu apteki we 
Lwowie, gdzie Łukasiewicz wraz z 
Piotrem Mikolaschem prowadził 
badania nad ropą. Kontynuował 
je w Gorlicach, dokąd przeniósł 

się, by być bliżej terenów ropono-
śnych. 

Na terenie dawnej kopalni ropy 
w Bóbrce znajduje się dziś Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego im. Ignacego Łukasiewicza. 
W plenerowym muzeum ogląda-
liśmy maszyny i urządzenia wy-
korzystywane podczas wydobycia 
ropy, od najstarszych, drewnianych 
z mechanicznym napędem, po 
współczesne. W Bóbrce zachowały 
się dwa oryginalne, dziewiętnasto-
wieczne szyby naftowe o imionach 
„Franek” i „Janina”. Przewodnik 
zapewnił nas, że do dziś na terenie 
muzeum wydobywa się ropę, choć 
chodzi tylko o niewielkie ilości. 

Panom prawdopodobnie bardziej 
spodobały się maszyny, nam – ko-
bietom – kolekcja lamp naftowych. 
Tworzyły ją zarówno proste, jak i 
bardzo wymyślne, dziś powiedzieli-
byśmy „dizajnowe”, eksponaty. Nie 
ulegało wątpliwości, że lampy naf-
towe służyły w swej epoce nie tylko 
do oświetlania wnętrz, lecz miały 
także funkcję dekoracyjną. 

Duża kolekcja zabytkowych 
lamp naftowych znajduje się tak-
że na jednej z wystaw Muzeum 
Podkarpackiego, które ulokowane 
jest w wyremontowanym Pałacu 
Biskupim w Krośnie. A skoro już o 
krośnieńskich muzeach mowa, nie 
mogę pominąć Centrum Dziedzic-
twa Szkła, nowoczesnej ekspozycji 
przedstawiającej tradycje szklar-
skie Krosna i okolicy.  

31
lipca 1853 roku pierwsza skonstru-
owana przez Ignacego Łukasiewicza 
lampa naft owa oświetliła wystawę 
apteki. 

Maria Konopnicka podróżowała 
po Europie i odwiedziła blisko sto 
miejsc. Oto niektóre z nich: 
Belgia: Bruksela, Heyst
Francja: Arles, Awinion, Montpel-
lier, Nicea, Paryż, Wolkuza
Niemcy: Bad Reichenhall, Drezno, 
Frankfurt, Kolonia, Monachium 
Włochy: Bolzano, Florencja, Ge-
nua, Mediolan, Neapol, Merido, 
Padwa, Rimini, Rzym, Trydent, Tu-
ryn, Wenecja, Werona

• Uczestnicy Polonijnych Spotkań w 
Muzeum Marii Konopnickiej. 
Zdjęcia:	DANUTA	CHLUP,	WACŁAW	TUREK

• Dworek Marii Konopnickiej w 
Żarnowcu.

• Kolekcja lamp naft owych w Bóbr-
ce. 

»Legiony« w skrócie
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WITAMY

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

GŁOSIK I LUDMIŁKA

E-mail: danuta.chlup@glos.live  
Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz

E D U K A C J AD L A  D Z I E C I

Witaj, Warszawo!
Jakiego koloru jest rzeźba na kamienicy na Starym Mieście? Co jest 
napisane dookoła Syrenki na Rynku Staromiejskim? Zróbcie sobie 
zdjęcie przed Pomnikiem Małego Powstańca…

Lenka Piszczek

To tylko część zadań, z którymi 
musieli się uporać uczniowie 
klas 7.-9. Polskiej Szkoły Pod-

stawowej w Karwinie podczas swo-
jego wyjazdu do Warszawy w dniach 
2-5 października. Spacer rozpoczęli-
śmy w Łazienkach Królewskich, po-
tem był najnowszy symbol Warszawy 
– Stadion Narodowy, a po południu 
Stare Miasto. Nasza przewodniczka 
Marta zaproponowała uczniom grę 
w mieście. Dziesięcioosobowe gru-
py dostały do ręki mapę, kartę z py-
taniami i czas na wykonanie zadań. 
Wszyscy biegali pełni emocji, każdy 
chciał wygrać – być pierwszy na me-
cie i znać odpowiedzi na wszystkie 
pytania. Nie zatrzymały nas nawet 
takie drobnostki, jak rusztowanie 
okalające zabytkowy dom.

Czwartek zaczął się w Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Smutna 
i wzruszająca lekcja historii mia-
sta kontynuowana była na Zamku 

Królewskim. Po południu poje-
chaliśmy do teatru Studio Buff o na 
przedstawienie „Romeo i Julia” 3D. 
Niespodzianką były dla nas rozda-
wane przy wejściu okulary 3D i… 
peleryny, które otrzymali widzowie 
siedzący w pierwszych rzędach. W 
przedstawieniu deszcz padał prak-
tycznie nieustannie! Piosenki i 
efekty 3D były tak fantastyczne, że 
jeszcze długo po opuszczeniu teatru 
rozbrzmiewały rozmowy typu „A 
widziałeś? Super było!”.

Piątkowy poranek spędziliśmy w 
Centrum Nauki Kopernik. Wyjazd 
do Warszawy był dla uczniów niesa-
mowitym przeżyciem, o czym świad-
czą wypowiedzi siódmoklasistów. 
– Spektakl był musicalem, było mnó-
stwo piosenek, wspaniała choreogra-
fi a. Praca aktorów była wyśmienita, 
piosenki pięknie zaśpiewane, emocje 
były wyczuwalne nawet w ostatnim 
rzędzie – Jakub Zemene podzielił się 
wrażeniami ze spektaklu muzyczne-
go „Romeo i Julia”. 

Dominika Śmiłowska zwróci-
ła m.in. uwagę na nowoczesną 
Warszawę. – Czułam się, jakby 
przeniesiono mnie w przyszłość 
– wszędzie przeszklone, świecące 
budowle, sięgające nieba. Naza-
jutrz cofnęliśmy się w przeszłość 
– park w Łazienkach Królewskich 
wyglądał jak bajkowy ogród. Potem 
znowu skok w przyszłość – Stadion 
Narodowy. Ogromny, nowoczesny, 
powalający. Kiedy wyszliśmy na 
najwyższe piętra na trybunach, aż 
się bałam, że spadnę. Następne-
go dnia przenieśliśmy się do roku 
1944. Muzeum Powstania War-
szawskiego było tak autentyczne, 
że ciarki przechodziły mi z wra-
żenia po plecach.  Było to smutne, 
straszne, a zarazem ciekawe – opo-
wiedziała dziewczyna. 

Pragniemy podziękować za 
wsparcie fi nansowe wyjazdu Fun-
duszowi Rozwoju Zaolzia oraz Kon-
sulatowi Generalnemu RP w Ostra-
wie.  

Fot.	ARC	szkoły

Fot.	ARC	szkoły

Od przybytku głowa nie boli?

Lubicie czytać książki? Nasze skrzaty 
bardzo. Do tej pory jednak nie miały bi-

blioteczki z prawdziwego zdarzenia. Książki 
upychały w szufl adach, w szafi e – lub nawet 
na niej, gdzie osiadał na nich kurz, mówiąc 
krótko – gdzie się dało. Bardzo się więc ucie-
szyły, kiedy otrzymały w prezencie od naszej 
redakcji obszerną biblioteczkę z kilkoma pół-
kami. Od razu zabrały się do roboty. 

Ludmiłka przynosiła książki do pokoju, w 
którym skrzaty ustawiły biblioteczkę, a Gło-
sik omiatał je z kurzu i ładnie, równo ukła-
dał na regałach. Wkrótce biblioteczka była 
pełna, a na podłodze nie została ani jedna 

książka. Głosik otarł czoło spocone z wysiłku 
i zawołał do Ludmiłki, która gdzieś się za-
podziała: – Ludmiłko, gotowe! Wszystko się 
zmieściło, książki są równiutko poukładane!

– To wcale jeszcze nie koniec! – zawołała 
Ludmiłka w odpowiedzi. Po kilkunastu se-
kundach pojawiła się w pokoju ze stosem 
książek. – Wiesz, gdzie były? W schowku w 
tapczanie. Zupełnie o nich zapomniałam, bo 
to są książki dla młodszych skrzatów, już z 
nich wyrośliśmy. W każdym razie trzeba dla 
nich znaleźć miejsce na półce.

Głosik pokręcił głową. – Nie da rady! Mam 
inną propozycję. Jeżeli nie chcesz ich upy-
chać z powrotem w tapczanie, to może je ko-

muś podaruj – na przykład 
małym dzieciom. 

– Świetny pomysł, Głosi-
ku! Zaniesiemy je do przed-
szkola. Dzieci na pewno się 
ucieszą – rozpromieniła się 
Ludmiłka. 

Teraz już oba skrzaty 
przyglądały się z zadowo-
leniem swojej biblioteczce, 
pełnej książek. Tylko co zro-
bią, kiedy kupią lub dostaną 
nowe? Gdzie je zmieszczą? 
O tym na razie nie myślały. 
 (dc)

 – Głosiku, niosę 
kolejne książki. –  Nie ma mowy, Ludmiłko! Półki 

są pełne. Podarujmy je dzieciom. 

Dawid Robin Łupiń-
ski przyszedł na świat 

8 sierpnia w trzynieckiej 
porodówce. Ważył 4400 
gramów. Jego rodzice Ruth 
oraz Lech Marek Łupińscy 
mieszkają w Nawsiu. Na 
przybycie braciszka z rado-
ścią oczekiwała jego cztero-
letnia siostrzyczka Laura.

Imię Dawid znaczy  po 
hebrajsku „ukochany”, zaś 
Robin to imię pochodze-
nia germańskiego, które 
oznacza „sławny, błyszczą-
cy chwałą”.  Dawid był sta-
rożytnym królem Izraela, 
najbardziej znanym Robi-
nem jest zapewne angielski 
legendarny zbójnik Robin 
Hood.  (dc)

Fot.	ARC	rodziny

Cały dzień pod Wawelem

W czwartek 27 września wyruszyłam wraz z kolegami, pod czujnym 
okiem naszych wychowawczyń, na wycieczkę edukacyjną do Kra-

kowa. Podróż bardzo umiliła nam rozmowa na najrozmaitsze tematy. Gdy 
dotarliśmy na miejsce, zapoznano nas z panią przewodnik, która szcze-
gółowo i w bardzo ciekawy sposób opisywała historię zwiedzanych przez 
nas miejsc. Najpiękniejszym miejscem, jakie zobaczyliśmy, była Galeria 
Sztuki Polskiej XIX wieku, znajdująca się w Sukiennicach. Podziwialiśmy 
w niej obrazy wybitnych artystów – m.in. Jana Matejki, Józefa Chełmoń-
skiego czy Henryka Siemiradzkiego. Zwiedzaliśmy też dziedziniec Zamku 
Królewskiego i Katedrę Wawelską. Zobaczyliśmy ponadto potężny Dzwon 
Zygmunta, odwiedziliśmy grobowce królów polskich. Mieliśmy zaszczyt 
znaleźć się w starej części Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli na dziedziń-
cu Collegium Maius. Mieliśmy także okazję przejść się uroczymi, starymi 
uliczkami jednego z najpiękniejszych miast w Polsce, jakim jest Kraków.

Wycieczka bardzo mi się podobała i stanowczo spełniła swój edukacyjny 
cel. Muszę przyznać, że miłym uczuciem było ponowne znalezienie się w 
tym niepowtarzalnym mieście.

W imieniu klas 8A i 8B PSP w Czeskim Cieszynie
Kasia Jaźwa

Danuta Chlup

Szkolny proces nauczania języków 
wzbogacają atrakcyjne wyjazdy 
roboczo-edukacyjne do Anglii 

i Niemiec – mówi dyrektor Krystyna 
Bonček. 

W ub. roku szkolnym w ramach pro-
jektu Erasmus+ wyjechała piętnastka 
uczniów klas trzecich na dwutygo-
dniowy staż roboczy do Portsmouth w 
Anglii. Druga grupa brała w nim udział 
we wrześniu. – Mamy zamiar kontynu-
ować te wyjazdy i wydłużyć je do trzech, 
czterech tygodni. Uczniowie mają moż-
liwość wypróbowania swoich zdolności 
komunikacyjnych w obcojęzycznym 
środowisku, pracy za granicą, zyskują 
motywację do dalszej nauki języka ob-
cego – przekonuje dyrektorka. 

W stażu uczestniczyli zarówno cze-
scy, jak i polscy uczniowie. Pracowali 
w miejscach, gdzie mieli nieustanny 
kontakt z ludźmi – w sklepach chary-
tatywnych, bibliotekach i podobnych 
placówkach czy na recepcjach. 

Marek Lysek wyjechał z wiosenną 
grupą. – Trafi liśmy na piękną, ciepłą 
pogodę, nietypową dla Anglii. Bardzo 
mi się podobało w Portsmouth. Leży 
nad morzem, wszędzie jest w dodatku 
blisko. Poznawaliśmy miasto, jedliśmy 
tradycyjne „fi sh and chips” – opowia-
da. Marek pracował w bibliotece. Prze-
konuje, że bez problemu radził sobie, 
zarówno z komputerowym systemem 

obsługi czytelników, z którym zapoznał 
się już pierwszego dnia, jak i z komuni-
kacją w języku angielskim. 

Natalia Konesz uczestniczyła we wrze-
śniowym stażu. Dziewczyna trafi ła do 
żłobka. – Przed wyjazdem mogliśmy na-
pisać, w jakiej branży chcielibyśmy pra-
cować. Napisałam, że interesuje mnie 
praca z dziećmi – wyjaśnia. Dziewczyna 
opiekowała się trzylatkami, były wśród 
nich także dzieci z polskich rodzin.  

Uczniowie wyjechali do Anglii po 
uprzednim treningu językowym. 
Przez pięć miesięcy brali udział w 
kursie przygotowawczym, odbywa-
jącym się poza klasycznymi lekcjami 
języka angielskiego. Kurs kładł nacisk 
na konwersację i orientację w obcoję-
zycznym środowisku. Wszelkie koszty, 
zarówno kursu, jak i wyjazdu, pokryte 
zostały z projektu – rodzice uczniów 
nie ponieśli żadnych wydatków. 

Zarówno Natalia, jak i Marek prze-
konują, że staż w Anglii wiele ich na-
uczył. Sprawdzili swoje umiejętności 
językowe oraz orientację w obcym 
mieście, ponieważ sami musieli dojeż-
dżać publicznymi środkami transpor-
tu z miejsc zakwaterowania do pracy. 
Pobyt za granicą nauczył ich samo-
dzielności i zachęcił do kolejnych, już 
w pełni samodzielnych wyjazdów. Na-
talia marzy o tym, by spędzić dłuższy 
czas w Ameryce, Marek o pobycie w 
Anglii lub w Kanadzie. 

Dyrektorka zamierza kontynuować 
te wyjazdy, zabiega o to, by odbywa-
ły się regularnie – raz w roku dla klas 
trzecich – oraz by trwały dłużej. Wraz 
z nauczycielkami języka niemieckiego 
przygotowuje także staże robocze w 
Niemczech, w ramach programu wy-
miany międzyszkolnej Tandem. 

Akademia Handlowa odnotowuje 
coraz większe zainteresowanie ję-
zykiem niemieckim wśród uczniów, 
także w polskich grupach, które ze 
względu na naukę języka polskiego do 
tej pory uczyły się  tylko angielskiego. 
– W tym roku szkolnym cała polskoję-
zyczna grupa z klasy 1C zgłosiła się na 
nadobowiązkowe lekcje niemieckiego. 
Zainteresowanie jest duże – przekonu-
je Beata Hupka, nauczycielka języka 
polskiego i niemieckiego. Motywacją 
dla młodzieży są nie tylko wyjazdy, ale 
także możliwość bezpłatnego zdoby-
cia międzynarodowych certyfi katów 
językowych.  

W angielskim żłobku, 
bibliotece, sklepie...
Do priorytetów Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie należą języki obce. Uczniowie mają możliwość 
połączenia nauki z wyjazdami za granicę. Kilkanaście dni temu piętnastoosobowa grupa wróciła z Wielkiej Brytanii. 

● Natalia Konesz 
i Marek Lysek. 
Fot. ARC AH

Nowoczesnego sprzętu nigdy dość 
Akademia Handlowa w Cze-

skim Cieszynie szykuje się do 
pięknego jubileuszu – 90-lecia za-
łożenia placówki. I choć historia 
szkoły, w której nauczanie rozpo-
częto w 1929 roku, jest ważna, jej 
kierownictwo wybiega myślami 
przede wszystkim w przyszłość, w 
kierunku nowych technologii, no-
wych możliwości dla absolwentów 
na rynku pracy. 

„Handlówka” posiada obecnie 
aż sześć klasopracowni kompu-
terowych, lecz – jak się okazało 
– nawet taka liczba sprzętu nie 
pokrywa aktualnego zapotrzebo-
wania. Dlatego szkoła włączyła 
się w program inwestycji teryto-
rialnych aglomeracji ostrawskiej 
z projektem o nazwie „Digitálně 
vstřícná škola” („Szkoła przy-
jazna cyfrowo”). – Z funduszy 
otrzymanych w ramach projektu 
odnowiliśmy sprzęt komputero-
wy w dwóch klasopracowniach. 
Ponadto powstała jedna nowa, 
mobilna klasopracownia wypo-
sażona w tablety. Będą one słu-
żyły do pracy na lekcjach nauk 
przyrodniczych oraz humani-
stycznych, bowiem w sześciu kla-
sopracowniach komputerowych 
odbywają się przede wszystkim 
lekcje przedmiotów fachowych, 
ekonomicznych. Teraz będzie-
my więc nareszcie mogli wyko-

rzystać nowoczesne technologie 
informatyczne w pozostałych 
przedmiotach i dzięki temu 
uatrakcyjnić proces nauczania – 

opowiada Krystyna Bonček, dy-
rektor Akademii Handlowej. 

Szkoła zdobyła dzięki projekto-
wi także przyrządy pomiarowe i 
pomoce do nauk przyrodniczych, 
które będzie można podłączyć do 
tabletów. – Ważna jest również 
infrastruktura naszej sieci kom-
puterowej. Trwa instalacja dwóch 
nowych serwerów, dzięki czemu 
praca w sieci, do której podłączo-
nych jest już dwieście komputerów, 
będzie szybsza. Ponad 3-miliono-
wa inwestycja pozwoli nam zrobić 
duży krok naprzód – przekonuje 
dyrektorka.  (dc)

● Dzięki tabletom z klawiaturami powstała mobilna klasopracownia. Fot. ARC

Beata Hupka, 
nauczycielka 
języka polskiego 

Podtrzymywanie pol-
skości wśród uczniów 
polskich grup to jedno z 
zasadniczych wyzwań, 
które co roku stawiamy 
sobie w naszej szkole. 
Musimy dbać nie tylko o to, 
by nasi uczniowie zdobywali 
wartościową i rzetelną wiedzę, 
ale również wspierać ich zaintereso-
wanie językiem polskim i Polską poprzez 
organizowanie spotkań z ciekawymi osobistościami, przedstawienia teatral-
ne i fi lmowe, uczestniczenie w atrakcyjnych projektach oraz wyjazdy do 
Polski. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 2 listopa-
da obejrzymy widowisko „Posłóchejcie, szuhajkowie” w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego „Błędowice”. 
Regularnie jeździmy do Krakowa i Oświęcimia. W czerwcu mamy zamiar 
zorganizować dla naszych uczniów trzydniową wycieczkę edukacyjną do 
stolicy Polski. W Warszawie zamierzamy zwiedzić najciekawsze miejsca 
przykuwające uwagę turystów z całego świata, a więc Pałac Prezydencki, 
Łazienki, Stare Miasto, Stadion Narodowy, Pałac Kultury, Cmentarz Woj-
skowy na Powązkach, Wilanów, chcemy też poczuć klimat i atmosferę 
warszawskich teatrów i kin. W wyjeździe wezmą udział uczniowie polskich 
grup od klasy pierwszej do czwartej. Podsumowując – podczas wspólnego 
wyjazdu pragniemy umacniać wzajemne relacje w ramach polskiej grupy 
oraz zachęcić uczniów do odnalezienia prawdziwej tożsamości i przyna-
leżności narodowej.

13
 grudnia

w godz. 8.00-16.00 odbędzie się w 
Akademii Handlowej Dzień Otwarty. 

Fot.	DANUTA	CHLUP
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P U B L I C Y S T Y K AK U LT U R A

„Cudze chwalicie, swego nie 
znacie” – lubią mawiać fani 
polskiej grupy Riverside do 
zacietrzewionych wielbicieli 
Pink Floyd i Porcupine Tree. 
Jaka jest więc najnowsza 
płyta studyjna warszawskiej 
supergrupy? O tym w 
dzisiejszej recenzji. A na 
„podwale” Pop Artu druga 
odsłona zabawy, w której do 
zdobycia są dwa karnety na 
listopadowy koncert Bryana 
Adamsa w Ostrawie. 

RECENZJE

RIVERSIDE – 
Wasteland

Połączenie gitarowego tajfunu i ciepłej, 
melancholijnej bryzy – tak najpewniej 
skomentowałby najnowszą płytę pol-
skiej formacji rockowej Riverside kulto-
wy prezenter pogody w TVP, Jarosław 
Kret. Ja pozwolę sobie za meteorolo-
gicznym wstępem recenzji dodać, iż tak 
pięknych frontów atmosferycznych nie 
kreśli obecnie żaden inny zespół znad 
Wisły.

Grupa Riverside w przeszłości czę-
ściej koncertowała w zachodniej części 
Europy, niż na rodzimym, polskim po-
dwórku. Od pewnego czasu, a dokład-
nie od powstania albumu „Anno Domi-
ni High Defi nition” (2009) muzycy są 
również prorokami we własnym kraju. 
W rezerwacie zajętym przez art rock, 
zastrzeżonym dla długich, rozbudowa-
nych kompozycji, Riverside wybudowali 
na przestrzeni siedemnastu lat pracy ar-
tystycznej okazały, rzucający się w oczy 
pomnik z hasłem „Polak też potrafi ”. 

W Pop Arcie miałem już okazję przyj-
rzeć się bliżej albumom „Shrine Of New 
Generation Slaves” (2013) i „Love, Fear 
And The Time Machine” (2015). Duży 
wkład w oba przełomowe dla Riverside 
krążki włożył zmarły w 2016 roku Piotr 
Grudziński. Rok czasu zajęło liderowi 
grupy, Mariuszowi Dudzie, zebranie sił 
na nagranie płyty bez swojego kluczo-

wego gitarzysty. W międzyczasie wo-
kaliście grupy zmarł ojciec, co jeszcze 
mocniej wpłynęło na taki a nie inny 
obraz najnowszego albumu. Na „Waste-
land” mamy do czynienia z najbardziej 
melancholijnym, metafi zycznym wcie-
leniem Riverside. 

Warszawska formacja od 2016 roku 
ofi cjalnie działa w trójkę: Mariusz Duda 
(wokal, gitara basowa i towarzysząca), 
Michał Łapaj (klawisze) i Piotr Kozie-
radzki (perkusja). W sesji nagraniowej 
albumu „Wasteland” gościnnie uczest-
niczyli również „przyjaciele z boiska” – 
gitarzyści Maciej Meller (Quidam), Ma-
teusz Owczarek (Maqama) oraz skrzypek 
Michał Jelonek (Hunter). Zwłaszcza Je-
lonek wprowadził do stylistyki Riverside 
niespotykany dotąd w twórczości grupy 
element spirytualny. Jego skrzypce w re-
ligijnie zabarwionym wstępie „The Day 
After” są piękną i prostą nakładką do 
modlitwy Mariusza Dudy. A rozmów z 
Bogiem mamy na tej płycie sporo.

Duda właśnie w ten sposób próbuje 
mierzyć się z emocjami po stracie uko-
chanych bliskich. Efekt jest powalający, 
tak jak w pięknym temacie „Lament”, 
rozpoczynającym się od spokojnej gi-
tarowej zagrywki, stonowanego śpiewu 
Dudy, ze skrzypkowym fi nałem przy-
wołującym skojarzenia z „Pasją” Pete-
ra Gabriela albo muzyką zmarłego w 
tym roku Johana Johanssona. Na „Wa-
steland” nie zabrakło jednak również 
przestrzeni dla fanów „przerostu tech-
niki nad emocjami”. Ponaddziewię-
ciominutowy, instrumentalny utwór 
„The Struggle For Survival” przyda się 
z pewnością na koncertach. Każdy z 
muzyków zapisał w nim bowiem swo-
je własne partytury. Są zmiany tempa, 
gitarowe rozmowy pomiędzy Dudą, 
Mellerem i Owczarkiem, słowem lata 

70. XX wieku wypisz, wymaluj. W „Gu-
ardian Angel” czaruje tło, atmosfera ta-
jemniczości spotęgowana nietypowym 
śpiewem Dudy (w rejestrach Johna 
Portera) i oniryczną gitarą narzucającą 
główny motyw melodyczny. Zresztą na 
„Wasteland” rozwiązał się przysłowio-
wy worek z pięknymi melodiami. „Ri-
ver Down Below” to taki fałszywy nieco 
główny temat całego albumu. Przynaj-
mniej dla mnie. Duda powalczył ze 
swoim angielskim do tego stopnia, że 
naprawdę nie ma się czego czepiać, 
a w dodatku obcujemy z najbardziej 
przystępnym dla wszystkich utworem. 
„River Down Below” lubię jeszcze z jed-
nego powodu: jest nim obecność Ma-
cieja Mellera. Gitarzysta otrzymał od 
swojego szefa jasne polecenie – dać z 
siebie wszystko. Solówka w tym utwo-
rze wywołuje gęsią skórkę, na którą le-
karstwem jest tylko jedno: odtworzenie 
całego utworu od nowa. Tak to działa. 

Siódmy w karierze Riverside album jest 
najbardziej dojrzałym wydawnictwem w 
dyskografi i warszawskiej grupy. Magia 
siódemek po raz kolejny zadziałała.  

CO SZEPTANE

GOLCOWIE W HOŁDZIE DLA NIE-
PODLEGŁEJ POLSKI. Stulecie nie-
podległości można świętować na różne 
sposoby. Na fajny pomysł wpadli bracia 
Golcowie. Ich fundacja nagrała teledy-
sk do „Mazurka Dąbrowskiego” w spe-
cjalnej góralskiej wersji. Jak czytamy w 
notatce prasowej, klip został nakręcony 
w Milówce, na zboczu Baraniej Góry. 
Wideo jest już dostępne w sieci. – Chce-
my zainicjować śpiewanie hymnu przez 
różne grupy – uczniów, strażaków, woj-
skowych, rolników, starszych i młod-

szych, w ramach akcji „Niepodległa do 
Hymnu”, ogólnopolskiego śpiewania 
„Mazurka Dąbrowskiego” 11 listopada 
– poinformował Paweł Golec. Fundacja 
do śpiewania zaprosiła przedstawicieli 
Związku Podhalan (oddział Górali Ży-
wieckich), Beskidzkiego Towarzystwa 
Oświatowego w Milówce oraz przyjaciół 
i sympatyków fundacji.
„KLER” W CZESKICH KINACH? Film 
„Kler” Wojciecha Smarzowskiego bije w 
polskich kinach rekordy oglądalności. 
Widzowie walą na seanse drzwiami i 
oknami. Po raz ostatni takim ogólnona-
rodowym wzięciem cieszyli się w 1960 
roku „Krzyżacy” Aleksandra Forda. 
Najnowszym, jak zawsze kontrower-
syjnym obrazem Smarzowskiego, zain-
teresowani są również zagraniczni od-
biorcy. Wiele wskazuje na to, że „Kler” 
kręcony m.in. w Orłowej jeszcze w tym 
roku trafi  do czeskiej dystrybucji. Po-
dobnie było zresztą z przedostatnim, 
głośnym fi lmem tego reżysera – „Woły-
niem”. 
KOLEJNA GWIAZDA NA INDEKSIE. 
„Teraz lubię jej muzykę o 25 procent 
mniej” – te znamienne słowa, które 
przejdą do historii amerykańskiej mu-
zyki pop, wypowiedział Donald Trump. 
Prezydent USA wcielił się już w różne 
role, w czym przypomina poniekąd 
swojego rosyjskiego kolegę Władimira 
Władimirowicza Putina. Tym razem za-
bawił się w recenzenta muzycznego. A 
poszło jak zwykle o politykę. Gwiazda 
pop, Taylor Swift, na Instagramie opu-
blikowała otwarte stanowisko polityczne 
w związku ze zbliżającymi się wyborami. 
Skrytykowała dotychczasową pracę re-
publikanki Marshy Blackburn i dodała, 
że „zawsze będzie wspierać tych, którzy 
walczą o prawa człowieka”. Trump zare-
agował szybko i w swoim stylu.  

KONKURS
Z „Głosem” na Bryana Adamsa!
Bryan Adams, kanadyjska gwiazda rocka, 29 listopada zagra w Ostravar Arenie. Dla 
czytelników „Głosu” mamy dwie darmowe wejściówki. Dziś pora na drugą odsłonę kon-
kursu. 
Bilety udostępnili nam organizatorzy koncertu z agencji Live Nati on i Ostravar Areny. Ka-
nadyjczyk Bryan Adams należy do największych gwiazd rocka. W swojej karierze współ-
pracował z wieloma artystami, m.in. ze Sti ngiem i Rodem Stewartem. Na ostrawskim 
koncercie w ramach europejskiej trasy „Ulti mate Tour” zabrzmi przekrój jego twórczości, 
włącznie z największymi przebojami – „Everything I Do”, „All For One” czy „Heaven”. 

Pytanie nr 2: Z którymi słynnymi wokalistami zaśpiewał Bryan Adams 
znany przebój „All For One”?

Na odpowiedzi czekamy do następnego Pop Artu, za dwa tygodnie. Adres: info@glos.live.

● Warszawiacy 
z Riverside potra-
fi ą! Zdjęcia:	ARC

7
albumów ma na 
koncie grupa Ri-
verside 

Jak nie przegrać całej wojny

Beata Schonwald

Jeroným Klimeš skończył 
studia… hydrogeologiczne. 
Dopiero później zajął się psy-

chologią – policyjną, pastoralną 
oraz związków partnerskich i ro-
dziny. W życiu kieruje się zasadą, 
którą przejął od swoich rodziców. 
– Jeśli chcesz zbierać grzyby, uni-
kaj tłumów. Rosną tylko tam, gdzie 
nikt jeszcze nie szedł – przytoczyła 
Katrušák. Rodzice Jeronýma Kli-
meša poznali się w Karwinie. Dzie-
ciństwo i młodość spędził jednak w 
Południowych Czechach. Obecnie 
z  żoną i trójką dzieci mieszka na 
obrzeżach Pragi.

W trakcie dwugodzinnego spo-
tkania nie sposób nauczyć ludzi 
komunikacji. Ani w teorii, ani w 
praktyce. Można natomiast zwró-
cić uwagę na jej kilka istotnych 
aspektów, przytoczyć parę przykła-
dów z życia wziętych i dać ludziom 
do myślenia. Gość poniedziałko-
wego spotkania w „Avionie” wy-
brał właśnie tę drogę. 

Rodzinne historie
Wypromowane w Czechach przez 
Ewę Katrušák wspólne czytanie 
rodziców i dzieci do poduszki to, 
zdaniem Klimeša, dobry sposób 
na umacnianie więzi w rodzinie. 
Podobnie ma się rzecz z historiami 
rodzinnymi opowiadanymi przy 

wspólnym stole. Sęk w tym, że w 
ciągu ostatnich 30 lat zwyczaj ten 
praktycznie zaniknął, a komuni-
kacja rodzinna ograniczyła się do 
minimum koniecznych pytań i 
odpowiedzi. – To znaczy, że rodzi-
ny przestają ze sobą rozmawiać i 
przekazywać sobie doświadczenia 
życiowe. Przestaliśmy jeść wspólne 
śniadania, kolacje i obiady. Zniknę-
ła wspólna praca domowa i wspólna 
zabawa. Każdy ma swój telefon ko-
mórkowy. W rezultacie nasze dzie-
ci stają się dziećmi kogoś innego 
– przestrzegał psycholog. Tymcza-
sem głównym zadaniem rodziców 
jest pokazanie dzieciom, którędy w 
przyszłości poprowadzi ich droga 
życiowa. Bez przekazywania histo-
rii rodzinnych nie da się tego zrobić. 
– W ciągu życia zmieniają się nasze 
potrzeby. Nie jesteśmy w stanie 
określić, jaką potrzebę będziemy 
mieli za trzy miesiące, nie mówiąc 
o 30 latach. Jedynym sposobem, 
żeby to stwierdzić, jest obserwacja 
pozostałych ludzi, przykład życia 
rodziców, dziadków – wyjaśniał 
Klimeš. Jak zatem rozmawiać z 
dziećmi, żeby przekazać wartości 
pielęgnowane w rodzinie od poko-
leń? Jak „zmusić” je do rozmowy? 
Zdaniem psychologa, niewiele jest 
sytuacji, kiedy udaje się dzieci „roz-
gadać”. – Po pierwsze, jest to moż-
liwe przy wspólnej pracy, np. takiej 
jak obieranie i krojenie jabłek, po 

drugie, przy długim spacerze, a po 
trzecie, przed zaśnięciem. Wtedy 
dzieci mają najwięcej do powiedze-
nia i wtedy dowiemy się od nich 
tego, czego w żadnej innej sytuacji 
by nam nie powiedziały. Dlatego 
powtarzam, nie tylko czytajcie dzie-
ciom, ale również zasypiajcie z nimi 
– apelował Jeroným Klimeš.

Uwaga 
na fantazyjne kłótnie
Poniedziałkowy wykład słynnego 
czeskiego psychologa był dla wielu 
słuchaczy zaskoczeniem. Zaskaku-
jące było na przykład podparte ba-
daniami naukowymi stwierdzenie, 
że 90 proc. danego konfl iktu oraz 
90 proc. komunikacji rozgrywa się 
nie w rzeczywistości, ale w naszej 
fantazji. Dlatego, według Klimeša, 
trzeba rozróżniać, kiedy rozmawia-
my z konkretnym człowiekiem, a 
kiedy już tylko z jego fantazyjną po-
stacią. Jak to należy rozumieć? Jako 
przykład może posłużyć trwająca 
nie dłużej niż minutę przykra roz-
mowa z mamą. Reszta rozgrywa się 
już tylko w naszej fantazji. – Typo-
we jest to przy rozwodach, kiedy po 
rozstaniu ludzie spędzają długie go-
dziny na fantazyjnych rozmowach 
z byłym partnerem. Obiecują mu 
niemożliwe, proszą, przekonują, by 
wrócił, a potem z kolei urządzają 
wściekłe sceny – mówił specjalista 
od związków partnerskich. Zazna-

czył jednak, że rozprawienie się z 
fantazyjną postacią wcale nie jest 
łatwe, ponieważ „siedzi” ona w na-
szej głowie i ma zupełnie inne cechy 
niż realna postać, która może zrobić 
w tył zwrot i po prostu odejść. 

Zdaniem Jeronýma Klimeša, 
błędem byłoby upatrywanie wielu 
problemów małżeńskich i part-
nerskich tylko w złej komunikacji. 
– Problem większości par tkwi w 
odrębnych potrzebach. Jeżeli ona 
kładzie się spać o dwudziestej, a on 
o pierwszej nad ranem, to wcale nie 
chodzi o problem w komunikacji. 
Oboje doskonale przecież wiedzą, 
kto czego wymaga i na czym mu za-
leży. To ich potrzeby różnią się dia-
metralnie i uniemożliwiają wspól-
ne życie – tłumaczył psycholog. 
Inna rzecz, kiedy dwoje ludzi za-
czyna analizować każde wypowie-
dziane zdanie na zasadzie, kto co 
powiedział i czego nie powiedział, 
oraz co przez to chciał powiedzieć i 
czego nie chciał powiedzieć. Wtedy 
rzeczywiście możemy mówić o pro-
blemach w komunikacji. Zdarza się 
jednak, że na pozór bezsensowne, 
prowadzące donikąd rozmowy są 
tylko środkiem do zaspokojenia 
własnej potrzeby. – Działa to na 
zasadzie, skoro ja mam złe samo-
poczucie, to również partnera mu-
szę pogrążyć w złym humorze – 
przekonywał wykładowca, podając 
również kilka innych przykładów 

skutecznej, aczkolwiek bardzo per-
fi dnej manipulacji.

Utrzymać tempo w kłótni
Jeroným Klimeš, chociaż mówił w 
„Avionie” bite dwie godziny, nie 
zanudzał. Teoretyczne rozważania 
ilustrował fragmentami znanych 
fi lmów, animowanymi historyjkami 
i zdjęciami, przytaczał prawdziwe 
historie ze swojej praktyki psycho-
loga, szokował i bawił. Dał też słu-
chaczom kilka cennych wskazówek 
i rad. Jedna z ostatnich dotyczyła 
prowadzenia kłótni tak, by obie stro-
ny były w stanie utrzymać jej tempo. 
– Ogólnie można powiedzieć, że lu-
dzie różnią się od siebie tym, jak da-
leko są w stanie i chcą się posunąć 
w kłótni na dany temat. W praktyce 
przychodzi bowiem taki moment, 
kiedy jedna strona nagle się wy-
cofuje, milknie. W odróżnieniu od 
prawa, gdzie milczenie oznacza 
zgodę, w psychologii jest odwrot-
nie – przekonywał czeski psycholog. 
Dlatego, jak podkreślał, tak należy 
wymieniać się poglądami, żeby obie 
strony miały równe szanse. – Można 
bowiem wykrzyczeć sobie zwycię-
stwo w poszczególnych kłótniach, 
ale będą to tylko wygrane bitwy, któ-
rych zwieńczeniem będzie przegra-
na wojna i spakowane walizki przed 
mieszkaniem – przestrzegał Klimeš, 
zaznaczając, że tak, niestety, kończy 
wiele związków.  

Wybitny czeski psycholog, 
Jeroným Klimeš, gościł 
tydzień temu w poniedziałek 
w czeskocieszyńskiej kawiarni 
„Avion”. Nad Olzę przyjechał 
na zaproszenie Ewy Katrušák, 
dyrektorki kampanii „Całe 
Czechy czytają dzieciom”. 
Tematem spotkania była 
komunikacja w rodzinie 
i związkach partnerskich.

• Jeroným Klimeš potrafi ł swoim wykładem porwać publiczność. 
Fot. BEATA SCHONWALD

Emocje bez granic
„Legwan i opowiadania” to 

tytuł zbioru dla młodzieży 
w wieku 11-15 lat, wydanego przez 
spółkę użyteczności publicznej 
„Całe Czechy czytają dzieciom” i Bi-
bliotekę Miejską w Cieszynie w ra-
mach wspólnego projektu „Emocje 
bez granic”. Czesko-polska publika-
cja, której autorami są popularni pi-
sarze z obu krajów, jest adresowana 
do młodych ludzi, którzy borykają 
się z problemami współczesnego 
świata, takimi jak szykanowanie, 
uzależnienie od internetu, nietole-
rancja, agresja i in. 

Nawiązaniem do książki był cykl 
warsztatów biblioterapeutycznych 
dla uczniów drugiego stopnia szkół 
podstawowych ze Śląska Cieszyń-

skiego. Odbyły się one w dniach 25 
i 26 września w kawiarni literackiej 
„Avion” i składały się z dwóch części. 
W pierwszej aktorzy Teatru Cieszyń-
skiego – Zdeněk Klusák i Per Sutorý 
przeczytali tekst opowiadania Petry 
Soukupowej „Legwan”. W drugiej 
części spotkania młodzież dyskuto-
wała z doświadczonymi psycholo-
gami nt. odmienności. Biblioterapia 
jako metoda psychoterapeutyczna 
wykorzystuje bowiem lekturę do ce-
lów leczniczych, a także sprzyja pra-
widłowemu rozwojowi osobowości.

Zwieńczeniem projektu „Emocje 
bez granic” była wspólna impreza 
dla dzieci mieszkających po obu 
stronach Olzy, która miała miejsce 
9 października br. w ośrodku kultu-

ry „Strzelnica” w Czeskim Cieszy-
nie. Tym razem wzięto na warsz-
tat opowiadanie Aleny Ježkowej, 
„Ręce skrzypka”, które czytali akto-
rzy Teatru Cieszyńskiego, Tomasz 
Kłaptocz i Petr Sutorý. O emocjach 
i wartościach będących żywym 
kompasem w życiu młodych ludzi 
bez względu na granice państwa, 
rozmawiał z uczestnikami spotka-
nia słynny czeski psycholog, Je-
roným Klimeš.

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_01
0/0001287 „Emocje bez granic” jest 

współfi nansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego Programu Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska w ramach 

Funduszu Mikroprojektów Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński – Těšínské 
Slezsko i budżetu państwa.  
	 (Artykuł	sponsorowany	GŁ-571)

• Czytają Tomasz Kłaptocz i Petr Sutorý.

REKLAMA
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Przestaliśmy jeść wspólne 

śniadania, kolacje i obiady. 

Zniknęła wspólna praca 

domowa i wspólna zabawa. 

Każdy ma swój telefon 

komórkowy
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Misjonarz socjalizmu
Człowiek ten dość często pojawia się w tym 

miejscu. Ostatnio w zeszłym tygodniu. To 
on na wiecu w Orłowej przed wiekiem zapo-
wiadał, że nowa, odradzająca się Polska „być 
musi ludową Rzeczypospolitą”. Mowa oczywi-
ście o Tadeuszu Regerze (1872-1938), którego 
osiemdziesiąta rocznica śmierci minęła do-
kładnie w poniedziałek 15 października. War-
to zatem przypomnieć jego sylwetkę.

Nakreśliła ją na łamach „Robotnika Śląskie-
go” (24. 10. 1938) Dorota Kłuszyńska (1874-
1952). Jego dawna współpracownica, towa-
rzyszka walki, można powiedzieć, która była 
członkiem komisji socjalno-politycznej Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, a w stycz-
niu 1919 roku brała udział w obronie dworca 
kolejowego w Boguminie przed nacierającymi 
wojskami czeskimi. 

„Odszedł w zaświaty Tadeusz Reger, naj-
wierniejszy z wiernych wielkiej sprawie wy-
zwolenia ludzi pracy z niewoli i poniżenia. 
Bezprzykładne poświęcenie, prawość charak-
teru, pracowitość niespotykana, ofiarność i 
bezinteresowność – oto zalety, które zdobyły 
mu miłość klasy pracującej, szacunek ogólny 
nie tylko w Polsce, ale i w zagranicznych or-
ganizacjach”.

Reger przyszedł na świat w Nowym Jorku 
w 1872 r. w niezamożnej rodzinie mieszczań-
skiej, jego ojciec był inżynierem. Po ukończe-
niu szkół w Przemyślu i w Krakowie został asy-
stentem aptekarskim. Jednak już wcześniej 
pisywał artykuły i korespondencje do polskiej 
prasy socjalistycznej ukazującej się w Galicji, a 
także do genewskiej „Pobudki”. „W lipcu 1891 
r. przemawiał na zebraniu socjalistycznego 
stowarzyszenia »Siła«. Zadenuncjowany przez 
pobożny organ szlachty galicyjskiej »Czas«, 
stracił pracę w aptece. Zapisał się na uniwer-
sytet. Zdał świetnie kilka egzaminów, został 
relegowany w 1893 r. za udział w stowarzysze-
niach i zgromadzeniach robotniczych”.

Zaczął redagować krakowski „Naprzód”, ale 
wkrótce został aresztowany. Nie po raz ostatni 
zresztą. „Na rozkaz hr. Kazimierza Badeniego 
(1846-1909), ówczesnego namiestnika Galicji, 
aresztowano Regera pod zarzutem organizo-
wania ZAMACHU NA CESARZA FRANCISZKA 
JÓZEFA, ale z tej opresji wychodzi wolny wy-
rokiem sądu przysięgłych. Wraca natychmiast 
do pracy partyjnej jako redaktor, agitator i or-
ganizator socjalistyczny, ścigany często przez 
c. k. władze austriackie, był WIELOKROTNIE 
WIĘZIONY w Krakowie, Cieszynie, Ostrawie 

Morawskiej, Nowym Iczynie, Przemyślu, No-
wym Sączu i t. d. Ogółem przesiedział w wię-
zieniu trzy lata”.

Pod koniec XIX w. przeniósł się nad Olzę. 
„Porzucił piękny Kraków i jako pierwszy pol-
ski misjonarz socjalizmu poszedł na trudną 
pracę, siewcy nowej wielkiej idei, która miała 
przynieść odrodzenie śląska Cieszyńskiego”, 
pisała z lekkim patosem Kłuszyńska. 

Zasługi miał spore. „Ruch polityczny, za-
wodowy, kulturalny, przez założenie »Siły« 
postawiły Śląsk Cieszyński na czołowym miej-
scu socjalizmu polskiego w zaborze austriac-
kim. Jako poseł do parlamentu austriackiego, 
wybrany dwukrotnie bronił sprawy górników 
i spraw Śląska. W kasach chorych jako prze-
wodniczący odegrał ważną rolę sanując tę in-
stytucje dla dobra ubezpieczonych”.

Włączył się też czynnie w dzieło odzyska-
nia niepodległości – „organizował Strzelca, 
wstąpił do LEGIONÓW (…). W czasie przewro-
tu w październiku 1918 r. wziął Reger czynny 
udział w rozbrajaniu wojsk austriackich i obej-
mowaniu władzy na rzecz Rady Narodowej 
ks. Cieszyńskiego, której był jednym z trzech 
prezesów”.

„Podczas najazdu Czechów na Śląsk brał 
osobiście czynny udział w organizowaniu 
zbrojnej obrony. W lipcu 1920 r. udał się do 
Paryża, Londynu i Brukseli jako delegat Rady 
Narodowej, aby uzyskać arbitraż sprawiedli-
wy dla Śląska”. A to wiemy skądinąd, że się nie 
udało. Pozostał po polskiej stronie granicy. 
Przez szesnaście lat zasiadał w Sejmie, jeździł 
po całym kraju z odczytami.

„Za trud i znój, za najcięższe ofiary docze-
kał, ŻE PADŁA GRANICA NA OLZIE. Ta gra-
nica – to był Jego bólów ból, rana krwawiąca 
Jego serce i duszę, podział Śląska Cieszyńskie-
go”, pisała na koniec Dorota Kłuszyńska i ser-
decznie żegnała „misjonarza socjalizmu”: „Ta-
deuszu, Przyjacielu nasz drogi, odpoczywaj w 
spokoju. Pamięć o Tobie i Twoim trudzie dla 
chwały Polski i ludu roboczego – nie zaginie!”.

I poniekąd nie zaginęła. W Cieszynie ma 
swoją ulicę, odchodzącą od Rynku, przy której 
mieści się muzeum. Ulicą tą przechodził więc 
niemal każdy, kto choć raz pojawił się w Cie-
szynie. Jednak o jego okrągłej rocznicy śmier-
ci, przypadającej dokładnie w roku stulecia 
niepodległości, to poza kilkoma polskimi le-
wicowymi organizacjami, których członkowie 
zapalili na jego grobie znicze, jakoś mało kto w 
mieście i regionie pamiętał. 

Pierścionek zaręczynowy
Późnym wieczorem szłam przez poznań-

ski Rynek. Lubię to miejsce. Pięknie 
oświetlony, zaludniony, ale spokojny i cichy. 
Dzień był jesienny, ciepły. Obok figury św. 
Jana Nepomucena pochylona i wpatrzona 
w ziemię powoli szła dziewczyna w jasnym 
płaszczu. Wyraźnie czegoś szukała.

 – Co się stało? – zapytałam.
 – Miałam go na palcu, ale był trochę luźny 

i strzepnęłam dłonią. Poturlał się… Zaręczy-
nowy. Jesteśmy razem od trzech lat. Srebr-
ny, z cyrkoniami…

Mówiła nieskładnie, wyraźnie zmartwio-
na, zaaferowana. 

Pochyliła się. Szukała dalej. A ja razem z 
nią. Rynek jest wybrukowany. Wprawdzie 
oświetlony, ale trudno było dojrzeć coś 
pomiędzy kostkami. Szczeliny były gdzie-
niegdzie porośnięte mchem. Włączyły-
śmy latarki w telefonach komórkowych. 

– Gdzie zgubiłaś? – od razu zaczęłyśmy 
mówić sobie po imieniu. Nie warto tracić 
czasu na celebrowanie powitań i prezen-
tacji.

 – Gdzieś tutaj... – Daria pokazała nie tylko 
najbliższą okolicę Nepomucena, ale i sporą 
część Rynku.

I dopowiedziała, że chłopak już o tym wie, 
powiedział, żeby się nie martwiła, ale ona 
się jednak martwi, bo to przecież chodzi o 
miłość, nie tylko o pierścionek….

– Co się stało?
Kolejny raz padło to samo pytanie. Nie tyl-

ko po polsku. Dołączały do nas wciąż nowe 
osoby. Pewien facet się niecierpliwił:

 – Chodźże wreszcie – mówił do swojej żony 
czy dziewczyny. – Zamkną nam knajpę. 

Ale ona szukała i opowiadała, że jej kole-
żanka zgubiła pierścionek na plaży i jednak 
się znalazł. Następnego dnia wprawdzie, ale 
jednak…

 – Dobra, muszę iść. Same widzicie – 
dodała, wskazując oddalającego się męż-
czyznę. Ale szybko w telefonie wpisała do 

znajomych Darię, bo gdyby jutro tu prze-
chodziła i gdyby znalazła, skontaktuje się.

Z restauracji wyszedł kelner.
 – Co się stało? – zawołał w stronę około trzy-

dziestu osób wpatrzonych w poznański bruk i 
oświetlających każdą jego kostkę i każdą szcze-
linę światełkami z telefonów komórkowych.

Zaręczyny, miłość, pierścionek, zły znak, 
jeśli nie znajdziemy…

Po raz kolejny Daria tłumaczyła, gdzie 
strząsnęła ręką, i gdzie chyba się poturlał. I 
znów podkreśliła, że to takie ważne, bo sym-
bol, bo chłopak, bo ona go kocha.

Minęła godzina. Staliśmy się już zaprzyjaź-

nioną ekipą poszukiwaczy czegoś więcej niż 
zwykłego srebrnego pierścionka z cyrkoniami. 

– Nepomucen! Pomóż – ktoś zawołał.
– Święty Antoni skuteczniejszy w tych 

sprawach – ktoś inny dodał. 
 Zaczęła się druga godzina poszukiwań. 

Zdawało mi się, że znam na pamięć każdą 
kostkę brukową i każdą szczelinę.

 – Jest!!! 
Poruszenie, radość, wręcz euforia. Japoń-

czyk czy Wietnamczyk, który dołączył do 
nas jakiś czas temu, oszołomiony próbował 
utrzymać równowagę po tym, kiedy rzuciły 
mu się na szyję dziewczyny z Darią na czele. 
Już wzięła z jego rąk pierścionek, włożyła na 
serdeczny palec. Oczywiście, obowiązkowe 
wspólne zdjęcie. Udało się! Nie tylko o pier-
ścionek chodziło. Chodziło o coś więcej. O 
wspólną sprawę, o to, że zaangażowaliśmy 
się, poświęciliśmy swój czas, bo Daria szu-
kała szczęścia, a myśmy jej w tym pomogli.

Trzy dni później spotkałam się z Agniesz-
ką Herman, cytowaną w poprzednim felieto-
nie. Tą, która kocha jesień. 

– Wiesz, uważam, że poezja to taka szcze-
lina – prześwit. Prześwit, przez który sączy 
się światło.

– Szczelina? – zapytałam po namyśle. 
– Szczelina to też wgłębienie. Ciemne, które 
trzeba oświetlić, żeby znaleźć szczęście. 

Joanna Jurgała-Jureczka Jarosław jot-Drużycki

SŁOWA Z KAPELUSZA

O kłamstwie 
(fragmenty)
„Kłamstwo niczym nie różni się od prawdy, poza tym, że nią nie jest”.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Stanisław	Jerzy	Lec

I

Przeczytałem niedawno gromkie oświad-
czenie, że nie może rządzić Polską kłamca. 
Jak widać, tych, którzy pierwsi kwapią się 
do rzucania kamieniem jest pewnie więcej, 
niż w słynnym hicie Monty Pythona „Żywot 
Briana”. Ale właśnie – kłamstwo…

Kłamstwa mają różne barwy, i różny cię-
żar gatunkowy – bywa wszak, że niektórzy 
ludzie tylko nieszkodliwie koloryzują, by 
ubarwić konwersację, inni, by uczynić roz-
mowę ciekawszą mniej czy bardziej zajmu-
jąco fantazjują… Powiedzmy, że ten rodzaj 
fikcji skłonni jesteśmy zwykle uznać za ra-
czej nieszkodliwy – ja sam skłonny jestem 
w pewnych sytuacjach nie tylko uspra-
wiedliwić ten niegroźny postępek, ale i 
milcząco mu przyklasnąć. Kto trafił na 
rezonującego slogany nudziarza, ten wie o 
czym mówię i pewnie mnie zrozumie. Już 
Fiodor Dostojewski pisał w „Zbrodni i ka-
rze”: „Łżyj mi, ale łżyj po swojemu, a ja cię 
uściskam. Zełgać po swojemu – to nieomal 
lepsze od prawdy niż powtórzyć prawdę za 
kim innym; w pierwszym przypadku je-
steś człowiekiem, w drugim tylko papugą”. 
Inny przypadek to ci, którzy okazjonalnie 
bądź rutynowo racjonalizują swoje postęp-
ki, zamykając oczy na niewygodne fakty, 
bądź też je – mniej czy bardziej sprytnie 
– przemilczając. Też się zdarza, choć nie 
powinno. 

Dzisiaj, w specjalnych okolicznościach, 
nazywa się kłamstwo mijaniem się z praw-
dą. Ale z prawdą mijać się można na różne 
sposoby – nie tylko wtedy, kiedy się kłamie. 
Z kłamstwem mamy do czynienia wtedy, 
kiedy prawda jest znana, a coś innego, wła-
śnie kłamstwo, podaje się w jej miejsce. 
Niekiedy produkuje się kłamstwo, by tak 
rzec, na skale masową. Najlepiej rzecz jasna 
produkowano kłamstwa w Związku Sowiec-
kim, a żeby było zabawniej główna gazeta 
nazywała się tam „Prawda”. Jaka to była ta 
komunistyczna „Prawda” i jak szybko umia-
no w niej kłamstwa na masową skalę produ-
kować niech zaświadczy historia pewnego 
naukowego kongresu. Jest sam początek 
lat 50., obrady sowieckich naukowców, kon-
kretnie – językoznawców. I otóż zdarzyło 
się, że akurat wówczas Stalin – Największy 
Językoznawca Świata, co do tego nie było 
wówczas najmniejszych wątpliwości, opu-
blikował w „Prawdzie” swoje świetlane my-
śli, obnażające fałszywość pewnej języko-
znawczej teorii, która wcześniej uchodziła 
wśród marksistów za obowiązującą. No cóż, 
blady strach padł na tych, którzy napisali o 
tej właśnie upadłej teorii jakieś ciepłe sło-
wo. I oto w czasie kongresu pewien dysku-
tant, przypomniał jedno z dzieł obecnego 
na sali autora, powiedzmy X-a, poświęcone-
go promowaniu teorii, którą właśnie ostro i 
bezkompromisowo skrytykował sam wielki 
Stalin. Nie koniec na tym – bo następnie 
żartowniś wyciągnął egzemplarz nowego, 
dopiero co ogłoszonego przez X-a artyku-
łu, w którym przedstawia on z tym samym 
co wcześniej niezłomnym przekonaniem 
tezy o  180 stopni ze swoim wcześniejszym 
dziełem sprzeczne. Zgodne za to co do joty 
z przeczytanym właśnie przez nagle podej-
rzanego autora elaboratem Wodza Rewolu-
cji – Stalina…. 

My konformizmu X-a potępiać nie mamy 
prawa – czasy były takie, że w przypadku 
eksponowania różnicy zdań małego X-a i 
wielkiego Stalina ryzykowało się nie tylko 
posadę, ale i życie. A dzisiaj? Dzisiaj, poza 
może Koreą Północną, nie ma szczęśliwie 
na świecie dyktatorów formatu Stalina, 
którzy zmuszają ludzi do kłamstwa i za-
kłamania. Ich miejsce zajęło bezosobowo 
sterowane kłamstwo strukturalne, by użyć 
terminologii ks. prof. Józefa Tischnera, 
kłamstwo strukturalne stara się naginać do 
siebie jednostki niejako siłą inercji. Źródło 
strukturalnego kłamstwa pozostaje bezoso-
bowe, to prawda. Ale jego zbiorowi twórcy 
w chwili szczerości mogliby z rozżaleniem 
zacytować Gałczyńskiego: „Posadę przecież 
mam w tej firmie kłamstwa, żelaza i papie-
ru. Kiedy ją stracę, kto mnie przyjmie?”.

II
Oczywiście bywa, że kłamstwo ma kon-
strukcję cepa. Czyż nie? W czasie wakacji 
przypomniałem sobie film z roku 1983 w 
reżyserii Briana de Palmy według scena-
riusza Olivera Stone’a, zatytułowany „Czło-
wiek z blizną”. Tytułową rolę człowieka z 
blizną, bezwzględnego gangstera Tony’ego 
Montany zagrał bardzo przekonywująco 
Al Pacino. I właśnie ów „człowiek z blizną” 
wykrzykuje w pewnym momencie do dość 
zaskoczonych jego wystąpieniem gości re-
stauracji taką oto kwestię: „Zawsze mówię 
prawdę, nawet wtedy kiedy kłamię”. Otóż 
obawiam się, że ta gangsterska w istocie 
rzeczy formuła stała się współcześnie nie-
zwykle popularna, stała się popularna tak-
że, a może nawet przede wszystkim, wśród 
polityków. Nie wiem czy polscy politycy 
oglądają filmy, których bohaterami są gan-
gsterzy. Przypuszczam, że zapomniany 
już dzisiaj trochę Jan Maria Rokita oglądał 
„Ojca chrzestnego”, wszak w czasie obrad 
słynnej komisji rywinowskiej popisywał się 
frazą: „niech Pan nie obraża mojej inteli-
gencji”, którą w „Ojcu chrzestnym” wygła-
sza grany przez Ala Pacino Michael Corle-
one. To klasyka kina. Gdyby zaś politykom 
chciało się sięgnąć po klasykę literatury, to 
polecam „Biesy” Fiodora Dostojewskiego. 
Jeden z bohaterów tej powieści, stary Wier-
chowieński, umierając szepcze: „Zawsze 
kłamałem; nawet wtedy, kiedy mówiłem 
prawdę, to też kłamałem, bo zawsze mó-
wiłem dla siebie, a nie dla prawdy”. Zrozu-
mienie sensu wyrzutów, jakie czyni sobie 
Wierchowieński może być oczywiście dla 
polityka zbyt trudne. Z tym Dostojewskim, 
to zresztą w ogóle jakoś trudno… Wszak 
w pewnym znanym liście pisał, że gdyby 
miał do wyboru Chrystusa i prawdę, wy-
brałby Chrystusa. Dzisiaj prawdę odrzuca 
się z bardziej praktycznych powodów. Nie 
tak dawno społeczeństwo polskie usłysza-
ło wielkie słowa, że prawda je wyzwoli, a 
kiedy wyzwolenie stało się faktem, słyszy 
się, że to prawda ludzi zniewala, że zawsze 
jest prawda instrumentem społecznej i kul-
turowej opresji, a także narzędziem czyjejś 
skrywanej czy nieskrywanej dominacji. Ci 
„mistrzowie podejrzeń”, którzy w żadną 
prawdę nie wierzą, na swój sposób odpo-
wiadają sobie na pytanie „Cóż to jest praw-
da?”. Czy jednak tym samym głoszą praw-
dę?  

GROSZ DO GROSZA

Nie samą nauką...
Kilka tygodni temu rozpoczął się rok aka-

demicki. Młodzi ludzie żądni wiedzy, a 
także – lub przede wszystkim – ich rodzice 
powinni przygotować się na duże wydatki 
związane zarówno z samymi studiami, jak i 
z mieszkaniem, wyżywieniem czy dojazda-
mi. Podczas gdy rodzice sześciolatka przed 
początkiem roku szkolnego musieli wyłożyć 
ok. 6 tys. koron, aby wyposażyć pociechę we 
wszystko, co w szkole będzie jej niezbędne, 
rodzice studenta i on sam muszą liczyć się z 
sumą co najmniej dwukrotnie wyższą. Pomi-
mo tego, że studia w państwowych szkołach 
wyższych są bezpłatne. Ile zatem kosztuje 
utrzymanie studenta na wyższej uczelni?

Mieszkanie: możliwości jest więcej
Jeżeli studentowi udało się zdobyć miejsce w 
akademiku (a to wcale nie musi być takie oczy-
wiste), musi liczyć się z tym, że co miesiąc za 
ten luksus zapłaci całkiem spory pieniądz. 
Jedna noc w pokoju jednoosobowym kosztuje 
na ogół więcej niż 130 koron. Za noc w pokoju 
dwuosobowym trzeba zapłacić co najmniej 95 
koron (ceny różnią się w zależności od uczel-
ni i lokalizacji akademika). Nieco tańsze są 
pokoje trzyosobowe lub czteroosobowe. Je-
żeli student korzysta z miejsca w akademiku 
przez okres krótszy, aniżeli 300 dni w roku, 
ceny bywają jeszcze wyższe. Można więc po-
wiedzieć, że za kąt do spania i nauki w akade-
miku student zapłaci co najmniej 1900 koron 
miesięcznie pod warunkiem, że zadowoli się 
łóżkiem w czteroosobowym pokoju. Dodatko-
wo musi płacić za wodę i energię elektryczną 
– ok. 500 koron miesięcznie. Niektóre akade-
miki dysponują jednoosobowymi pokojami o 
podwyższonym standardzie – tu cena za jedną 
noc może wynosić ok. 250 koron, a nawet jesz-
cze więcej. Ci, którzy z różnych powodów nie 
mogą zamieszkać w akademiku, a codzienne 
dojeżdżanie do domu też nie wchodzi w ra-
chubę, muszą starać się o wynajęcie jakiegoś 
prywatnego lokum. To na ogół wiąże się z jesz-
cze większymi wydatkami. Opłacać może się 
wówczas, gdy na koszty wynajmu zrzuci się 
kilka osób. Można wtedy trafić na przyzwoite 
mieszkanko z łazienką, aneksem kuchennym 
i osobnym wejściem. Warto dodać, że student 
może ubiegać się o stypendium na mieszka-
nie. Warunki jego przyznawania i wysokość 
miesięcznych kwot uczelnie ogłaszają na swo-
ich stronach internetowych.

Każdy musi jeść
Nie samą nauką student żyje. Jeden z moich 
znajomych twierdził, że studiując w latach 
sześćdziesiątych bodajże w Pradze odżywiał 
się prawie wyłącznie rogalikami i tanią zupą, 
którą podawano w uczelnianej stołówce. To 
wszystko zaś zapijał piwem. Przeżył, studia 

skończył, tytuł obronił. Ale to było dawno. 
Dziś takie przykłady raczej nikogo nie po-
ciągają. A że jedzenie jest drogie, to niestety 
fakt. Jeżeli ktoś studiuje w miejscu zamiesz-
kania, problem ma raczej z głowy – rodzina 
chętnie nakarmi głodnego. Pozostali naj-
częściej korzystają ze studenckich stołówek 
i jadłodajni. Np. w Ostrawie jest ich kilka, 
m.in. w budynku Kampus Palace, na terenie 
Wydziału Medycznego UO w Zabrzegu czy 
w akademiku Jana Opletala. W niektórych 
stołówkach można zjeść nie tylko tradycyj-
ne, tanie dania, ale także posiłki raw i dania 
wegańskie. Oferta obejmuje też przeróżne 
grzanki, kanapki, napoje, słodycze. Ceny są 
zróżnicowane, zupa kosztuje ok. 10 koron, 
drugie danie – ok. 50 koron. To wprawdzie 
mniej, niż w normalnych restauracjach, ale 
pomimo wszystko na wyżywienie student 
miesięcznie musi przeznaczyć co najmniej 
2500 koron. Nawet wtedy, gdy zwykł odży-
wiać się bardzo skromnie.

Dojazdy:  
o wiele taniej niż przed rokiem
Jeszcze w ubiegłym roku akademickim na 
dojazdy i przejazdy student musiał prze-
znaczyć całkiem sporo pieniędzy, pomimo 
przeróżnych zniżek i biletów okresowych. 
Teraz, a konkretnie od początku września, 
wszystkim uczniom i studentom uczelni 
wyższych przysługuje 75-proc. zniżka na bi-
lety kolejowe i autobusowe, przy czym np. w 
województwie środkowoczeskim uczniowie 
i studenci mogą jeździć całkiem za darmo. 
Aby móc skorzystać ze zniżki, młodzi lu-
dzie w wieku od lat 18 do 26 muszą okazać 
w autobusie lub pociągu ważną legityma-
cję uczniowską lub studencką. Nie wystar-
czy więc spełniać kryterium wieku, trzeba 
jeszcze udowodnić, że naprawdę jest się 
uczniem lub studentem. Młodzieży pracują-
cej zniżka nie przysługuje. 

Podsumowując, można więc stwierdzić, że 
student uczelni państwowej to dla rodziny 
wydatek rzędu 9 tys. koron miesięcznie (nie 
wliczając w to jednorazowych wydatków na 
zakup np. niezbędnego każdemu studen-
towi notebooka). Do kosztów związanych 
z mieszkaniem, wyżywieniem i dojazdami 
trzeba dodać bowiem wydatki na sport, hob-
by, pomoce szkolne, ubranie, obuwie, roz-
rywkę. Jak już się bowiem rzekło, nie samą 
nauką młody człowiek żyje... Nic dziwnego, 
że większość dziewcząt i chłopców próbuje 
w trakcie studiów dorabiać. Jak pokazały 
badania prowadzone w ramach międzyna-
rodowego projektu Eurostudent, co szósty 
czeski student nie mógłby sobie pozwolić na 
naukę, gdyby musiał polegać wyłącznie na 
pomocy rodziców.  

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty

Henryka Bittmar 

Połowa października za nami, 
a jedna z niewielu rzeczy, w 

których czuję się stuprocento-
wo pewna, to fakt, że za oknami 
mamy jesień. Dla niektórych kosz-
marna pora roku peleryn, błota i 
chłodnego powietrza wślizgują-
cego się nawet pod gruby sweter. 
Wszędzie odcienie szarości. Dla 
innych czas pełen okazji, by przy-
tulić się do miękkich i ciepłych 
ubrań swej kochanej osoby, picia 
gorącej czekolady i przechadzek 
w parku. Wszędzie paleta kolorów.  
Siedzę w swoim małym, lecz mi-
lutkim pokoju, i myślę o tym, że 
dopiero „niedawno” rozpoczął się 

rok szkolny, i gdzie podziało się to 
półtora miesiąca. Jakoś do mnie 
dociera, że czas niemiłosiernie 
gna, a ja życzę sobie, by dzień miał 
więcej godzin. Czyżby to pierwsze 
symptomy mej dorosłości? A może 
nawet starzenia się?

Jestem przecież uczennicą kla-
sy maturalnej. Dostałam się tam, 
gdzie nawet nie chciałam. Zna-
czy się, chciałam. Tylko nie wie-
rzyłam, że będzie tak szybko. Że 
tak szybko przyjdą te czasy, któ-
rymi straszyli nas nauczyciele, 
rodzice, a nawet starsi koledzy... 
„Cztery lata miną jak jeden dzień”. 
Ha, ha, myślałam sobie wtedy. A 

teraz jestem tutaj, zmuszona zde-
cydować, co w ogóle chcę robić i do 
czego dążę w swoim życiu. Zapla-
nować sobie przyszłość tak, by żyć 
szczęśliwie i nie żałować decyzji. 
Odczuwam niepewność.

O tym, że zaczynamy czwarty i 
ostatni rok w Polskim Gimnazjum 
im. Juliusza Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie, przypomniano nam już 
pierwszego dnia podczas inaugura-
cji roku szkolnego. Czyżby to ironia, 
że na samych deskach teatru? My, 
tegoroczne gwiazdy gimnazjum.  
Złożono nam życzenia, uprzedzono 
nas i „uspokojono”, że przed nami 
trudny rok, a po nim nadejdą jeszcze 
trudniejsze czasy, bo właśnie powoli, 
ale nieubłaganie, kończą się lata na-
szej beztroski. Egzamin maturalny 
za drzwiami. Bosko. We mnie odro-
bina strachu, stresu, ale też ciekawo-
ści... Zaryzykuję stwierdzeniem, że 

większość kolegów ma podobnie. Są 
też jednak tacy, którzy „egzaminem 
dorosłości” wcale się nie wzruszają 
(tego cicho im zazdroszczę)...

A więc dziesięć miesięcy inten-
sywnej pracy przed nami. Nie mo-
żemy się doczekać, bo: trzeba wy-
brać perfekcyjną uczelnię według 
naszych oczekiwań; trzeba wybrać 
przedmioty, z których chcemy (tak 
naprawdę nie chcemy) zdawać ma-
turę; trzeba zdać egzamin wstępny 
na studia; trzeba zdać maturę; trze-
ba się uczyć i sumiennie się przy-
gotowywać. Długo można by tak 
wymieniać…

Gdzie będę za kilka lat? – co 
dzień zadaję sobie to pytanie. Pra-
gnę wolności, otwartych drzwi do 
świata, a przy tym żadnych nie-
powodzeń. Może niektórzy z was, 
czytając ten artykuł, zaczniecie no-
stalgicznie wspominać opisywane 

przeze mnie dni, a może tak jak u 
mnie, ten szlak, który jawi się jako 
horror, dopiero przed wami. W dzi-
siejszym i następnych odcinkach 
pragnę Wam, drodzy czytelnicy, 
przybliżyć życie, tarapaty, powo-
dzenia i postępowania nas, matu-
rzystów. Pozwolimy zajrzeć wam 
do naszego „backstage'u”, gdzie 
panuje chaos, a nieprzewidywalne 
czyny są na porządku dziennym.

PS Drodzy maturzyści, wspomnia-
na przeze mnie na początku jesień 
to idealny czas, by zbudować sobie 
perfekcyjne gniazdo, w którym we-
dług własnego uznania może znaj-
dować się na przykład: łóżko, fotel, 
kanapa, ciepłe koce, miękkie po-
duchy... Po prostu idealne miejsce, 
gdzie można szczęśliwie i w spoko-
ju przetrwać chłodne wieczory (i 
ten żałosny okres maturalny).  

Maturzystka

JUŻ ZA ROK M... Czas zbudować sobie perfekcyjne gniazdo

••• 

Szczelina to też wgłębienie. Ciemne, które trzeba 

oświetlić, żeby znaleźć szczęście
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S P O R T 
TYMOTEUSZ PIĄTEK, OBROTOWY KLUBU HCB KARWINA, DLA »GŁOSU«:

To nie sport dla mięczaków 
Witajcie w lepszych czasach dla karwińskiego szczypiorniaka! Drużyna HCB Karwina w dobrym stylu rozpoczęła 
walkę w europejskich pucharach. W drugiej kolejce Pucharu EHF podopieczni trenera Marka Michaliski 
wyeliminowali macedoński Prolet Skopje, a sporą zasługę w zwycięstwie ponosi polski obrotowy Tymoteusz 
Piątek. W rozmowie z „Głosem” polski zawodnik podkreślił, że to nie koniec karwińskiej przygody z Europą. 
– Chcemy awansować do fazy grupowej Pucharu EHF – zadeklarował. W trzeciej rundzie karwiniacy zmierzą się 
z węgierskim Balatonfüredi KSE. 

Janusz Bitt mar

Gratulacje Tymku, bo wynik z 
dwumeczu z Prolet Skopje prze-
rósł chyba najśmielsze oczekiwa-
nia. Ze swojej gry też na pewno 
jesteś zadowolony. Siedem bra-
mek w niedzielę, dwie w sobotę, 
świetna gra pod bramką rywala…
– Dziękuję za miłe słowa. Nie gram 
jednak dla własnych zasług, a dla 
całej drużyny. Wszyscy podchodzi-
liśmy do meczu z macedońskim 
klubem bardzo skupieni. Z tego, co 
słyszałem, Karwiny od siedmiu lat 
nie było w europejskich pucharach. 
Kibice byli więc spragnieni emocji 
z wyższej półki, tym bardziej, że w 
przeszłości Banik regularnie uczest-
niczył w rozgrywkach europejskich. 
Nawet w najbardziej prestiżowej Li-
dze Mistrzów. Wynik rzeczywiście 
przerósł nasze najśmielsze oczeki-
wania. Nie zlekceważyliśmy prze-
ciwnika, a mam takie wrażenie, że 
rywal zrobił właśnie odwrotnie. 
Myślał, że przyjechał na wycieczkę. 
Zaskoczyliśmy Prolet aktywnym 
szczypiorniakiem, grając w naszym 
ulubionym ustawieniu. Trener uczu-
lił nas, żeby nie popełniać niepo-
trzebnych błędów w obronie. Błędy 
techniczne ograniczyliśmy do mini-
mum i to był klucz do sukcesu. 

W trzeciej rundzie trafi cie na wę-
gierski klub Balatonfüredi KSE. 
Była szansa gry nawet z zespoła-

mi z niemieckiej Bundesligi. Wo-
lałeś trudnego czy raczej w miarę 
łatwego rywala?
– W koszyku trzeciej rundy znala-
zły się faktycznie również znane, 
klasowe drużyny z najlepszych lig 
europejskich. Każdy chciałby za-

grać z klubami z Bundesligi albo 
hiszpańskiej i francuskiej ekstra-
klasy. Ja osobiście wolę druży-
nę w naszym zasięgu, bo wtedy 
szansa na awans do fazy grupowej 
Pucharu EHF wzrasta. I chyba to 
nasz cel nadrzędny: utrzymać się 

w tych rozgrywkach jak najdłużej, 
a nie tylko zaliczyć piękną prze-
graną z kimś z Bundesligi. Korzy-
ści fi nansowe dla klubu płynące z 
uczestnictwa w fazie grupowej są 
atrakcyjne. Kibice też powinni być 
zadowoleni. Oczywiście najpierw 

trzeba się uporać z drużyną w trze-
ciej rundzie. 

Nie ma dla was taryfy ulgowej. Po 
zwycięskim niedzielnym meczu 
ze Skopje już w poniedziałek dru-
żyna zameldowała się na popołu-
dniowych zajęciach podporządko-
wanych środowemu pojedynkowi 
z Pilznem w ekstralidze (24:22 dla 
Karwiny – przyp. JB). Pasuje ci 
taka harówka?
– Jaka to harówka? Jesteśmy zawo-
dowcami. Zresztą w poniedziałek 
zajęcia nastawione były głównie 
na odnowę biologiczną. Mamy w 
klubie fantastyczne warunki do 
treningów, a także pomeczowej 
rehabilitacji. Czuję się w Karwinie 
znakomicie pod każdym wzglę-
dem.

Po twojej kontuzji pozostały już 
tylko wspomnienia. Z macedoń-
skimi zawodnikami stoczyłeś 
masę ostrych pojedynków, w 
większości zwycięskich…
– Obrotowy musi być przygotowa-
ny na podjęcie ostrej, męskiej walki 
na przedpolu bramkowym prze-
ciwnika. Piłka ręczna nie jest spor-
tem dla mięczaków. Bolą ręce, boli 
całe ciało, ale warto. Warto między 
innymi podejmować taki wysiłek 
dla dobra klubu. Kiedy słyszysz 
oklaski z trybuny, głośny doping 
naszych kibiców, naturalną rzeczą 
jest, że dajesz z siebie maksimum. 
 

• Tymoteusz Piątek. Fot.	IVO	DUDEK

26:22 i 32:25
takimi wynikami piłkarze ręczni HCB Karwina 
wyeliminowali Prolet Skopje

PIŁKA NOŻNA – FORTUNA 
LIGA: Ostrawa – Karwina (sob., 
17.00). FNL: Trzyniec – Chrudzim 
(sob.,  10.15). DYWIZJA: Opawa 
B – Bogumin (niedz., 10.15), Fry-
dlant – Dziećmorowice, Bruntal 
– Hawierzów (niedz., 14.30). MI-
STRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: 
L. Piotrowice – Břídličná, Cz. Cie-
szyn – Frensztat p. R. (sob., 14.00), 
Oldrzyszów – Datynie Dolne 
(niedz., 14.00). IA KLASA – gr. B: 
Slavia Orłowa – Jabłonków (sob., 
14.00), Bystrzyca – Dobrati ce, 
Olbrachcice – Stonawa, Śmiło-
wice – Libhošť (niedz., 14.00). IB 
KLASA – gr. C: Wędrynia – Nydek, 
Toszonowice – Inter Piotrowice, 
Gnojnik – Oldrzychowice, Sucha 
Górna – Wacławowice, Zabło-
cie – Sedliszcze (sob., 14.00), L. 
Piotrowice B – Lutynia Dolna, 
Wierzniowice – Mosty k. Jabłonko-

wa (niedz., 14.00). MP KARWIŃ-
SKIEGO: TJ Pietwałd – Sj Pietwałd, 
Sn Hawierzów – Cierlicko, Żuków 
Górny – Dąbrowa, B. Rychwałd – F. 
Orłowa, V. Bogumin – L. Łąki (sob., 
14.00), G. Hawierzów – G. Błędo-
wice (niedz., 14.00). MP FRYDEK-
MISTEK: Palkowice – Bukowiec 
(sob., 14.00), Metylowice/Frydlant 
B – Piosek, Noszowice – Niebory, 
Kozlowice – Gródek (niedz., 14.00). 
RP FRYDEK-MISTEK: Chlebowice 
– Milików, Śmiłowice – Kuńczyce 
pod Ondrzejnikiem, Wojkowice – 
Nawsie (sob., 14.00). 

•••
HOKEJ – TIPSPORT EKSTRALIGA: 
Trzyniec – Pilzno (dziś, 17.00), Wit-
kowice – Liberec (niedz., 17.00). 
CHANCE LIGA: Hawierzów – Fry-
dek-Mistek (pon., 18.00).  
 (jb)

PIĄTEK 19 PAŹDZIERNIKA 

6.55 Magazyn śledczy Anity Gargas 
7.25 Domisie (dla dzieci) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia 
12.25 Krótka historia. Front wschodni 
I wojny światowej 12.35 Wiadomości 
12.50 Wschód 13.10 Na sygnale 13.45 
M jak miłość (s.) 14.40 Prokurator 15.30 
Turystyczna jazda. Region Liptów 15.45 
Wiadomości 15.55 Korona królów - taka 
historia... 16.30 Baw się słowami 16.55 
Domisie (dla dzieci) 17.20 Krótka hi-
storia. Rosja a sprawa polska 1914-1918 
17.30 Teleexpress 17.55 Okrasa łamie 
przepisy. Morskie grillowanie 18.25 Ka-
pitał polski 18.45 Spis treści 18.55 Na sy-
gnale. To już nie ma sensu 19.25 Maga-
zyn z Ameryki 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Na 
dobre i na złe (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 
Halo Polonia 22.45 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy. Bazar czy rewo-
lucja? 23.25 55. KFPP w Opolu - Scena 
alternatywna 23.50 Polacy zmieniający 
świat. Orędownik. 

SOBOTA 20 PAŹDZIERNIKA 

6.05 Barwy szczęścia (s.) 8.05 Polacy 
zmieniający świat. Orędownik 8.25 
Panna z mokrą głową 9.30 Telera-
nek 9.50 Baw się słowami. Boże Ciało 
10.20 Studio Raban 10.50 Polonia 24 
11.05 Halo Polonia 11.45 Okrasa łamie 
przepisy. Morskie grillowanie 12.15 
Ojciec Mateusz 15 (s.) 13.10 Na dobre i 
na złe (s.) 14.10 Najdłuższa wojna no-
woczesnej Europy 15.10 Karty historii 
15.40 Wolny ekran 16.00 Kulturalni PL 
17.00 Słownik polsko@polski 17.30 Te-
leexpress 17.55 M jak miłość (s.) 18.50 
Niezapomniane koncerty. 55. KFPP w 
Opolu 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 Wojen-
ne dziewczyny 2 21.40 100#Wolność 
22.55 Dyktando 23.20 Opole 2018 na 
bis 23.50 M jak miłość (s.). 

NIEDZIELA 21 PAŹDZIERNIKA 

6.35 Czterdziestolatek (s.) 7.40 Tu-
rystyczna jazda. Region Liptów 7.55 
Krótki fi lm o Warszawie. Warszawskie 
mosty 8.05 Lajk! 8.25 Tajemnica Sa-
gali. Wtajemniczeni 9.35 Supełkowe 
ABC 9.50 Baśnie i bajki polskie. Pasterz 
tysiąca zajęcy 10.10 Baw się słowami 
10.35 Ziarno 11.05 Wolny ekran 11.25 
Moda na rodzinę 11.55 Między ziemią 
a niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.45 Notacje. Ma-
ria Okońska. Płakał z papieżem 13.00 
Transmisja mszy świętej z kościoła 
pw. Świętych Polskich Braci Męczenni-
ków w Bydgoszczy 14.25 Krótki fi lm o 
Warszawie. Warszawskie mosty 14.40 
Czterdziestolatek (s.) 15.40 Lajk! 16.00 
Zakochaj się w Polsce. Zielona Góra 
16.30 Apetyt na życie (s.) 17.30 Te-
leexpress 17.55 M jak miłość (s.) 18.50 
Oczy w oczy. Tomasz Majewski 19.25 
Polacy zmieniający świat. Zaklinacz 
światła 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-
domości, sport, pogoda 20.30 Rozryw-
ka retro. Na festiwalowej scenie 20.55 
Wieczór wyborczy 21.30 Blondynka 
6 (s.) 22.30 Ostatnie piętro 0.00 M jak 
miłość (s.). 

PONIEDZIAŁEK 22 PAŹDZIERNIKA

6.55 Zakochaj się w Polsce. Zielona 
Góra 7.25 Supełkowe ABC 7.40 Moliki 
książkowe. Autowypot 7.55 Pytanie na 
śniadanie 8.45 Panorama 8.50 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Kulturalni PL 12.00 
Racja stanu 12.25 Krótka historia. Rosja 
a sprawa polska 1914-1918 12.35 Wiado-

mości 12.50 Magazyn z Ameryki 13.10 
Barwy szczęścia (s.) 13.45 Blondynka 6 
(s.) 14.40 Oczy w oczy. Tomasz Majew-
ski 15.10 Kustoszka Somosierry 15.45 
Wiadomości 15.55 Korona królów 16.25 
1200 muzeów. Zamki Piastowskie 16.55 
Supełkowe ABC 17.10 Moliki książko-
we. Autowypot 17.20 Krótka historia. 
Rozpad Monarchii Austro-Węgierskiej 
17.30 Teleexpress 17.55 Niedziela z... 
Małgorzatą Szumowską 18.40 Pod 
Tatrami 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Nad Niemnem 19.45 Dobranoc-
ka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 O mnie się nie martw 8 21.35 
Ojcowie niepodległości 21.45 Polonia 
24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo 
Polonia 23.10 Józef Zator-Przytocki 
pseudonim Czeremosz. 

WTOREK 23 PAŹDZIERNIKA 

7.05 Anna Dymna - spotkajmy się. Mi-
rosław i Bożena Jędrowscy 7.35 Margol-
cia i Miś zapraszają dziś 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 Roz-
mowa Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 
Krótka historia. Rozpad Monarchii 
Austro-Węgierskiej 12.35 Wiadomo-
ści 12.50 Nad Niemnem 13.10 Barwy 
szczęścia (s.) 13.45 Wojenne dziewczy-
ny 2 14.35 Józef Zator-Przytocki pseu-
donim Czeremosz 15.45 Wiadomości 
15.55 Korona królów 16.25 Sonda 2. Ob-
razowanie 16.55 Margolcia i Miś zapra-
szają dziś 17.10 Przyjaciele lasu 17.20 
Krótka historia. Linia Maginota 17.30 
Teleexpress 17.55 Szlakiem Kolberga. Ifi  
Ude 18.25 wojsko-polskie.pl 18.55 Bar-
wy szczęścia (s.) 19.25 Kierunek Zachód 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Ojciec Mateusz 19 
(s.) 21.35 Ojcowie niepodległości 21.45 
Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 
22.20 Halo Polonia 23.10 Ocaleni. 

ŚRODA 24 PAŹDZIERNIKA  

7.00 O Niepodległej... 7.25 Baw się sło-
wami 7.55 Pytanie na śniadanie 11.00 
Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 
11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka hi-
storia. Linia Maginota 12.35 Wiado-
mości 12.50 Kierunek Zachód 13.10 
Barwy szczęścia (s.) 13.45 O mnie się 
nie martw 8 14.40 Lwów pod okupacją 
15.45 Wiadomości 15.55 Korona królów 
16.25 Astronarium. Życie we Wszech-
świecie 16.55 Baw się słowami 17.20 
Krótka historia. Polska Partia Socjali-
styczna 17.30 Teleexpress 17.55 Poje-
dynki stulecia. Marek Hłasko - Leopold 
Tyrmand 18.25 Karty historii 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Za marzenia 21.35 
Ojcowie niepodległości 21.45 Polonia 
24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo 
Polonia 23.10 Lwów pod okupacją. 

CZWARTEK 25 PAŹDZIERNIKA 

7.00 Las bliżej nas 2 7.30 Zwierzaki 
Czytaki 7.45 Podwodne ABC. Najstarsi 
i najbardziej długowieczni 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia 
12.25 Krótka historia. Polska Partia So-
cjalistyczna 12.35 Wiadomości 12.50 
Wilnoteka 13.10 Barwy szczęścia (s.) 
13.45 M jak miłość (s.) 14.40 Za ma-
rzenia 15.30 Pod Tatrami 15.45 Wiado-
mości 15.55 Korona królów 16.25 Jak to 
działa? Mleko 16.55 Zwierzaki Czytaki. 
Reakcja łańcuchowa 17.10 Podwodne 
ABC. Najstarsi i najbardziej długowiecz-
ni 17.20 Krótka historia. Juliusz Kaden-
-Bandrowski 17.30 Teleexpress 17.55 
Podróże z historią. Z życia wyższych 
sfer 18.25 Racja stanu 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Wschód 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Prokurator 21.35 Ojcowie 
niepodległości 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 
23.10 Kustoszka Somosierry 23.40 Ma-
gazyn śledczy Anity Gargas. 

Nauczyciele 
czują się oszukani
Od września w szkołach na Litwie wprowadzony został system 
etatowego wynagrodzenia nauczycieli. Nowy tryb obliczania 
wypłaty wywołał wiele dyskusji, zaś pierwsze wynagrodzenia, 
otrzymane z początkiem października – również rozczarowanie 
pedagogów.

Jak się okazało, zapowiadane 
przez resort oświaty podwyż-
ki pensji dla pedagogów się-

gające tysiąca euro, można włożyć 
między bajki.

Zamierzenia reformy wydawały 
się dobre – nauczyciele mieli otrzy-
mywać wynagrodzenie nie tylko za 
lekcyjne godziny kontaktowe, ale 
też za inne godziny pracy. Tym-
czasem realizacja reformy wypada 
słabo – wynagrodzenia litewskich 
nauczycieli, które są najniższe w 
Europie, albo nie wzrosły, albo 
wzrosły bardzo nieznacznie.

– Reforma zawiera wiele niejasno-
ści, ilu ludzi, tyle zdań – w rozmo-
wie z „Kurierem Wileńskim” ocenia 
Regina Markiewicz, kierownik wy-
działu oświaty Samorządu Rejonu 
Solecznickiego. – Wynagrodzenia 
nauczycieli nieznacznie się podnio-
sły, za tę samą liczbę godzin otrzy-
mują trochę więcej – komentuje.

Ministerstwo Oświaty i Nauki 
zapowiadało, że na realizację refor-
my przeznaczy 17,4 mln euro, zaś 
wprowadzenie etatowego wyna-
grodzenia nauczycieli spowoduje 
wzrost nauczycielskiej pensji o 20 
proc. Nowy model wynagrodzeń 
miał zachęcić do pracy w szkole 
również młodych nauczycieli.

– Oczekiwania nauczycieli nie-
zupełnie zostały spełnione – mówi 
Mirosław Mickielewicz, dyrektor 
Gimnazjum im. Michała Balińskie-
go w Jaszunach w rejonie solecz-
nickim. – Ministerstwo obiecywało 
duże kwoty, ale nauczyciele z całą 
pewnością tak wielkich sum nie zo-
baczą, ponieważ fi nansowanie jest 
ograniczone. Wypłaty wzrastają, 
ale wzrastają maksymalnie o 10-15 
euro. Nie są to obiecane podwyżki 
o 20-25 proc – reasumuje.

Jak tłumaczy, brakuje dofi -
nansowania dla szkół podczas 
realizacji tzw. koszyczka klasy.
– Szkoła otrzymuje pieniądze na 
wszystkie klasy i musi je rozdys-
ponować w zależności od tego, ja-
kie ma obciążenie: ile ma grup, ile 
lekcji, ilu nauczycieli. To jest też 
ciekawe, bo nie wiemy, jak duże 
sumy otrzymamy. Nie ma żadnego 
systemu, który określiłby konkret-
nie, jaka część z obiecanych 17 mln 
do nas dotrze. Dzisiaj szkoły korzy-
stają jeszcze z tych pieniędzy, które 
miały wcześniej. Posiadamy dane 
dotyczące kwot, które mają jeszcze 
do nas dotrzeć, ale nie są one duże 
– mówi dyrektor.

Nauczyciele, którzy mieli do-
tychczas przykładowo 35 godzin, 

paradoksalnie, nie odczuli znacz-
nego wzrostu wypłaty. – W naszym 
gimnazjum u takich nauczycieli 
wypłata albo się nie zmienia, albo 
wzrasta bardzo nieznacznie, o 
kilka euro. Mówimy tu o sumach 
przed odliczeniem podatków. Na-
uczyciele, którzy mieli mniej go-
dzin i zgodzili się podjąć dodatko-
we obciążenie, otrzymają trochę 
większe wynagrodzenia, ale nie 
są to zawrotne sumy. Największy 
wzrost wynagrodzenia wynosi oko-
ło 30-50 euro, przy równoczesnym 
wzroście obciążenia pracą – tłuma-
czy dyrektor.

Jak zapowiadała wcześniej mi-
nister oświaty i nauki, Jurgita 
Petrauskienė, po wprowadzeniu 
modelu etatowego wynagrodzenia 
nauczycieli, pedagogom zapłaci 
się za godziny kontaktowe oraz 
dotychczas nieopłacane godziny 
tzw. niekontaktowe (zajęcia poza-
lekcyjne, kółka, konsultacje, dzia-
łalność nieformalną). Zapewniała 
też, że wynagrodzenia nie mogą się 
zmniejszać, ponieważ przeznacza 
się na nie dodatkowe fi nansowa-
nie. Tymczasem w praktyce, żeby 
zarobić więcej, nauczyciel musi też 
włożyć więcej wysiłku.

 „Kurier Wileński”/LITWA

Polacy w Mołdawii też mogą liczyć na wsparcie

Delegacja Senatu RP złożyła ofi cjalną wizytę mniejszo-
ści polskiej w Mołdawii, liczącej prawie pięć tysięcy 

osób. Na terenie kraju aktywnie funkcjonuje około 25 or-
ganizacji polonijnych. Do najstarszych i największych na-
leży Stowarzyszenie Dom Polski w Bielcach, która zrzesza 
około 850 członków.

W Mołdawii nie ma szkół z polskim językiem wykłado-
wym. Dzieci i młodzież uczą się tego języka w szkółkach 
działających przy organizacjach polonijnych oraz – jako 
drugiego języka obcego – w siedmiu szkołach mołdaw-
skich (trzy licea w Kiszyniowie, gimnazjum i liceum w 
Bielcach, gimnazjum w Tyrnowie oraz szkoła 9-klasowa 
w Słobodzie-Raszkowie). W niższych klasach jest to na-
uka obowiązkowa, zaś w klasach starszych jest prowa-

dzona tylko dla chętnych. Na Mołdawskim Uniwersytecie 
Państwowym w Kiszyniowie, Mołdawskim Wolnym Uni-
wersytecie w Kiszyniowie oraz Państwowym Uniwersyte-
cie im. Alecu Russo w Bielcach prowadzone są lektoraty 
języka polskiego dla studentów katedr języków obcych.

W Kiszyniowie z miejscowymi Polakami spotkał 
się m.in. marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski. 
– W tym roku odbyło się w Warszawie wyjątkowe wyda-
rzenie: V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. 
Rozmawialiśmy o problemach, wyzwaniach i potrze-
bach, jakie ma Polonia w różnych miejscach na świecie. 
I wszyscy uczestnicy podkreślali, jak ważna jest oświata 
– nauka polskiego języka, historii i kultury – podkreślił 
marszałek.  „Wspólnota Polska”/MOŁDAWIA

● Oczekiwania nauczycieli niezupełnie 
zostały spełnione. Fot.	„Kurier	Wileński”

Zapraszamy do Polonijnego 
Biegu Niepodległości 
W roku obchodów Setnej Rocz-

nicy Odzyskania Niepodle-
głości Polski Komitet Olimpijski 
oraz Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” inicjują organizację Polonij-
nego Biegu Niepodległości. Symbo-
licznie 11 listopada w ośrodkach po-
lonijnych na całym świecie odbędą 
się patriotyczne biegi skierowane 
do wszystkich generacji. Zaszczyt 
organizacji zaolziańskiej części bie-
gu przypadł PTTS „Beskid Śląski”.  

– To wielkie wydarzenie i duża 
nobilitacja – powiedział „Głosowi” 
Henryk Cieślar, wiceprezes PTTS 
„Beskid Śląski”, kierownik sekcji 
sportowej. Na ostatnim spotkaniu 
sekcji sportowej ustalono konkrety 
dotyczące organizacji zaolziańskie-

go biegu. Impreza sporto-
wo-patriotyczna odbędzie 
się 11 listopada w Parku Si-
kory w Czeskim Cieszynie. 
Rejestracja uczestników 
biegu zaplanowana została 
na godz. 9.00, ostry start 
przewidziano na 10.00. Do-
rośli biegacze będą mieli do poko-
nania dystans wynoszący symbo-
licznie 1918 m, przewidziano dwa 
okrążenia. Młodzież i dzieci zaliczą 
połowę trasy. 

– Od strony technicznej i lo-
gistycznej nasz bieg przygotują 
sprawdzeni fachowcy. Dyrektorem 
technicznym zawodów będzie Sta-
nisław Marszałek, w organizację 
włączy się też m.in. trener karwiń-

skiego klubu lekkoatletycznego, 
Michał Broda. Oczywiście osób 
zaangażowanych w to wydarzenie 
będzie znacznie więcej, bo chodzi 
rzeczywiście o ważną imprezę dla 
nas wszystkich – zaznaczył Cieślar. 

Honorowy patronat nad zaol-
ziańskim Polonijnym Biegiem Nie-
podległości objął konsul generalny 
RP w Ostrawie, Janusz Bilski. Do 
tematu wrócimy za tydzień.  (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
O  Slunečníku, Měsíčníku a 
Větrníku (19, 22, godz. 10.00);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
1 + 1 = 3 (20, godz. 17.30).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Klak-
son i spółka (19-22, godz. 16.00); 
Zegar czarnoksiężnika (19-21 godz. 
17.30); Halloween (19-21, godz. 
19.00); King of Thieves (19-21, godz. 
20.00); Mars (22, godz. 17.30); Po 
čem muži touží (22, godz. 19.00); 
Hovory s TGM (22, godz. 20.00); 
KARWINA – Centrum: Hotel Tran-
sylwania 3 (19, godz. 13.30); King of 
Thieves (19, godz. 17.30); Halloween 
(19-20, 22, godz. 20.00); Zegar czar-
noksiężnika (20, godz. 15.30; 21, 
godz. 15.15; 22, godz. 17.45); Księż-
niczka i smog (20, godz. 17.00); Jak 
se moří revizoři (20, godz. 17.45; 21, 
godz. 20.00); Pierwszy człowiek (21, 
godz. 17.30); TRZYNIEC – Kosmos: 
Jak se moří revizoři (19, godz. 17.30); 
Po čem muži touží (19, godz. 20.00); 
Zegar czarnoskiężnika (20, 21, godz. 
15.00); MEG (20, 21, godz. 17.30); 
Halloween (20, 21, godz. 20.00); 
Mars (22, godz. 17.30); Toman (22, 
godz. 20.00); CZ. CIESZYN – Cen-
tral: Zegar czarnoksiężnika (19-
21 godz. 17.30); Halloween (19-21, 
godz. 20.00); Klakson i spółka (20, 
21, godz. 15.30); JABŁONKÓW: 
Pozycja obowiązkowa (19, godz. 
18.00); BYSTRZYCA: Czarna Pante-
ra (20, godz. 18.00); Coco (21, godz. 
16.00); CIESZYN – Piast: Hotel 
Transylwania 3 (19-21, godz. 14.00, 
16.00, 18.00; 22, godz. 15.30); Kler 
(19-21, godz. 20.00; 22, godz. 19.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 

19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 9.10 na 103 
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

KONCERTY

CHÓR „LIRA” Z DARKOWA in-
formuje swoich przyjaciół i sym-
patyków, że w ramach XXVI Święta 
Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok 
Śląski” będzie śpiewał w niedzielę 
21. 10. o godz. 14.30 w Domu PZKO 
w Stonawie. Serdecznie zapraszamy.
WĘDRYNIA – MK PZKO oraz Pa-
rafia rzymskokatolicka w Wędryni 
zapraszają 21. 10. o godz. 16.00 na 
Koncert Muzyki Sakralnej w wyko-
naniu chórów z Rybnika do kościo-
ła św. Katarzyny.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki Miej-
skiej przy ul. Havlíčka zaprasza na 
spotkanie z cyklu „Podróże bliskie i 
dalekie”, które odbędzie się w środę 
24. 10. o godz. 17.00. O podróży „Od 
Hanoi do Ho Chi Minha” opowiadać 
będzie Zygmunt Rakowski.
CZ. CIESZYN-SIBICA – Klub Ko-
biet MK PZKO oraz internetowy 
„Ženský klub” zapraszają na wysta-
wę robótek ręcznych połączoną ze 
sprzedażą w sobotę 20. 10. w godz. 
9.00-17.00 do Domu Polskiego 
PZKO. Informacje i zgłoszenia pod 
numerem tel. 723 051 322.
HAWIERZÓW-ŻYWOCICE – MK 
PZKO zaprasza członków Koła na 
prelekcję Romana Dzika na temat 
„Węgry” w niedzielę 21. 10. o godz. 
15.00 do restauracji „Tennis-Hill”. 
PTTS „BŚ” – Zaprasza na uroczy-
stość złożenia wieńców przy pomni-
ku zastrzelonych przez hitlerowców 
partyzantów na Małej Kikuli, która 
odbędzie się w sobotę 20. 10. Trasa 
łatwa, 8 km tam i z powrotem. Od-
jazd pociągu z Cz. Cieszyna o godz. 
8.18 do Boconowic. Inf. tel. 731 244 
346, www.ptts-beskidslaski.cz.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zapra-
sza na uroczyste obchody 45-lecia 
współpracy pomiędzy MK PZKO 
i Towarzystwem Miłośników Zie-
mi Grodkowskiej, które odbędą 
się w sobotę 20. 10. o godz. 15.30 

w skrzeczońskim Domu PZKO. 
W programie prezentacja historii 
współpracy, występy miejscowego 
chóru mieszanego „Hasło” i kaba-
retu „Nie do zdarcia” z Grodkowa 
oraz wystawy „100 lat niepodległo-
ści Polski i Czechosłowacji” i „45 lat 
współpracy MK PZKO-TMZG”.
STONAWA – Spotkanie Klubu Ko-
biet MK PZKO odbędzie się w po-
niedziałek 22. 10. o godz. 15.30 w 
salce Koła. Program na miejscu.

OFERTY

SPRZEDAM SEATA LEONA serwiso-
wanego, po przeglądzie technicznym, 
rok produkcji 2003 + 2 komplety 
opon – cena 54 000 kč. Inf. po połu-
dniu pod nr. tel. 777 288 874.
	 GŁ-570

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów.	 GŁ-641

PRZEPROWADZKI + ekipa 
oraz usługi transportowe. Tel. 
+48 601 478 108 GL-494

WYSTAWY

BIBLIOTEKA REGIONALNA w 
Karwinie-Frysztacie, Rynek Ma-
saryka: do 30. 10. wystawa ekslibri-
sów Zbigniewa Kubeczki. Czynna w 
godzinach otwarcia placówki.
CZ. CIESZYN, Kongres Polaków, 
ul. Grabińska 33: do 25. 10. wysta-
wa pt. „25 lat filmowych”. Czynna od 
wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00.
MIEJSKI DOM KULTURY w Karwi-
nie, Osvobození, Karwina-Nowe 
Miasto: do 14. 11. wystawa Vladisla-
va Raszyka pt. „Obrazy”. Wystawa 
czynna: po, śr, pt: w godz. 9.00-15.00; 
wt-czw: w godz. 9.00-19.00.
POWIATOWE ARCHIWUM PAŃ-
STWOWE Karwina, ul. Frysztac-
ka 55/17: do 31. 1. 2019 wystawa pt. 
„Karwina. Od soli do węgla”. Czyn-
na: po, śr: w godz. 8.00-17.00, wt, 
czw: w godz. 8.00-14.00, pt: w godz. 
8.00-12.00.
DUŻA SALA WYSTAW MUZEUM 
HUTY TRZYNIECKIEJ i MIASTA 
TRZYŃCA, Frýdecká 387: do 11. 11. 
wystawa pt. „Zwierzęta i ich dzieci”. 
Czynna: wt-pt. godz. 9.00-17.00, nie: 
13.00-17.00.

PIĄTEK 19 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Sprawy podporucznika 
Haniki (s.) 10.20 Bruk 10.40 Doktor 
Martin (s.) 11.35 Czarne owce 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Na tropie 14.25 Repor-
terzy TVC 15.10 Manu i Maciej jadą 
do Rzymu 15.40 Niezwykłe losy 16.35 
Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.05 Pierwsza re-
publika (s.) 21.05 13. komnata J. Slívy 
21.35 Wszystko-party 22.30 Poirot (s.) 
0.05 Sprawy detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Z kucharzem dookoła świa-
ta 9.55 Amundsen kontra Scott 10.50 
10 wieków architektury 11.05 Legiony 
100 - krwawe francuskie pola 12.05 Jan 
Amos Komenský 12.15 Jan Marek Mar-
ci z Kronlandu 12.30 Królestwo natury 
12.55 Chcesz mnie? 13.25 GEN - Gale-
ria elity narodu 13.40 Kwiecień 1945: 
zmierzch bogów w bunkrze Hitlera 
14.35 Najważniejsze operacje II wojny 
światowej 15.35 Półmrok 16.05 Me-
norca 16.55 Veteran TV 17.25 Mission 
Blue 18.15 Skandale pierwszej republiki 
18.45 Wieczorynka 19.00 Europa dziś 
19.30 Historie domów 19.50 Wiadomo-
ści w czeskim j. migowym 20.00 Cu-
downa planeta 21.00 Geniusz (s.) 21.50 
Okupacja (s.) 23.25 Złodziej (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 10.55 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dr House 
(s.) 16.00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe wiado-
mości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Babovřesky II (film) 22.35 
Na skraju jutra (film) 0.45 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 Ben 10 (s. anim.) 6.35 Transforme-
ry (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 Ostry 
kurczak (s.) 10.25 Powrót do domu 
(film) 12.15 Południowe wiadomości 
12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 
Komisarz Rex (s.) 15.35 Policja Ham-
burg (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomo-
ści 16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Czechy i Słowacja mają talent 
21.45 Księga ocalenia (film). 

SOBOTA 20 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
6.00 Zielnik 6.25 Łopatologicznie 7.15 
Jak Maciej został lekarzem (bajka) 7.45 
Trzebońska bajka (bajka) 8.35 Gejzer 
9.05 Ojciec Brown (s.) 9.50 Columbo 
(s.) 11.05 Wszystko-party 12.00 Ty-
dzień w regionach 12.25 Nasze hobby 
13.00 Wiadomości 13.05 O róży z bro-
katu i słowiku z masy perłowej (bajka) 
13.50 Słonecznik (s.) 14.30 Lekarz ze 
wsi (s.) 15.10 Księżyc z fajką (film) 16.20 
Poirot (s.) 17.55 Mieszkać jak... magik 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Star-
Dance 22.00 Wieczór charytatywny 
23.25 Koniec romansu (film). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 My, mówiące 
zwierzaki 6.30 Nowości z natury 6.40 
Franklin i przyjaciele (s. anim.) 7.00 
Wiking Vic (s. anim.) 7.15 Asy z dżun-
gli 7.30 Studio Kolega 9.00 Nasza wieś 

9.30 Muzyczne wędrówki 9.55 Folklo-
rika 10.25 Zapach cypryjskiej kuchni z 
Miroslavem Donutilem 10.50 Lotnicze 
katastrofy 11.35 Apokalipsa: I wojna 
światowa 13.20 Babel 13.50 Dramat 
zazdrości (film) 15.35 Bedeker 16.00 
Lwia skała - powrót króla 16.55 Kame-
ra w podróży 17.50 Cudowna planeta 
18.45 Wieczorynka 18.55 Veteran TV 
19.20 Głosy strachu 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Złoto dla 
zuchwałych (film) 22.25 Zniewolony 
(film) 0.35 Geniusz (s.). 
NOVA 
6.20 Lwi patrol (s. anim.) 6.50 Lo-
oney Tunes Show (s. anim.) 7.10 Kacze 
opowieści (s. anim.) 8.00 Tom & Jer-
ry Show (s. anim.) 8.20 Twoja twarz 
brzmi znajomo 11.05 Przyprawy 12.00 
Dzwoń do TV Nova 12.40 Poradnik do-
mowy 13.45 Weekend 14.40 Podróż na 
sto stóp (film) 17.05 Wakacje Jasia Faso-
li (film) 18.50 Helena (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.15 Twoja twarz 
brzmi znajomo 22.55 Londyn w ogniu 
(film) 0.40 Jaskinia (film). 
PRIMA 
6.30 Ben 10 (s. anim.) 6.45 Transforme-
ry (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Auto 
Salon 10.00 Bike Salon 10.35 Prima 
Partička 11.45 Czechy i Słowacja mają 
talent 13.15 Glina (s.) 14.25 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 16.45 Król Królów 
(film) 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Mąż do wynajęcia (film) 22.20 
Święta czwórka (film) 0.10 Sinister II 
(film). 

NIEDZIELA 21 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Śla-
dami gwiazd 6.50 Księżyc z fajką (film) 
8.05 Uśmiechy Františka Filipovskiego 
8.50 Łopatologicznie 9.45 Kalenda-
rium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 10.55 Słynne zbójeckie histo-
rie (s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 Pech (bajka) 
14.05 O malarzu Adamie (bajka) 15.05 
O gruszkach uszatkach i jabłuszku ro-
gatku (bajka) 15.50 My, uczęszczający 
do szkoły (s.) 16.55 Tajemnica Stalowe-
go Miasta (film) 18.25 Zielnik 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.05 
GEN - Galeria elity narodu 20.25 Rašín 
(film) 21.45 168 godzin 22.15 Noc piani-
sty (film) 23.45 Napisała: Morderstwo. 
Południe, południowy zachód (film). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 My, mówiące 
zwierzaki 6.30 Nowości z natury 6.40 
Franklin i przyjaciele (s. anim.) 7.00 
Viking Vic (s. anim.) 7.15 Asy z dżungli 
7.30 Studio Kolega 9.00 Czechosłowac-
ki tygodnik filmowy 9.15 Poszukiwania 
czasu utraconego 9.35 Wielka Wojna 
Ojczyźniana 10.30 Podróż po Czechach 
11.00 Nie poddawaj się 11.55 Chcesz 
mnie? 12.20 Słowo na niedzielę 12.25 
Magazyn chrześcijański 12.55 Przez 
ucho igielne 13.20 Magazyn religijny 
13.50 Moravia Incognita 14.10 Skanda-
le pierwszej republiki 14.35 Królestwo 
natury 15.05 Na pływalni z Timem Ro-
bbinsem 15.30 Podróż po Los Angeles 
16.00 Tajemnice Antarktydy 16.55 
Ostatni wielki cesarz Franciszek Józef I 
17.50 Ibiza i Forma 18.45 Wieczorynka 
18.55 Kamienie zaginionych 19.20 Cie-
kawostki z regionów 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Gliniarz 
(film) 21.55 Wręczenie nagród Minister-
stwa Kultury 2018 23.05 Witaj w klubie 
(film) 1.00 Dźwięki tortur. 
NOVA 
6.25 Lwi patrol (s. anim.) 6.45 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.10 Kacze opo-

wieści (s. anim.) 8.00 Tom & Jerry 
Show (s. anim.) 8.20 Bal maturalny 
(film) 10.20 Małe miłości 11.20 Wyzna-
nia zakupoholiczki (film) 13.20 Aka-
demia policyjna III (film) 15.00 Hogo 
fogo Homolka (film) 16.40 Jak poetom 
smakuje życie (film) 18.50 Gospoda (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.15 
Dama i Król (s.) 21.20 Odłamki 21.55 
Witajcie w dżungli (film) 23.50 Hogo 
fogo Homolka (film). 
PRIMA 
6.20 Ben 10 (s. anim.) 6.35 Transforme-
ry (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 8.00 Życie 
w naturze 9.10 Prima ZOOM Świat 9.45 
MotorSport 10.15 Teraz gotuje szef! 
11.00 Partia 11.55 Poradnik domowy 
12.50 Poradnik Ládi Hruški 13.50 Jak 
zbudować marzenie 14.35 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 16.55 Wiedzą sąsiedzi, 
jak kto siedzi (film) 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Ojcowie na wycho-
wawczym (s.) 21.20 Sport Star 22.00 
Poza czasem (film) 0.45 Bike Salon. 

PONIEDZIAŁEK 22 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.45 Wszystko, co lubię 10.20 168 go-
dzin 10.50 Pierwsza republika (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Uśmiechy Karo-
la Černocha 14.35 Noc pianisty (film) 
16.00 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.05 Lincz (s.) 21.00 Manu i Maciej 
jadą do Rzymu 21.30 Reporterzy TVC 
22.10 Kryminolog (s.) 23.15 Na tropie 
23.35 Taggart (s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 
Tybetańskie Himalaje 10.10 Siedzieć na 
dwóch stołkach 11.10 Babel 11.35 Maga-
zyn religijny 12.05 Klucz 12.30 Veteran 
TV 13.00 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 13.15 Namibijczycy w Europie 
14.15 Na winnym szlaku 14.45 Podróż 
po Czechach 15.10 Rwanda 16.05 Przy-
gody nauki i techniki 16.35 Lotnicze 
katastrofy 17.20 Bitwa pod Sommą 
18.15 Bedeker 18.45 Wieczorynka 18.55 
Geografia świata 19.15 Lubimy obcych 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Rodzina Aloisa Rašína 
21.00 Ostatni Habsburg na czeskim 
tronie 22.05 Zabić drozda (film) 0.10 
Złoto dla zuchwałych (film) 2.30 Queer. 
NOVA 
8.50 Ulica (s.) 9.50 Dama i Król (s.) 
10.55 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Krok za kro-
kiem (s.) 12.45 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dr House (s.) 15.55 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 
16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 
Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Spece (s.) 21.25 Policja kryminalna An-
děl (s.) 22.45 Agenci NCIS (s.) 23.40 Bez 
śladu (s.). 
PRIMA 
6.15 Ben 10 (s. anim.) 6.30 My Little 
Pony (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.10 
Ostry kurczak (s.) 10.20 Tajemnice 
rodziny Strehlingów (film) 12.15 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.30 Komisarz Rex (s.) 
15.35 Policja Hamburg (s.) 16.35 Popo-
łudniowe wiadomości 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Błękitny 
kod (s.) 21.30 Skarby ze strychu 22.30 
Tak jest, szefie! 23.50 Policja w akcji. 
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Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
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21 października 2018 obchodzi 70. urodziny 

pan ALFRED KUBIENA
z Mostów k. Czeskiego Cieszyna

Drogi Tato i Mężu, w tym uroczystym dniu ślemy Ci 
z serca płynące życzenia - długich lat życia przepełnio-
nych zdrowiem i szczęściem, dni pełnych słońca i ra-
dości, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Two-
je żeńskie kwarteto: Zośka, Marylka, Baśka i Słoneczko 
Aniuśka Maria.	 GŁ-572

19 października 2018 obchodzą złotą rocznicę ślubu Szanowni Państwo 

ZOFIA i KAROL BURYJANOWIE
z Suchej Górnej

Z tej okazji wiele błogosławieństwa Bożego, zdrowia, sił i radości na dal-
sze lata życzą Roman i Halina z rodzinami, dziękując zarazem za wszelką 
dotychczasową troskę oraz pomoc.	 GŁ-578

Na Zbigniewa jubileusz
Z orłowskiej kołyski wyszedł
Jubilat Kubeczka Zbyszek
Cichy, skromny lecz stanowczy
w wiek Seniora właśnie wkroczył
Wcześniej technik budowlany
teraz z ekslibrisów znany
Najprzedniejszy śląski grafik
wiadomo, że On „potrafi”
Ten laureat Szpilki Złotej
arcytrudną ma robotę
Exlibris dwa na trzy cale
zrobi szybko, doskonale
Wszelkie angażuje zmysły
by cacka na medal wyszły.

A może skrycie pobiera
lekcje u Mistrza Dürrera?
Champion druku wypukłego
w całym świecie ma kolegów
W Polsce, Włoszech, Rosji, Sta-
nach
persona On, wszystkim znana.
Koledzy i wielbiciele
życzą Tobie zdrowia wiele
Na toast właściwa pora –
Sto lat! Ora et labora
Niech się spełni, co se życzysz –
Twoi koledzy plastycy!
W imieniu SAP, Józef Drong	 GŁ-575

Dzisiaj, 19 października, mija 40. rocznica śmierci

pana JANA RUSNOKA
z Nawsia (Dom PZKO)

Dnia 4 września minęło 36 lat od śmierci Jego Żony

ANNY RUSNOK
Dnia 16 lutego minęły dwa laty od śmierci Ich Zięcia

KAROLA PYSZKI
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.	 GŁ-574

Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych.

Dziś mija 50. rocznica śmierci nasze-
go Drogiego 

śp. FRANCISZKA 
CHWAJOŁA

zaś 25 listopada minie 10. bolesna 
rocznica śmierci Jego Żony 

OTYLII
O pamięć i chwilę wspomnień proszą syn z rodziną oraz córka z mężem.
	 GŁ-560

22 października obchodziłby swoje 110. urodziny nasz 
Kochany Ojciec i Dziadek

śp. ALOJZY MRÓZEK
z Karwiny-Darkowa

społecznik, jeden z założycieli  
darkowskiego koła PZKO 

Z miłością i wdzięcznością wspominają synowie Bole-
sław, Władysław i Józef z rodzinami.	 GŁ-579

Dnia 18 października 2018 obchodziłaby 58. urodziny nasza Kochana

śp. DANUTA TRZASKALIKOWA
z Karwiny

O chwilę wspomnień proszą mąż i synowie z rodzinami.	 RK-116

Odeszłaś, ale w sercach naszych będziesz żyć stale.
Dnia 19 października minie 10. bolesna rocznica śmier-
ci 

śp. ANIELI WRANIKOWEJ
z Karwiny-Kopalni

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą synowie Karol 
z rodziną oraz Stanisław.	 RK-118

Kto stracił kogo kochał, wie, ile smutku
zostało w naszych sercach.

Dnia 21 października 2018 minie 1. rocznica śmierci na-
szej Kochanej

śp. ADELI ŻAGAN
O chwilę wspomnień proszą synowie i córka z rodzina-
mi.	 AD-037

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

	 	 	 	 	 	 	 	 J	11,25

Z żalem, ale z nadzieją na spotkanie w niebie, zawiada-
miamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, 
że dnia 17. 10. 2018 zmarła po długiej chorobie w wieku 
62 lat nasza Kochana Córka, Małżonka, Mamusia, Te-
ściowa, Babcia, Szwagierka i Ciocia

śp. WANDA TOMANKOWA
z domu Brodowa, z Karwiny-Raju

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się we wtorek 23 października 2018 
o godz. 14.30 z kościoła katolickiego w Karwinie-Frysztacie, a jej ciało 
spocznie na cmentarzu w Karwinie-Starym Raju. O chwilę wspomnień 
i o modlitwę proszą najbliżsi.	 GŁ-580

Głębokie wyrazy współczucia najbliższym z po-
wodu zgonu

śp. WANDY TOMANEK
składa Zarząd MK PZKO w Karwinie-Raju. 	 RK-120

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, 
kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

Z głębokim smutkiem żegnamy naszą drogą Koleżankę, Chórzystkę, 
która dzieliła się z nami śpiewem, uśmiechem, serdecznością, wspólnie 
spędzonym czasem i pomocą

śp. WANDĄ TOMANEK 
Bliskiej rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia. 

Chór mieszany „Dźwięk” z Karwiny-Raju.	 GŁ-581

Upływa szybko życie, jak potok płynie czas,
za rok, za dzień , za chwilę, razem nie będzie nas.

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i zna-
jomych, że dnia 18 października 2018 w wieku 93 lat odeszła do wiecz-
ności nasza Matka, Babcia, Szwagierka, Ciocia i Kuzynka

śp. HILDA PASZKOWA
z domu Mazur, zamieszkała w Cz. Cieszynie

Ze Zmarłą pożegnamy się we wtorek 23 października o godz. 14.00 
w kościele ewangelickim Na Niwach w Czeskim Cieszynie. W smutku 
pogrążona rodzina.	 GŁ-582

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim krewnym, sąsiadom, 
kolegom i znajomym za złożone kondolencje, wieńce, kwiaty i udział 
w pogrzebie

śp. STANISŁAWA POWIEŚNIKA
Dziękujemy zarazem personelowi medycznemu za opiekę w szpitalu 
w Karwinie-Nowym Mieście i Hawierzowie.
Dziękujemy również ks. proboszczowi R.D. ThLic. Mgr. Przemysławowi 
A. Traczykowi za dostojne przeprowadzenie mszy świętej pogrzebowej.
Za upiększenie uroczystości pogrzebowej grą na skrzypcach i organach 
dziękujemy pani dyrektor szkoły artystycznej w Czeskim Cieszynie Re-
nacie Wdówce oraz panu Ernestowi Symankowi i pani Jadwidze Szyi. 

Zasmucona rodzina.	 GŁ-576

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie: • W 

redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 28, Cze-
ski Cieszyn w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 
766 e-mail: ogloszenia@glos.live • W firmie 

Hudeczek Service, sp. z o.o. – Studio Graficz-
ne, Hudeczek Service sp. z o.o., Olbrachcice, 
Stonawska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: 
ad.servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatury 

Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysztacie (przy 
rynku) w po: 13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 

13.00-18.00, czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00. Poza godzinami 
otwarcia podanie ogłoszenia można uzgodnić 
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 724 

751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz. Uwaga 
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” należy 

przysyłać bądź przynosić osobiście do redakcji 
do godz. 12.00 dnia poprzedzającego wydanie 
gazety. W przypadku nekrologów czekamy do 
godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgłosić 

telefonicznie fakt zamówienia ogłoszenia.



16  ♩ Głos   |   piątek   |   19 października 2018

• W odpowiedzi na nasze 
zaproszenie do zabawy, 
otrzymaliśmy współczesne ujęcie 
mostu Przyjaźni łączącego oba 
Cieszyny. Autorem zdjęcia jest 
Piotr Wojoczek.
Serdecznie dziękujemy za 
nadesłany materiał!

WEHIKUŁ CZASU

P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ

Tak było...

...tak jest

KRZYŻÓWKA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. 
Termin ich nadsyłania upływa w środę 31 października. Nagrodę książ-

kową za poprawne rozwiązanie zadania z 5 października otrzymuje Jolanta 
Polok z Olbrachcic.

Rozwiązanie krzyżówki z 5 października: 
NIE LICZ DNI. SPRAW, BY DNI SIĘ LICZYŁY

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki jest myśl George'a Byrona 
(1788-1824) – jednego z największych angielskich poetów i drama-
turgów.

PIONOWO
1. zademonstrowanie lub prezentacja mody 2. Jacek, autor tekstów pio-
senek 3. przywódca powstania niewolników sycylijskich w 138 roku p.n.e. 
4. grupa odlewni żeliwa i żeliwa sferoidalnego 5. dokument magistra 
lub wyraz uznania 6. szkodnik ziemniaczany 7. samica lwa 8. wszystkie 
prowadzą do Rzymu 9. model Fiata 15. tam dawniej bezpłatnie kształ-
cono 16. końcowy odcinek kręgosłupa ryb i płazów 17. działalność wy-
wrotowa, dywersja 19. odtwórczyni roli 20. zwolennik skrajnych reform, 
ekstremista 21. syntetyczny kauczuk chloroprenowy 23. twórca dzieła 
24. Chamis, Gebhr i..., porywacze Stasia i Nel 31. obce waluty 32. nie-
wolnica Petroniusza w „Quo vadis” 33. filmowa niewolnica 34. kraj Kle-
opatry 35. kwiat kwitnący jesienią 36. organiczne związki chemiczne 
38. miasto koło Malborka 39. statek marynarki wojennej 40. meksykań-
ska roślina kolczasta.

POZIOMO
1. przychodzi do lekarza 6. sułtan Egiptu [zm.1193], pokonał krzyżowców 
w bitwie pod Hattin 10. królewskie rozporządzenie 11. lampka oliwna 
12. największa rzeka Wenezueli 13. elegancki sklep lub reprezentacyjny 
pokój 14. Krzysztof..., polski reżyser filmowy 18. małe miasteczko i gmi-
na w Finlandii 22. Elżbieta..., piosenkarka i kompozytorka 25. jednost-
ka ładunku elektrycznego 26. Taejon, miasto w środkowej  części Korei 
Południowej 27. kanadyjska prowincja z Toronto 28. broń zakładana na 
palce 29. życiowy wynik sportowca 30. zdrobnienie od: adres 34.  wy-
stawy przed sklepami 37. kotara w oknie 41. kursuje między piętrami 
42.  spiski, knowania, podstępy 43. drobna awaria, defekt 44. składał 
tekst w drukarni 45. pociski podpowierzchniowe 46. śniegowa na stoku.

Wyrazy trudne lub mniej znane: ALUMANT, ARYLE, ETALAŻE, EU-
NUS, KAARINA, NUOVA, SZTUM, UROSTYL  (BJK)
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