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dzień: 6 do 8 0C
noc: 5 do -3 0C
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 5 do 8 0C 
noc: 4 do 2 0C
wiatr: 3-7 m/s

PREZENT 
DLA RATOWNIKÓW

Ratownicy Wojewódzkiego Po-
gotowia Ratunkowego mogą od 
1 grudnia korzystać z 21 nowych 
ambulansów. Klucze do samocho-
dów wręczyli ratownikom hetman 
województwa morawsko-śląskiego, 
Miroslav Novák, i wicehetman ds. 
służby zdrowia, Jiří Martinek. Jak 
poinformował Novák, nowoczesne 
ambulanse, które pomogą usprawnić 
pracę ratowników, udało się zakupić 
dzięki dotacji z Unii Europejskiej 
w wysokości 62 mln koron. Kolejne 
28 mln koron dołożyło do tej kwo-
ty województwo. – To największa 
inwestycja Wojewódzkiego Pogoto-
wia Ratunkowego w ostatnich pięciu 
latach – podkreślił hetman. Z kolei 
dyrektor WPR, Roman Gřegoř, po-
informował, że dzięki pomocy władz 
regionu i Unii Europejskiej doszło 
do wymiany aż jednej trzeciej parku 
samochodowego ratowników.

Nowoczesne ambulanse są wypo-
sażone m.in. w kamery do nagrywa-
nia, urządzenia nawigacyjne GPS, 
radiostacje i drukarki do sporządze-
nia protokołu z wyjazdu ratowników. 

Cztery nowe pojazdy otrzymali 
ratownicy z Ostrawy, kolejne trafi ły 
m.in. do Opawy, Hluczyna, Brunta-
lu, Noszowic, Jabłonkowa, Hawie-
rzowa, Karwiny, Frydka-Mistka czy 
Studenki.  (kor)

List krótko podsumował prezes Za-
rządu Głównego Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego, Jan Rył-
ko: – Z wielką uwagą przeczytałem 
list doktor Danuty Chwajol. Tak 
zresztą z całym Zarządem Głównym 
PZKO traktujemy wszelkie sensow-
ne uwagi dotyczące Związku. List 
otwarty zawiera ciekawe propozycje, 
choć muszę przyznać, że zawiera 
również nieścisłości i podejrzewam, 
że napisany został pod wpływem 
emocji, co spowodowało, że znajduje 
się tam wiele elementów na pogra-
niczu naiwności. Nie jest to jednak 
powód, żeby na tematy poruszone w 
nim nie dyskutować. Nie są to dla nas 
tematy nowe. Merytorycznie jednak 
dotyczą ważnych spraw naszego 
Związku, których rozwiązaniem zaj-
mujemy się w gronie osób do tego 
powołanych – stwierdził Ryłko.

– Tego rodzaju wypowiedzi Kon-
gres będzie traktował zawsze z wiel-
kim zainteresowaniem. Zwłaszcza 
dlatego, że ostatnio można zauwa-
żyć, iż brakuje poniekąd dyskusji na 
poważne tematy. Można by niemalże 
pomyśleć, że nikt się nie interesuje 
ważnymi dla naszej polskiej spo-
łeczności sprawami. Dobrze więc, że 
podobne wypowiedzi się pojawiają. 
Liczę na to, że Zaolziacy zaczną się 
wypowiadać także na temat propo-
zycji pani Chwajol i że będziemy je 
mogli przeczytać na łamach „Głosu 
Ludu”. Bo publikowanie takich opi-
nii, nawet niewygodnych dla niektó-
rych z nas, jest jednym z ważnych 
zadań naszej jedynej polskiej gazety 
– powiedział nam Szymeczek.

Prezes Kongresu przyznał, że z 
wieloma poglądami autorki w pełni 
się zgadza. – Uważam jednak za-
razem, że niektóre stwierdzenia są 
raczej bez pokrycia. Nie wystarczy 
bowiem wskazać na problem, ale 
trzeba od razu zaproponować, jak 
go rozwiązać. Pani Chwajol zwraca 
uwagę, że coś jest złego. Ale przecież 
wszyscy wiemy doskonale, że nie 
wszystko jest w porządku – wyjaśnił 
Szymeczek. Poinformował od razu, 
że Kongres od dłuższego już czasu 
przygotowuje obszerny materiał pn. 
„Wizja 2035”. – Także on zostanie 
opublikowany w „Głosie Ludu”, a 
będzie zawierał zarówno sporo no-
wych kwestii, jak i odpowiedzi na 
pytania, które zadaje nie tylko pani 
Chwajol, ale również inni Polacy 

mieszkający w Republice Czeskiej – 
wyjaśnił prezes Kongresu.

Zapytaliśmy obu prezesów, czy list 
Danuty Chwajol, dotyczący prze-
cież zarówno PZKO, jak i Kongresu, 
zostanie omówiony na jakimś szer-
szym forum. Na przykład takim, ja-
kimi miały być organizowane przez 
PZKO i Ruch Polityczny Coexisten-
tia-Wspólnota spotkania przy okrą-
głym stole lub jakim będą zbliżające 
się sejmiki gminne odbywające się 
przed przyszłorocznym Zgromadze-
niem Ogólnym Kongresu Polaków.

– Ważne jest, żeby na Zaolziu, i w 
ogóle całej RC, odżyła jakakolwiek 
dyskusja. Bo w tej chwili dyskusji u 
nas prawie żadnej nie ma – podkre-
ślił Szymeczek. – Dzieje się tak może 
dlatego, że ludzie są raczej zniechęce-
ni. Wydawać by się mogło, że każdy 
żyje tylko własnymi sprawami, a nie 
interesują go sprawy publiczne. Może 
też to być oznaką stabilizacji, bo gdy-
byśmy odczuwali jakieś zagrożenia, 
może by było głośniej w terenie... 
Wspomniane spotkania przy okrą-
głym stole nie spełniły tutaj swoje-
go zadania. Uwagi pod ich adresem 
można by zawrzeć w jednym stwier-
dzeniu: Albo realizujemy projekt, albo 
myślimy o przyszłości Zaolzia. Na 
pewno można by za to pomyśleć o 

poruszeniu tych kwestii na sejmikach 
gminnych. Uważam jednak, że jed-
nym z najważniejszych sejmikowych 
zadań powinno być głównie omówie-
nie wspomnianego materiału „Wizja 
2035”. Podsumowałbym to jednym 
zdaniem: trzeba robić tak, by nie do-
prowadzić do tego, że sami zlikwidu-
jemy sobie własną reprezentację w na-
iwnym mniemaniu, że ktoś inny, jakiś 
polityk lub urzędnik, zrobi wszystko 
za nas lepiej. To jest dla nas nie do 
przyjęcia. Musimy szanować własną 
nadrzędną wartość, która jest nasza, 
przez nas wybrana i przez nas akcep-
towana – podkreślił prezes Kongresu.

Również prezes PZKO zgodził 
się z poglądem, że spotkania przy 
okrągłym stole nie spełniły swojego 
zadania. – Mogły być one platfor-

mą do dyskusji, ale zainteresowanie 
nimi było nikłe ze strony organizacji 
i społeczeństwa. Natomiast uważam, 
że podobne tematy: strategia i wizja 
działalności naszej organizacji, po-
winny być omawiane na Zjeździe 
PZKO. Na tym ostatnim zjeździe, 
przed dwoma laty, niektórzy z tego 
skorzystali, inni nie. Do następne-
go zjazdu jednak takich możliwości 
wypowiedzenia się będzie jeszcze 
kilka i mam nadzieję, że członkowie 
Związku z tej możliwości skorzysta-
ją. Zaapelowałbym tylko, żeby każdy, 
kto wystąpi z podobnymi propozy-
cjami, zanim tak uczyni, zastanowił 
się, czy jego pomysły są do zrealizo-
wania i kto powinien je zrealizować 
– podsumował prezes Ryłko.
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Czas na sojusz. Ale jaki?
DYSKUSJA: „Należy doprowadzić do zmiany Statutu PZKO oraz Regulaminu Związkowego, w tym rozważyć zawieszenie albo roz-
wiązanie na stałe Zarządu Głównego PZKO”, „Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków w takiej formie, jak działa obecnie, jest ciałem 
zbędnym” – to tylko niektóre propozycje, jakie pojawiły się w liście, jaki wystosowała do ZG PZKO i Kongresu Polaków w RC Danuta 
Chwajol, była wiceprezes ZG PZKO. Cały list można przeczytać na str. 3 tego numeru. A co sądzą o tym liście prezesi obu organizacji?

Kolęda musi 
być prościutka
| s. 4

Jest szansa na 
piąty konkurs w Polsce
| s. 8

Antypolska sztuka na 
teatralnych deskach
| s. 5
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ZDARZYŁO SIĘ

czwartek piątek

Nowe ambulanse będą jeździć po dro-
gach całego regionu.

Danuta Chwajol na ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie, 2011 rok.
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Koła PZKO, urządzając wystawy, z 
reguły decydują się na robótki ręcz-
ne. PZKO-wcy z Orłowej-Lutyni 
wpadli na nieco inny pomysł. Po-
szperali w swych domowych szafach 
i na strychach, i wystawili starsze gry 
planszowe. Zwiedzający mogli dzię-
ki temu wrócić do czasów swojego 
dzieciństwa czy też przypomnieć so-
bie gry, którymi bawili się razem ze 
swymi dziećmi i wnukami. 

– To jest bardzo fajna rzecz, która 
działa na zasadzie magnetyzmu – 
zachwalał Romuald Fismol, biorąc 
do ręki czeską grę pt. „Czy znasz od-
powiedź?”, wyprodukowaną w 1977 
roku w popularnej wówczas fabryce 
zabawek w Semilach. Gra jest rodza-
jem turnieju wiedzy, gdzie prawidło-
we odpowiedzi na pytania z różnych 
dziedzin wyszukuje magnetyczna 
wskazówka. 

Na wystawie znalazły się różne 
wersje gier znanych na całym świe-
cie – ruletka, chińczyk czy warcaby, 
ale też tematyczne gry planszo-

we wymyślone przez konkretnych 
producentów: „Z bajki do bajki”, 
„Dżdżownice”„Tropiciel” i inne. 

Wystawa nie ograniczała się do 
gier. Spora jej część została poświę-

cona bogatej działalności Miejscowe-
go Koła PZKO: chórowi „Zaolzie”, 
zespołowi tenisa stołowego, klubowi 
rowerowemu „Pedau” oraz Klubowi 
Młodych. Całość uzupełniały wy-

pożyczone w Zarządzie Głównym 
PZKO plansze poświęcone historii 
PZKO-wskich festiwali oraz tema-
tyczna wystawka adwentowa. 

– Prezes wpadł na pomysł, by po-
szukać w domu gier planszowych i 
wystawić je. Warto też obejrzeć ma-
teriał zdjęciowy i kroniki o działal-
ności naszych klubów i chóru. Chór 
„Zaolzie”, w którym także śpiewam, 
współpracuje z chórami z Polski. W 
kronice znajdują się m.in. zdjęcia 
naszych zaprzyjaźnionych chórów – 
powiedziała „Głosowi Ludu” Jolanta 
Kowalska, która zajęła się aranżacją 
wystawy. 

Orłowianie połączyli wystawę ze 
świniobiciem. Dzięki temu zwie-
dzający mogli skosztować wiele mię-
snych przysmaków, jak chociażby 
mięso w galarecie, pasztecik z wą-
tróbki, domowy smalec ze „szpyrką”, 
salceson i inne przetwory. Kto woli 
coś słodkiego, miał do wyboru ciast-
ka upieczone przez członkinie Koła. 

 (dc)

REGION

Najbardziej pracowity rok w swojej 
80-letniej historii ma za sobą czeskie 
pogotowie górskie. Liczba interwencji 
w sezonie 2015 wzrosła w całym kra-
ju o 2,2 tys. w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Beskidzcy ratownicy 
odnotowali 825 interwencji, podczas 
gdy rok wcześniej było ich 554. 

– Ciepła i niezbyt obfi tująca w 
śnieg zima w sezonie 2014/2015 nie 
zraziła miłośników gór. Wynikiem 
tego jest 6,8 tys. interwencji ratow-
ników od Szumawy po Beskidy – po-
wiedział naczelnik Pogotowia Gór-
skiego RC, Jiří Brožek. W sezonie 
letnim doszło do kolejnych blisko 
dwóch tysięcy akcji ratowniczych. 
– Ostatni sezon Pogotowia Górskie-
go, trwający od grudnia ub. roku do 
początku listopada br., dał łącznie 
8753 interwencje. Taka liczba była 
jeszcze niedawno niewyobrażalna.

Najczęstsze były obrażenia sta-
wów, 2 tys. osób złamało kończyny. 
Ponad trzystu rannych straciło przy-
tomność, 36 wypadków było śmier-
telnych (najwięcej w Górach Izer-
skich i Karkonoszach, w Beskidach 
jeden). – Do wypadków dochodziło 
najczęściej na nartach i snowboar-
dzie, w okresie letnim prym wiodły 
turystyka i kolarstwo, do tego do-
szło 109 wypadków na hulajnodze, 

co jeszcze niedawno było wprost nie 
do uwierzenia – uściślił naczelnik. 
Co ciekawe, wypadki na hulajnodze 
najczęściej zdarzały się w Beskidach 
– było ich 40. Ogólnie najwięcej in-
terwencji zantowano w Karkono-
szach (2,7 tys.), na pozostałe pasma 
górskie przypadało ich średnio po 
tysiąc. W ok. stu przypadkach w góry 

po ciężko rannych leciał śmigłowiec. 
Biorąc pod uwagę alarmujące dane, 
Pogotowie Górskie apeluje do tury-
stów i sportowców, by bezwzględnie 
przestrzegali zasad bezpieczeństwa. 
– Dużo kolarzy lekceważy stosowanie 
kasku ochronnego. Kask uważamy za 
konieczny nie tylko zimą u narciarzy 
i snowboardzistów, ale także latem u 

wszystkich osób, które poruszają się 
na rowerach w trudnym terenie gór-
skim. Dlatego, prócz „Dziesięciu za-
sad poruszania się na nartostradach” 
opracowaliśmy także „Dziesięć rad 
dla bezpiecznego ruchu na rowerze 
w środowisku górskim”. Rowerzyści 
znajdą je na naszej stronie interneto-
wej – uzupełnił Brožek.  (dc)

NAJLEPSI
W SEGREGACJI
TRZYNIEC (dc) – Miasto zwy-
ciężyło w tegorocznym konkursie 
wojewódzkim „O ceramiczny śmiet-
nik”. Trzyniec zajął pierwsze miejsce 
wśród miast powyżej 15 tys. miesz-
kańców. Celem konkursu, który co 
roku ogłasza spółka EKO-KOM, jest 
popularyzacja segregacji odpadów. 
Statuetkę ceramicznego śmietnika 
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 
50 tys. koron odebrali wiceburmistrz 
Michael Trojka i kierowniczka wy-
działu ochrony środowiska, Silvie 
Cholewiková. 

* * *

KURSY DLA
SENIORÓW
TRZYNIEC (dc) – Klub Seniora 
organizuje kursy komputerowe. Będą 
się odbywały od stycznia przyszłego 
roku w dwóch miejscach: w Klu-
bie Seniorów przy ul. Husa oraz w 
pensjonacie dla seniorów w Oldrzy-
chowicach. Kursanci zapoznają się 
z podstawami obsługi komputera, z 
pracą w programie tekstowym Word, 
nauczą się także korzystania z in-
ternetu. Zgłoszenia przyjmowane są 
telefonicznie pod nr 558 993 756. 

* * *

KONCERT 
DLA DWULATKI
BOGUMIN (sch) – Pierwsza nie-
dziela Adwentu w Starym Bogumi-
nie przyniosła pierwszy konkretny 
owoc. Jest nim dochód z koncertu 
charytatywnego, który zostanie prze-
znaczony na pomoc dla dwuletniej 
niepełnosprawnej Johanki Cieslaro-
vej. Imprezę muzyczną z udziałem 
młodego utalentowanego organisty 
Jiřego Langa z Rajhradu zorganizo-
wało stowarzyszenie obywatelskie 
Przyjaciół Bogumińskiej Historii w 
kościele katolickim w Starym Bogu-
minie. Uczestnicy koncertu przekaza-
li na chore dziecko 9060 koron.

* * *

PARTNERSKA 
KAPLICA
OPOLE (sch) – Niespełna tydzień 
po otwarciu katedry Boskiego Zba-
wiciela w Ostrawie biskup diecezji 
ostrawsko-opawskiej, František Vác-
lav Lobkowicz, pobłogosławił kaplicę 
pokutną św. Jana Nepomucena w 
Opolu. Remont kaplicy został prze-
prowadzony w ramach wspólnego 
programu operacyjnego współpracy 
transgranicznej RC i Polski, z któ-
rego został w dużej mierze sfi nan-
sowany również niedawny remont 
ostrawskiej katedry. Otwarcie wyre-
montowanej gotyckiej kaplicy św. Jan 
Nepomucena w partnerskim Opolu 
zainaugurowało obchody przypada-
jącej na przyszły rok 1050. rocznicy 
chrztu Polski.

* * *

ZMIANY
W ROZKŁADZIE
HAWIERZÓW (sch) – Nowe roz-
kłady jazdy, które w całym kraju wej-
dą w życie w niedzielę 13 grudnia., 
przyniosą zmiany również w czasach 
odjazdów niektórych autobusów 
miejskich w Hawierzowie. Zmiany 
będą dotyczyć linii 401, 404, 405, 
406, 408, 411, 414, 416 , 417 i 420. 
Nowy rozkład jazdy hawierzowskich 
autobusów miejskich przyniesie rów-
nież zmianę w nazwie przystanku 
„Hawierzów, Sucha Średnia, osie-
dle”, który zostanie przemianowany 
na „Hawierzów, Sucha Średnia, Bu-
downiczych”.

KRÓTKO

REGION

Dwa w jednym: wystawa i świniobicie

Pracowity rok ratowników górskich
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Ratownicy górscy w akcji.

Romuald Fismol pokazuje grę działającą na zasadzie magnetyzmu.

Prof. Daniel Kadłubiec został no-
minowany do tegorocznej nagrody 
„Cegła Janosha”, przyznawanej przez 
czytelników „Gazety Wyborczej”. 
Głosują oni na osoby zapropono-
wane przez specjalną kapitułę, które 
przyczyniają się do zachowywania 
kulturowej tożsamości Górnego Ślą-
ska i rozsławiania regionu. 

Kandydaturę prof. Kadłubca, et-
nografa, historyka literatury, badacza 
kultury, folkloru i języka, zgłosiła Te-
resa Mokrysz, prezes fi rmy Mokate z 
Ustronia. – Mój kandydat już wcze-
śniej został doceniony za działania 
na rzecz zachowania tożsamości kul-
turowej Śląska, jego tradycji, pamięci 
historycznej, gwary, folkloru i kultury. 
Był uznany m.in. za Honorowego 
Ślązaka roku, a także był laureatem 
Śląskiego Szmaragdu, nagrody dla 
wybitnych Ślązaków za osiągnięcia 

w dziedzinie tolerancji i pojednania 
między narodami. Nagrodził go tygo-
dnik „Polityka”. Prof. Kadłubiec jest 
też laureatem Nagrody im. Wojciecha 
Korfantego – uzasadniała Mokrysz.

Wśród nominowanych do nagrody 
są również dziennikarka Angelika Ba-
jorek, literaturoznawca prof. Zbigniew 
Kadłubek, dyrektorka Narodowej Or-
kiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach Joanna Wnuk-Nazaro-
wa, pianista Krzysztof Głuch, skrzy-
pek Jan Gałach, wokalista Dawid 
Podsiadło, animator kultury Marek 
Zieliński, pracownia architektoniczna 
Medusa Group, były prezydent Kato-
wic Piotr Uszok, grafi k Jan Nowak i 
aktor Bernard Krawczyk.

Tegorocznego laureata plebiscytu 
„Cegła z Gazety” poznamy 11 grud-
nia podczas gali w katowickim Ki-
noteatrze Rialto.  (wik)

Walczy o »Cegłę« Nagrodzeni za pomoc
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Burmistrz Czeskiego Cieszyna Vít Slováček i jego zastępczyni Gabriela Hřeba-
čková wyróżnili czwórkę najbardziej aktywnych wolontariuszy, członków miej-
scowego klubu motocyklowego G.M.U., którzy od czerwca pomagają strażni-
kom miejskim i policjantom pilnować bezpieczeństwa dzieci na przejściach dla 
pieszych przy szkołach. – Chcemy wam za waszą pracę podziękować przynaj-
mniej symbolicznie. Mamy nadzieję, że będziecie z nami nadal współpracować 
– powiedział burmistrz Slováček, wręczając wolontariuszom drobne rzeźby 
ze szkła. – Kiedy oni strzegą bezpieczeństwa małych przechodniów, strażnicy 
mogą działać w innych miejscach miasta – powiedział Piotr Chroboczek, szef 
strażników.  (kor)
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W odpowiedzi na opublikowany 
tydzień temu na naszych łamach ar-
tykuł pt. „Anioł powróci do inżynie-
ra”, do naszej redakcji trafi ło zdjęcie 
oryginalnego pomnika inżyniera 
Celestyna Racka. Dowodzi ono, że 
skradzionym przed dziesięciu laty 
posągiem nie był anioł, jak suge-
rował we wspominanym artykule 
inicjator odnowy pomnika, Mel-
chior Sikora, ale oparta o słup mło-
da dziewczyna ze skierowaną w dół 
pochodnią. – Niestety, fi rma kamie-
niarska, z którą prowadzę rozmowy 
na ten temat, nie jest w stanie za-
oferować nam podobnej fi gury. Dla-
tego zostaniemy przy pierwotnym 
zamówieniu fi gury anioła. Liczę na 
to, że na cokole stanie jeszcze przed 
przypadającą na czerwiec rocznicą 
górniczej tragedii, w której zginął 
również Celestyn Racek – skomen-
tował Sikora. (sch) 

Jednak nie aniołW unijnej kolebce
W dniach 23-27 listopada na zapro-
szenie posła do Parlamentu Europej-
skiego, Bolesława Piechy, wyjechała 
do Strasburga grupa młodzieży za 
Śląska,  wyróżniona w  różnych kon-
kursach. W tym gronie znaleźli się 
się uczniowie Polskiego Gimnazjum 
im. Juliusza Słowackiego w Cz. Cie-
szynie  – Adam Smugała i Stanisław 
Roszak – wyróżnieni w konkursie hi-
storycznym o Żwirce i Wigurze. W 
wyjeździe do Strasburga towarzyszył 
im jako opiekun Tadeusz Smugała.

Po przyjeździe na miejsce zaczę-
liśmy zwiedzanie PE. Na wstępie 
polski pracownik biura zaznajomił 
nas z założeniami, celem i funk-
cjonowaniem PE. Wyjaśnił na ja-
kich zasadach pracuje Parlament 
i dlaczego ma dwie siedziby. Na-
stępnie wzięliśmy 30-minutowy 
udział w sesji plenarnej. Na sali 
było obecnych tylko 26 posłów z 
751, którzy w swych krótkich prze-
mówieniach raczej już tylko tłu-

maczyli, co właściwie uzgodnili. 
Kolejnym punktem naszej wizyty w 
Parlamencie Europejskim był udział 
w otwarciu wystawy barbórkowej, 
zorganizowanej przez posła Piechę 

pod tytułem „O rybnickim górni-
ctwie krótka opowieść”. Atrakcji 
było znacznie więcej, także w drodze 
powrotnej, podczas której zwiedzili-
śmy Drezno. Tadeusz Smugała

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Po kilkuletnim namyśle, obserwując 
coraz to gorszą atmosferę społeczno-
polityczną wśród polskiej społeczno-
ści na Zaolziu, a także brak poważ-
nych  rozstrzygnięć, postanowiłam 
zaproponować rozwiązanie radykal-
ne, dające szansę na zjednoczenie 
naszego społeczeństwa. Upoważnia 
mnie do tego moja długoletnia pra-
ca społeczna na rzecz wzmocnienia 
naszej tożsamości narodowej i za-
pewnienia godnego bytu Polaków na 
Zaolziu. Niezorientowanym przypo-
mnę, że przez osiem lat byłam pre-
zesem Sądu Rozjemczego Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego, 
10 lat prezesem Rady Oświaty 
w Prezydium ZG, w tym cztery 
lata  wiceprezesem ZG PZKO, za-
łożyłam i przez osiem lat samo-
dzielnie prowadziłam Międzygene-
racyjny  Uniwersytet Regionalny, do 
chwili, kiedy zostałam zmuszona do 
rezygnacji,  pomimo wzrastającego 
zainteresowania słuchaczy i daleko-
siężnych planów. Mechanizmy dzia-
łania PZKO i Kongresu Polaków 
znam od podszewki, natomiast wie-
dzę nt. działalności KP czerpałam z 
intensywnej obserwacji wynikającej 
z autentycznego zainteresowania, a 
także od swego męża, który w swoim 
czasie  był w ścisłym kierownictwie 
KP. Byłam obecna na wszystkich 
Zjazdach PZKO i Zgromadzeniach 
Ogólnych KP po „rewolucji” w cha-
rakterze delegata.

KOLEJNY GŁOS 
W DYSKUSJI

Nie pretenduję do szczegółowej 
oceny sytuacji naszej społeczności. 
Uważam, że byłby to kolejny głos w 
dyskusji, która, jak z dotychczasowe-
go jej przebiegu wynika, do żadnych 
konkretnych wniosków nie prowa-
dzi. Poszczególni autorzy dotykają co 
prawda spraw ważnych, ale z reguły 
jednostkowych, incydentalnych. Nie 
uwzględniają przy tym szerokiego 
potencjału naszych możliwości, cał-
kowicie pomijając konieczność rekon-
strukcji naszego życia związkowego w 
jego aspekcie organizacyjnym. 

Patrząc wstecz z przykrością za-
uważam, że wprowadzone po „re-
wolucji” zmiany nie przyniosły ocze-
kiwanych rezultatów, i to  pomimo 

ogromnych wysiłków niektórych 
działaczy i przywódców. Nie zamie-
rzam tu wymieniać wszystkich po-
pełnionych błędów, ani tym bardziej 
oskarżać kogokolwiek o zaistniały 
stan rzeczy. Żałuję tylko, że nie dys-
ponujemy żadnymi kompleksowy-
mi opracowaniami naukowymi, ani 
kompetentnymi badaniami, które 
nazywałyby po imieniu przyczyny 
niekorzystnej dla naszej grupy naro-
dowej tendencji rozwojowej. Zabra-
kło odwagi czy woli służenia wspól-
nej sprawie? Ostrości spojrzenia czy 
autentycznej, potrafi ącej oddzielić 
ziarno od plew, prawości? Nietrud-
no u niektórych działaczy zauważyć 
mentalny nawrót do czasów komu-
nizmu, kiedy o wszystkim decydował 
aparat, a przynależność do właściwej 
partii zastępowała zdolność do kry-
tycznego myślenia. Wszyscy wiemy, 
do czego prowadzi koniunkturalna 
uległość wobec władzy i jak się koń-
czą tego rodzaju totalitarne rządy. 
Obawiam się, by tonący PZKO nie 
pogrążył w topieli także KP...

BRAK 
PROMOCJI WARTOŚCI 

Z niepokojem obserwuję nieustannie 
pogarszającą się aktywność pezetka-
owców, w tym spadek ich wrażliwości 
na manipulację i płynące z niej zło, 
eliminację osób chętnych do pra-
cy, patriotów, ludzi wykształconych. 
Widzę obojętność wobec kulawej, 
formalnej, niewiele wnoszącej do po-
prawy naszego życia działalności nie-
których innych związków czy stowa-

rzyszeń, brak prawdziwej politycznej 
reprezentacji, nieprzejrzystą politykę 
fi nansową, niedocenianie wkładu 
pracy „szarych działaczy”. Także, albo 
przede wszystkim, brak promocji naj-
wyższych ogólnoludzkich wartości. 

Przeto przedstawiam model re-
konstrukcji trudny, ale, jak wynika 
z konsultacji z niektórymi światły-
mi osobami, dobrze znającymi od 
lat przeszłość Zaolzia, jest nie tylko 
wart upowszechnienia, ale możliwy 
do zrealizowania. Ich opinie dodały 
mi otuchy.

Statut PZKO, który niedawno zo-
stał uchwalony na Zjeździe PZKO, 
jest nie tylko niedobry, ale naszemu 
Związkowi szkodzi (np. ordynacja 
wyborcza i wiele innych paragra-
fów). Fakt, że został on uchwalony 
na Zjeździe PZKO nie wyklucza 
powyższej negatywnej oceny. Po-
zwalam twierdzić, że nasi delegaci na 
Zjazd albo Statutu nie czytali dosyć 
uważnie, albo nie udało im się wpro-
wadzić zmiany, pomimo iż przez 
niektórych były zgłaszane poprawki 
na piśmie (sama należałam do tej 
grupy osób). Jestem przekonana, że 
przyczyny naszej ówczesnej niesku-
teczności powinny być dogłębnie 
rozpatrzone i ujawnione. Natomiast 
gdy chodzi o Statut KP, to jest rze-
czą zatrważającą, że pomimo tylu 
krytycznych uwag nie został on jesz-
cze zmieniony. Chodzi tu nie tylko 
o paragrafy dotyczące sejmików czy 
wyboru delegatów, ale wiele innych, 
bardzo ważnych spraw. Uważam, że 
najważniejszym celem naszego spo-
łeczeństwa jest zjednoczenie sił. W 
niektórych kręgach powtarzane jest 
hasło: „Przecież wszyscy jesteśmy 
pezetkaowcami”. Jeżeli chcemy god-
nie przetrwać, to budowanie zwartej 
wspólnoty, dążącej do jasno określo-
nego celu, pozostaje jedyną sensowną 
alternatywą na dziś. Treść wszystkich 
przytoczonych poniżej punktów sta-
rannie rozważyłam, konsultując się 
m.in. z osobami postronnymi.

PROPOZYCJE ZMIAN
1. Należy doprowadzić do zmiany 
Statutu PZKO oraz Regulaminu 
Związkowego, w tym rozważyć: 
a) zawieszenie albo rozwiązanie na 
stałe ZG PZKO.

b) poszerzenie byłego Prezydium i 
zmianę jego nazwy (członkami byli-
by kierownicy poszczególnych sekcji 
czy rad), wraz z ustaleniem zakre-
su kompetencji i obowiązków jego 
członków.

c) zasadę sporządzania proto-
kołów z wszystkich zebrań, wg 
obowiązujących ogólnokrajowych 
norm, uwzględniających wymogi 
prawdziwej demokracji, zawierają-
cych m.in. przejrzystą informację o 
realizacji uchwał i sprawach fi nanso-
wych. Protokoły te, podpisane przez 
dwóch weryfi katorów wybranych na 
początku zebrania, należy przesy-
łać prezesom poszczególnych MK 
PZKO, archiwizować, udostępniać 
w mediach.

d) zwoływanie Konwentu Preze-
sów raz na pół roku, elektroniczne 
przekazywanie prezesom poszcze-
gólnych MK bieżących informacji, 
kompetencje Konwentu Prezesów 
do uprawnienia zwoływania Nad-
zwyczajnego Zjazdu wspólnie z Ko-
misją Rewizyjną.

e) Suma 200 000 koron, o której 
decyduje jednorazowo sam prezes, 
jest, moim zdaniem, znacznie zawy-
żona.

2. Wnioskuję o przeprowadzenie 
niezależnego audytu w ZG PZKO, 
gdyż w przypadku wyboru nowego 
prezesa należy się liczyć z tym, że 
będzie on się domagał wglądu do 
przejrzyście prowadzonej agendy fi -
nansowej. 

3. Wnioskuję o przeprowadze-
nie niezależnego audytu w KP – z 
tych samych jak powyżej powodów.
4. Należy doprowadzić do zmia-
ny Statutu Kongresu Polaków.
KP i PZKO są nam potrzebne, ale 
konieczna jest zmiana wzajemnych 
relacji, przede wszystkim trzeba 
ustalić zakresy nie tylko reprezen-
tacji czy kompetencji, ale prze-
de wszystkim odpowiedzialności 
i obowiązków w dziedzinie wy-
tężonej pracy społecznej obu ciał.
Pan Zyder napisał kiedyś, że KP po-
winien działać obok. To trafne spo-
strzeżenie. Nie znaczy to jednak, że 
KP jest mniej ważny, wręcz odwrot-
nie. Uważam, że prerogatywy KP 
wynikające z jego roli „politycznego 
parasola” nie są w całej pełni realizo-

wane. Z przyczyn zarówno obiektyw-
nych, jak i subiektywnych.  Brakuje 
nam wspólnej dalekosiężnej wizji na-
szej przyszłości, by KP mógł w pełni 
zajmować się sprawami ogólnymi, 
do których został powołany. Takimi, 
z którymi poszczególne związki czy 
pojedyncze osoby nie potrafi ą się 
uporać, jak np. dwujęzyczność, ma-
jątki, nazwa historyczna rzeki Olzy, 
efektywność politycznej reprezen-
tacji na szczeblu gminnym, woje-
wódzkim czy państwowym, inicjo-
wanie badań naukowych, wydawanie 
publikacji zawierających plon tychże 
badań oraz dokumentujących wkład 
Polaków w historię tej ziemi, kon-
trolowanie i recenzowanie publikacji 
o nas wydawanych przez inne nacje, 
dążenie do zmiany wizerunku Pola-
ka nie tylko poprzez koncert „Tacy 
Jesteśmy”. Zadowolone Warszawa i 
Praga nie zawsze znaczą to samo, co 
kwitnące i szczęśliwe Zaolzie.

5. Rada Przedstawicieli w takiej 
formie jak działa obecnie jest ciałem 
zbędnym. KP taką radę (ruchomą) 
może powołać w ramach Rady KP, 
zależnie od aktualnych potrzeb czy 
pod presją konieczności rozważenia 
konkretnego problemu (np. kwestie 
związane ze szkolnictwem będą wy-
magały udziału innych fachowców 
niż kwestie historyczne). Również 
problemy poszczególnych związków 
można rozwiązywać w gronie wybra-
nych fachowców, także biznesmenów 
czy polityków. Dobra współpraca 
wszystkich związków i instytucji jest 
możliwa, ale jej efektywność moż-
na podnieść tylko poprzez okre-
ślenie dla danych podmiotów 
przejrzystego programu działania, 
z ustaleniem praw i obowiązków.
6. Proponuję zwołanie wspólnej 
konferencji (nie zgromadzenia i nie 
zjazdu) PZKO i KP, podczas której 
rozważony zostałby projekt utwo-
rzenia jednego związku o nazwie np. 
Sojusz PZKO-KP (kolejność  czło-
nów dowolna).  Wchodzące w jego 
skład związki posiadałyby co prawda 
status równorzędności i niezależno-
ści, ale działając w ramach Sojuszu 
byłyby zobowiązane dążyć do tego 
samego celu, chociaż każdy we właś-
ciwy sobie sposób.

DANUTA CHWAJOL

DANUTA CHWAJOL PROPONUJE STWORZENIE NA ZAOLZIU SOJUSZU...

Szanowni prezesi, szanowni społecznicy!

Danuta Chwajol

Pamiątkowe zdjęcie uczniów, opiekuna z europosłem Bolesławem Piechą (drugi 
z prawej).
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Ciągle pełna werwy i energii, 
zgrabna, elegancka i z humorem 
odpowiadająca na pytania – taka 
jest Irena Santor, pierwsza dama 
polskiej piosenki estradowej, któ-
ra za kilka dni, 9 grudnia, skończy 
81 lat. Po niedzielnym koncercie w 
kościele ewangelickim w Czeskim 
Cieszynie znalazła czas na krótką 
rozmowę z „Głosem Ludu”. 

Pani Ireno, na dzisiejszym Kon-
cercie Adwentowym śpiewała 
pani piękne pastorałki. Woli je 
pani od klasycznych kolęd?

Kolędy już wszyscy śpiewają, a 
więc trochę wolę pastorałki, po-
nieważ są mniej znane. 

Ma pani może jakąś ulubioną 
kolędę lub pastorałkę, bez której 
nie wyobraża sobie pani świąt 
Bożego Narodzenia?

Aż tak, to nie. Wyszukuję pasto-
rałek, co roku szukam po wydaw-
nictwach, przywożą mi je znajomi, 
niektórzy wiedzą już, że to taka 
moja pasja. Niektóre pastorał-
ki, które śpiewam – „Lipeczka” 
i „Dudka” – są bardzo stare, ale 
wybieram też współczesne, by 
pokazać, że polscy kompozytorzy 
i autorzy tekstów też piszą pasto-
rałki i kolędy, i powiedziałabym, że 
ochoczo piszą. Wszyscy starają się 
gdzieś umieścić w tej tematyce – i 
ja się nie dziwię, mają rację. 

Nagrywała pani samodzielne 
płyty z kolędami i pastorałkami. 
Ile ich było?

Pierwszą płytę kolędową nagrały 
Czerwone Gitary, a zaraz drugą ja. 

Nie pamiętam już nawet, w którym 
to było roku. Tam była „Lipeczka”, 
tam była „Dudka” i „Żeńże wołki”, 
dalej nie pamiętam, bo ja swoich 
płyt ne słucham. Później był drugi 
album z kolędami w opracowaniu 
wielkiego muzyka, Mariana Sawy. 
To był znakokomity organista, nie 
żyje już, niestety. Ale przechy-
trzył trochę, aranżując tę płytę, bo 
chciał pokazać, jaki ma talent – a 
tu połamie rytm, tu wejdzie na 
trzy czwarte, tu na dwie czwarte 
– to wszystko w jednej kolędzie. 
Chciał się popisać aranżacyjnie, a 
mógł, bo to był naprawdę wielki 
talent, ale kolęda i pastorałka musi 
być prościutka. Ta płyta jest taka 
za mądra. 

Pochodzi pani z ziemi kujawsko-
pomorskiej. Czy pamięta pani z 
okresu dzieciństwa jakieś świą-
teczne zwyczaje czy może potra-
wy, typowe dla tego regionu?

Zwyczajów wprost związanych ze 
świętami nie pamiętam. Ale na 
Pomorzu, nie w święta, ale przez 
cały rok, jadało się zalewajkę. 
Boże, jakie to było dobre! Kroiło 
się drobno kartofelki, dodawa-
ło czosnek i takie tam rzeczy, ale 
bez żadnych wymysłów, i zalewało 
serwatką. To było bardzo ubogie 
jedzenie, ale nad wyraz smaczne i 
w dodatku zdrowe. Polecam!

Jak spędzi pani tegoroczne świę-
ta Bożego Narodzenia?

Rodzinnie – jak zwykle. Wyjeż-
dżam z domu. Będę miała święty 
spokój: ugotują dla mnie, wszystko 
podsuną mi pod nos, a jak skosz-

tuję, to wszystko będzie mi sma-
kowało. 

Pierwszy raz przyjechała pani na 
Zaolzie?

Byłam tu już kiedyś, to było bar-
dzo dawno temu. Wtedy takie to-
warzystwo pół-rodzinne się spo-
tkało w jakimś domu kultury czy 
czymś takim. Jestem więc tutaj po 
raz drugi. 

Może to był Dom PZKO...? Była 
pani też ulubioną piosenkarką 
Polonii Amerykańskiej. Pamięta 
pani wyjazdy za ocean?

Prawda jest taka, że jak człowiek 
wyjeżdża na kilka tygodni z kon-
certami, niewiele pozostaje czasu, 
by rozejrzeć się wokół. Ja z wiel-

kiej Ameryki zapamiętałam drogi 
– te ich autostrady są cudowne, 
ale ile można je oglądać? Chociaż 
raz – rzeczywiście – przejechałam 
Amerykę z zachodu na wschód, 
zaliczyłam też Kanadę, by ponow-
nie wrócić do punktu wyjścia. Taką 
nam zaplanowano trasę koncerto-
wą, że mieliśmy też czas na zwie-
dzanie. To był rzeczywiście piękny 
prezent. Jednak jak się jeździ do 
pracy, to się specjalnie niczego nie 
ogląda. Bo na koncercie trzeba być 
w dobrej formie, koncert to jest 
świętość. 

Czy wciąż pani sporo koncertuje?
Teraz w styczniu mam cztery 
imprezy, więc dosłownie płaczę. 
To jest ciężkie w moim wieku. 

Zwykle miewam dwa, góra trzy 
koncerty. Ale jest coś takiego, z 
czym ciągle walczę i dlatego po-
prosiłam Wojtka Młynarskiego, 
by mi napisał piosenkę o starości 
– „Starość to nie jest wiek”. Bo 
ciągle mówi się „starzy” w takim 
kontekście, jak by to było coś do-
kuczliwego, jakby mrówki po nas 
chodziły, czy co... Jesteśmy spraw-
ni – albo nie, umiemy – albo nie, 
jesteśmy przydatni – albo nie. Jak 
nie, to się nami opiekujcie, bo od 
tego jesteście, młodzi. Ale jeżeli 
dajemy sobie radę, jeżeli chcecie – 
będę nieskromna – przyjść na mój 
koncert, ryzykujecie, a jeszcze wy-
chodzicie bez poczucia, że to było 
ryzykowne i  – oj, straszne! – no 
to w czym rzecz? Ja mam tylko 
dużo lat, nic więcej. Staram się 
być w formie. 

No właśnie, to od razu widać, że 
jest pani w świetnej formie. Ćwi-
czy pani, stosuje pani jakąś spe-
cjalną dietę?

Ćwiczyć? Broń Boże, to jest po-
twornie nudne! Trudno mi być w 
doskonałej formie, bo ja jestem ła-
koma i się przejadam. Ale staram 
się nie palić papierosów i nie pić 
wódki, bo to są rzeczy, które szko-
dzą gardłu, żołądkowi i nie wiem, 
czego tam jeszcze po drodze nie 
atakują. Staram się tego nie robić, 
ale to nie jest dla mnie żadne po-
święcenie, bo tego akurat nie lubię. 
A inaczej? Żyję normalnie. Za-
miatam, kupuję, gotuję, sprzątam. 
I bardzo niechętnie pracuję. 

Rozmawiała:
DANUTA CHLUP

IRENA SANTOR, PIERWSZA DAMA POLSKIEJ PIOSENKI, W WYWIADZIE DLA »GL«:

Kolęda musi być prościutka

W Istebnej, w przysiółku Wilcze, 
działa Izba Pamięci Jerzego Ku-
kuczki, najwybitniejszego polskie-
go himalaisty. Prywatne muzeum 
prowadzi na co dzień Cecylia Ku-
kuczka. Żona zmarłego tragicznie 
na południowej ścianie Lhotse 
alpinisty w rozmowie z „Głosem 
Ludu” zdradza ambitne plany go-
spodarzy istebniańskiej Izby.

Jesteście w trakcie zbiórki pienię-
dzy. Do czego wam one posłużą?

Opiekująca się Izbą Fundacja 
„Wielki Człowiek” planuje ge-
neralny remont domu, w którym 
mieści się Izba Pamięci. Budynek 
liczy już sobie wiele lat i sporo jego 
elementów wymaga wymiany oraz 
dostosowania do zmieniających się 
realiów. Fundusze potrzebne do sfi -
nansowania tych prac zbieramy za 
pomocą crowdfundingowego por-
talu „Polak potrafi ”. Dzięki tej in-
ternetowej platformie jeszcze przez 
kilkanaście dni wesprzeć fi nansowo 
może nas każdy miłośnik gór.

Jaką sumę potrzebujecie?

Założyliśmy, że na wykonanie po-
trzebnych prac musimy zdobyć 10 
tys. 900 złotych. Tymczasem już 
teraz internauci wsparli nas kwotą 
9 tys. 240 zł. Sądzimy więc, że nasz 

projekt się powiedzie. W jego ra-
mach planujemy zaś wymianę sta-
rej podłogi w Izbie, która z powo-
du ogromnej liczby turystów jest 
bodaj najbardziej wyeksploato-
wanym elementem budynku. Po 
wielu latach jest nie tylko nieeste-
tyczna, ale zwyczajnie może być 
niebezpieczna dla odwiedzających. 
A trzeba wiedzieć, że bywają dni, 
kiedy gościmy nawet 100 osób. 
Inną palącą potrzebą jest wymiana 
drzwi wejściowych. Obecnie Izbę 
od świata zewnętrznego dzielą 
zwykłe drzwi niechroniące przed 
potencjalnym włamaniem i kra-
dzieżą cennych pamiątek znajdu-
jących się w pomieszczeniach na-
szego muzeum. Dlatego chcemy 
je wymienić na nowe, bezpieczne, 
odpowiednio zamykane. Poza 
tym zamierzamy przeprowadzić 
kompleksowy remont przedsionka 
Izby, co pozwoli wygospodarować 
więcej miejsca dla turystów oraz 
poszerzyć ekspozycję. Myślimy 
również nad powiększeniem Izby, 
ale to wiąże się z uzyskaniem nie-
zbędnych pozwoleń. Jeśli nie do-
staniemy administracyjnej zgody, 
ograniczymy się do remontu Izby. 
Inwestycji nie będziemy jednak 
rozpoczynali zimą, ponieważ na-
prawy wymaga także taras. Roboty 

będą przebiegać zarówno we-
wnątrz jak i na zewnątrz budyn-
ku, dlatego chcemy je zrealizować 
wiosną i latem przyszłego roku.

To będzie pierwszy tak poważny 
remont Izby Pamięci Jerzego Ku-
kuczki?

Nie, wcześniej było już kilka po-
dobnych przedsięwzięć. Co jakiś 
czas remontujemy nasz budynek 
tyle, że do tej pory robiliśmy to za 
własne pieniądze. Tym razem jed-
nak myślimy o szerszym zakresie 
prac, dlatego zdecydowaliśmy się 
na publiczną zbiórkę funduszy.

A co, jeśli uzbieracie więcej niż 
10 900 zł?

Dziś trudno przewidzieć, jakim 
wynikiem ostatecznie zakończy się 
zbiórka, mogę jednak zapewnić, że 
każdą złotówkę wykorzystamy w 
jak najlepszy sposób. Ewentual-
ne „nadprogramowe” pieniądze 

przeznaczymy zaś na uzupełnia-
nie ekspozycji oraz działania pro-
mocyjne. Planujemy na przykład 
digitalizację, archiwizację, opis 
oraz odrestaurowanie materiałów 
pozostawionych przez Jerzego 
Kukuczkę. Zależy nam również na 
promocji Izby Pamięci, czyli druku 
plakatów, ulotek czy naklejek in-
formacyjnych oraz udoskonaleniu 
tabliczek kierujących turystów z 
pobliskich szlaków do Izby. Chce-
my też wydać audioprzewodnik 
po Izbie Pamięci, który między 
innymi powoli na to, by Izba była 
dostępna dla turystów zawsze, bez 
względu na to, czy jestem w niej 
obecna.

A proszę przypomnieć, od kiedy 
istnieje w Istebnej muzeum po-
święcone Jerzemu Kukuczce?

Założyłam go w 1996 r, w siedem 
lat po śmierci męża. W przyszłym 
roku będziemy więc obchodzili 

20-lecie istnienia. Na co dzień od-
wiedzają nas setki turystów, którzy 
przyjeżdżają także z Zaolzia i sze-
rzej z Republiki Czeskiej. Bywa 
u nas młodzież szkolna, m.in. 
uczniowie szkół imienia Jerze-
go Kukuczki, ale przede wszyst-
kim turyści i ludzie gór. Przez te 
wszystkie lata Izba stała się punk-
tem spotkań wielu osób związa-
nych ze środowiskiem górskim. 
Chcemy więc, by nasi goście czuli 
komfort we wspólnym spędzaniu 
czasu, by ich przybycie nie ogra-
niczało się jedynie do półgodzin-
nego zwiedzania ekspozycji, ale by 
mieli szanse usiąść, podzielić się 
wspomnieniami, opiniami, prze-
myśleniami. Chcemy, aby Izba 
Pamięci była nie tylko niewielkim 
muzeum, ale również przyjaznym 
miejscem spotkań wszystkich ko-
chających góry.

Rozmawiał: 
WITOLD KOŻDOŃ
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Izba zmieni 
oblicze

Irena Santor podczas swojego recitalu w Czeskim Cieszynie.

Cecylia Kukuczka
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Sztuka teatralna „Nasza klasa” w 
reżyserii  Oskarasa Koršunovasa ze-
brała wiele pochwał w norweskich 
mediach. Jednak Teatrowi Narodo-
wemu w Oslo zabrakło zmysłu kry-
tycznego i wiedzy historycznej.

Premiera byłaby z pewnością god-
nym uwagi polonicum gdyby nie 
fakt, że sztuka – bardzo wszech-
stronnego skądinąd dramaturga – 
opiera się na kontrowersyjnej książce 
Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi”. O 
oskarżeniach Polaków o jadowity 
antysemityzm słyszeliśmy i czytali-
śmy dosyć podczas skandalu towa-
rzyszącemu wydaniu książki Gros-
sa. Opowieść o brutalnym pogromie 
w Jedwabnem okazała się źle udo-
kumentowaną farsą, a podczas prac 
archeologicznych, które na żądanie 
strony żydowskiej wstrzymano, od-
naleziono resztki niemieckiej broni 
i amunicji świadczące o faktycznych 
sprawcach zbrodni.

Spektakl w Oslo przygotowano w 
bardzo sprawny sposób, gra norwe-
skich aktorów jest najwyższych lo-
tów, w jednej z głównych ról oglądać 
możemy Jana Gunnara Røise, na-
grodzonego wielokrotnie gwiazdora 
fi lmowego młodego pokolenia. Mu-
zyka, choreografi a, a także oszczęd-
na, ale przemawiająca scenografi a, 
mogą budzić zachwyt. Znamienny 
jest fakt, że za muzyką, choreografi ą 
i scenografi ą stoją Litwini – Ginta-
ras Sodeika, Vesta Rasa Grabštaitė 

i Gintaras Makarevičius. Można 
uznać wręcz, że spektakl jest nie pol-
ski czy norweski, ale litewski.

Akcja toczy się pomiędzy rokiem 
1925 a 2005. Scena, wyglądająca na 
klasę, stoi przez te lata niezmiennie, 
tablica chwilami zmienia się w okno, 
chwilami jest ekranem dla multi-
medialnych wizji skompilowanych 
z fi lmów archiwalnych i gry świa-
teł.  Oglądamy w niechronologicz-
nym porządku dorastanie kolegów 

z polsko-żydowskiej wsi gdzieś na 
Kresach. Nad tablicą spogląda na nas 
z portretu marszałek Piłsudski, sie-
lankę przerywa dość odległa wojna, 
podczas której portret zmienia się 
kolejno w ruchome ujęcia Stalina i 
Hitlera.  Mimo tężejącej atmosfery 
są komiczne wtręty Słobodzianka, 
znane choćby z „Cara Mikołaja”. 
Pojawia się w nich Abraham, kole-
ga, który na długo przed wojną wy-
emigrował do USA. Podczas wojny 

nowojorski rabin deklamuje krótkie 
monologi będące listami zza oceanu. 
Podczas tych jaśniejszych chwil por-
tret nad tablicą zmienia się w zbaw-
czą, powiewającą fl agę Stanów Zjed-
noczonych.

Przekaz sztuki jest jasny – Polacy 
bez jakiejś konkretnej przyczyny na-
gle stają się wrogami Żydów, prześla-
dują ich, zabijają sztachetami, gwałcą 
w turpistyczno-naturalistycznych 
scenach i wreszcie zbiorowo mordu-

ją.  Żydówka ocalona przez Polaka, 
później jego żona, żałuje na długo po 
zakończeniu wojny, że nie została za-
mordowana jak inni, a skazana na by-
towanie u boku Polaka. Wprawdzie 
pełne goryczy pytanie skierowane do 
Abrahama – gdzie byli podczas woj-
ny amerykańscy Żydzi? – nie rozluź-
nia pełnej atmosfery antypolonizmu. 
Antypolonizm „Naszej Klasy” jest 
tym cięższy, że za świetną jej produk-
cją stoją litewscy artyści, traktujący 
historię bardzo swobodnie.

Polityka historyczna Litewy sta-
ra się budować tożsamość narodową 
na niechęci do polskości. Widzieli-
śmy to już w prezentowanym przed 
czterema laty fi lmie Donatasa Ulvy-
dasa „Tadas Blinda – Początek” o 
żmudzkim Janosiku. W fi lmie tym 
rosyjscy żołnierze klęli po polsku, a 
największym głupcem carskiej armii 
był... Polak o zmyślonym nazwisku 
Razumowski, co najmniej gardzący 
Litwinami.  Reżyser „Naszej Klasy”, 
Oskaras Koršunovas, wypowiada się 
bardzo dyplomatycznie nt. relacji pol-
sko-żydowskich, sugeruje, że dramat 
Tadeusza Słobodzianka opiera się o 
więcej źródeł niż książka Grossa, że 
podobne incydenty miały miejsce na 
Litwie, przywołuje też postać Breivi-
ka na obronę swych tez o ideologicz-
nych manipulacjach i skłonnościach 
prostych ludzi do zbrodni.

Nicolas Orlinski, 
ScanPress.net/Norwegia

Prezydent Andrzej Duda w ubiegły 
czwartek, w ostatnim dniu wizyty 
w Chinach, spotkał się z Polakami 
mieszkającymi w Państwie Środka 
oraz wysłuchał koncertu laureata 
konkursu chopinowskiego – poin-
formowało Biuro Prasowe Prezy-
denta RP.

– Chciałbym, aby polskie państwo 
stawało się państwem coraz silniej-
szym, także w oczach tych, którzy 
mieszkają za granicami naszego 
kraju, a są Polakami, czują się Pola-
kami i chcą utrzymywać łączność z 
krajem – mówił prezydent w czasie 
wieczornego spotkania z Polakami w 
polskiej ambasadzie w Pekinie. Do-

dał, że silne państwo daje poczucie 
oparcia, nie zostawia w potrzebie; 
można na nie liczyć. Prezydent przy-
znał, że widzi perspektywę rozwoju 
relacji polsko-chińskich nie tylko w 
sferze gospodarki, ale także turysty-
ki, kultury i nauki. Zapowiedział, że 
Kancelaria Prezydenta RP będzie się 
starała wspierać projekty związane z 
wymianą kulturalną. Andrzej Duda 
poinformował także, że rozmawiał z 
chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, 
by właśnie osoba z Polski w Azjatyc-
kim Banku Inwestycji Infrastruktu-
ralnych zajęła ważne stanowisko jako 
dyrektor „w koszyku państw europej-
skich, które nie należą do strefy euro”.

– Mam nadzieję, że to nasze ocze-
kiwanie zostanie zrealizowane, i że w 
ten sposób będziemy mogli wpływać 
na politykę banku, skoro bierzemy w 
nim udział – dodał.

Podczas spotkania w ambasadzie 
wystąpił chór chińskich studen-
tów polonistyki. W Pekińskiej Sali 
Koncertowej (Beijing Concert Hall) 
prezydent wysłuchał także koncer-
tu laureata tegorocznego konkur-
su chopinowskiego w Warszawie, 
amerykańskiego pianisty chińskiego 
pochodzenia Erica Lu oraz przeka-
zał instytucji popiersie Fryderyka 
Chopina.

Prezydent.pl

W sobotę 21 listopada podczas wiel-
kiej gali w Studio 21 w Hilversum 
poznaliśmy laureatów 4. edycji kon-
kursu Wybory Polaka Roku 2015 w 
Holandii. Tegoroczna gala zgroma-
dziła rekordową liczbę gości – ponad 
700 osób – Polaków i Holendrów, 
w tym także rodaków przybyłych 
specjalnie z Irlandii i Niemiec. Go-
śćmi honorowymi tego wydarzenia 
byli ambasador RP w Holandii, Jan 
Borkowski i ambasador Królestwa 
Niderlandów w Polsce, Paul Bekkers. 
– Świat mógł zobaczyć, że Polacy w 
Holandii to nie tylko tania siła ro-
bocza – mówi uczestniczka gali, 
Marcella Walczak z Fundacji „Polak 
potrafi ” z Goes. Zdaniem Walczak 
przekaz był dobitny: „Polacy tutaj, w 
nowym kraju, żyją i pracują na odpo-
wiedzialnych stanowiskach, otwiera-
ją biznesy, śpiewają, piszą, studiują, 
tworząc także holenderską rzeczy-
wistość. Tak zwyczajnie i naturalnie, 

a polskie środowiska emigracyjne 
prowadzą bardzo żywą działalność 
kulturalną, zakładają liczne stowa-

rzyszenia i instytucje współpracujące 
ze środowiskami niderlandzkimi”. 
Tegorocznymi laureatami są: Ewa 

Kowalska  (kategoria biznes, właści-
cielka fi rmy MediSalt, Center of Sea 
Climate, jako pierwsza wprowadziła 

na rynek holenderski innowacyjną 
technologię opatentowaną w 143 
krajach. Firma działa na rynku me-
dycyny naturalnej), Katarzyna Cza-
banowska  (kategoria nauka i tech-
nika, profesor w Katedrze Zdrowia 
Międzynarodowego na Uniwersyte-
cie Maastricht, dyrektor studiów ma-
gisterskich „Governance, Leadership 
in European Public Health”, członek 
rad naukowych, autor artykułów w 
międzynarodowych czasopismach 
naukowych), Piotr Jasiurkowski (ka-
tegoria kultura, skrzypek, w wieku 
23 lat otrzymał stanowisko profesora 
klasy skrzypiec w Konserwatorium 
Muzycznym w Maastricht, Kasia 
Karpińska  (kategoria młody Polak 
sukcesu, socjolog, wykłada na Wy-
dziale Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Erazma w Rotterdamie, szczyci 
się publikacjami w renomowanych 
czasopismach naukowych).

Polonia.nl/Holandia
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Antypolska sztuka na teatralnych deskach

Wybory Polaka Roku odbyły się już w Holandii po raz czwarty.

„Nasza klasa” w reżyserii Oskarasa Koršunovasa budzi skrajne emocje.

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z Polakami mieszkającymi w Chinach.

Prezydent w Państwie Środka

Nie tylko tania siła robocza
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.50 Tatuś 10.15 Grzeszni ludzie mia-
sta Pragi (s.) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.40 Napisała: 
Morderstwo (s.) 15.30 Morderstwa na 
północy (s.) 16.20 Jožin 16.45 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czar-
ne owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.05 Pociąg dzieciństwa i nadziei 
(s.) 21.05 Gejzer 21.35 Pr. dyskusyjny 
22.35 Schimanski (s.) 0.05 Krymina-
lista (s.) 1.05 AZ-kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Cze-
scy Indianie zdobyli Amerykę 10.50 
Z kucharzem dookoła świata 11.45 
Historie domów 12.05 Wielka Wojna 
Ojczyźniana 12.55 Nieznana walka 
13.45 Pamięć marmuru 14.15 Chcesz 
je? 14.25 Duże budynki świata 15.10 
Nadal razem 16.30 Widziałam mor-
derstwo (fi lm) 18.00 Ze smakoszem 
w podróży 18.45 Wieczorynka 18.55 
Obrazki z Francji 19.10 Ohře z Vla-
dimírem Čechem 19.50 Wiadomości 
w j. migowym 20.00 Czeski journal 
21.15 Podróżomania 21.45 Półmrok 
22.15 Śnieżna noc (fi lm) 23.50 Lol :-). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.20 Ulica 
(s.) 10.15 MasterChef Czechy 11.30 
Krok za krokiem (s.) 12.00 Południo-
we wiadomości 12.35 Tescoma ze sma-
kiem 12.45 Detektyw Monk (s.) 13.45 
Dowody zbrodni (s.) 14.40 Agenci 
NCIS (s.) 15.35 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 17.00 Popołudnio-
we wiadomości, sport, pogoda 17.25 
Mentalista (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.30 Bach! 22.15 Gliniarz z Beverly 
Hills (fi lm) 0.05 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 Star Wars (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Castle (s.) 10.25 Miejsce zbrod-
ni: Bremen (s.) 12.25 Policja Ham-
burg (s.) 13.25 Komisarz Rex (s.) 
14.35 Castle (s.) 15.35 Czas poznania 
(fi lm) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 Top Star 20.15 Kto jest kim 
21.30 Tak, szefi e! 22.45 Tak, trenerze! 
23.50 Nakryto do stołu! 

PIĄTEK 4 grudnia

TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Podróż po Walencji 10.25 Chło-
paki w akcji 10.50 Pociąg dzieciństwa 
i nadziei (s.) 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 Star 
Dance 16.05 Podróżomania 16.35 
Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Meksyk 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Doktor Martin (s.) 21.00 
13. komnata J. Hrušínskiego 21.25 
Wszystko-party 22.20 Pr. rozrywko-
wy 23.15 Zawodowcy (s.) 0.10 Policja 
kryminalna Paryż (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 Syberyjska walka z ogniem 10.25 
Podróżomania 11.00 Czeski journal 
12.15 Starożytny Rzym 13.05 Kró-
lowa gepardów 14.00 Chcesz mnie? 
14.30 Czeskie ślady w rzeszy roślin 
Ameryki Łacińskiej 14.50 Lotnicze 
katastrofy 15.40 Śmierć Bin Ladina 
16.25 Nauka na własnej skórze 17.20 
Genetyka i wiek klonów 18.15 Jedną 

nogą w absolucie 18.45 Wieczorynka 
18.55 Europa dziś 19.20 Na ratunek 
życiu 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Cudowna planeta 21.00 Ze sma-
koszem w podróży 21.40 Karty na stół 
(fi lm) 23.20 Wojna kolorów (fi lm) 0.50 
W imię ojczyzny (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.20 Uli-
ca (s.) 10.15 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.35 Tescoma ze smakiem 12.45 
Detektyw Monk (s.) 13.40 Dowody 
zbrodni (s.) 14.40 Agenci NCIS (s.) 
15.35 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 17.00 Popołudniowe wiado-
mości, sport, pogoda 17.25 Mentalista 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Need for Spe-
ed (fi lm) 22.50 W morzu ognia (fi lm) 
0.50 Zamach (s.). 

PRIMA 
6.10 Star Wars (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Castle (s.) 10.25 Miejsce zbrodni: Bre-
men (s.) 12.25 Policja Hamburg (s.) 
13.25 Komisarz Rex (s.) 14.35 Castle 
(s.) 15.35 Rafy miłości (fi lm) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 Top 
Star 20.15 Szalenie smutna królewna 
(fi lm) 22.10 Więzy z mordercą (fi lm) 
0.10 Kuferek Hanny. 

SOBOTA 5 grudnia

TVC 1 

6.00 Zielnik 6.45 13. komnata J. 
Hrušínskiego 7.10 Łopatologicznie 
8.05 Naszyjnik (s.) 9.00 Gejzer 9.30 
Jeśli kiedyś odejdę 11.05 Wszystko-
party 12.00 Tydzień w regionach 12.25 
Hobby naszych czasów 13.00 Wiado-
mości 13.05 Czarnoksiężnik (bajka) 
14.00 Bajka o spełnionych życzeniach 
15.20 Niech żyje nieboszczyk (fi lm) 
16.45 Historie sław 17.35 Napisała: 
Morderstwo (s.) 18.25 Chłopaki w 
akcji 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 StarDance 21.55 
Armageddon (fi lm) 0.25 Schimanski. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Babar i przygody Badou 7.00 
Mikołajek 7.15 Show Garfi elda 7.30 
Studio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 
Wędrówki w poszukiwaniu muzyki 
9.55 Folklorika 10.25 Meksyk 11.00 
Lotnicze katastrofy 11.55 Parcie na 
wschód Hitlera 12.45 Auto Moto Re-
wia 13.10 Nosorożec biały 13.25 Babel 
13.50 Kapuśniaczek (fi lm) 15.30 Ohře 
z Vladimírem Čechem 16.00 Kame-
ra w podróży 16.55 Na skrzydłach 
kondora andyjskiego 17.50 Cudow-
na planeta 18.45 Wieczorynka 18.55 
Duże budynki świata 19.50 Wiado-
mości w języku migowym 20.00 CIA 
(fi lm) 21.35 Czeska głowa 2015 22.40 
Zbrodnia (s.). 

NOVA 
6.15 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.40 
Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
7.05 Król dżungli (s. anim.) 7.35 
Powrót do przyszłości (s.) 8.05 Tom 
i Jerry (s. anim.) 8.30 Jak wytreso-
wać smoki (s. anim.) 8.55 Comeback 
(s.) 9.25 Przyprawy 10.25 Dzwoń 
do TV Nova 11.00 SuperStar 13.40 
Zamieńmy się żonami 15.05 Duchy 
moich byłych (fi lm) 17.05 Poradnik 
domowy 18.15 Comeback (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Najpiękniejsza zagadka (bajka) 22.20 
Zabójcza broń (fi lm) 0.25 Anakonda 
III: Potomstwo (fi lm). 

PRIMA 
6.45 Star Wars (s. anim.) 7.45 Winx 
Club (s. anim.) 8.50 Salon samo-
chodowy 10.25 M.A.S.H. (s.) 10.55 
Niezwykły duet: Powitanie z Afryką 

(fi lm) 13.05 Szalenie smutna królew-
na (fi lm) 15.05 Morderstwa w Mid-
somer (s.) 17.05 Gondíci, s.r.o. 18.10 
Kucharka Karolina 18.55 Wiadomo-
ści 20.15 Z tobą cieszy mnie świat 
(fi lm) 22.10 Najwyższy wyrok (fi lm) 
0.15 F/X 2 (fi lm). 

NIEDZIELA 6 grudnia  
TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.35 Pr. 
rozrywkowy 7.20 Niech żyje niebosz-
czyk 8.50 Historie sław 9.45 Kalen-
darium 10.00 Kamera na szlaku 10.25 
Obiektyw 10.55 Słynne zbójnickie hi-
storie (s.) 12.00 Pytania Václava Mo-
ravca 13.00 Wiadomości 13.05 Bajka 
13.55 Pocztowa bajka 14.30 Ucieczka 
z serialu (fi lm) 16.00 Sam go utopię 
17.30 Koncert adwentowy 2015 18.25 
Zielnik 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.05 Żandarmskie 
humoreski (fi lm) 21.30 168 godzin 
22.00 Teściowa na 102 (fi lm) 23.30 
Nicolas Le Floch (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Babar i przygody Badou 7.00 
Mikołajek 7.15 Show Garfi elda 7.30 
Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki 
tygodnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania 
czasu utraconego 9.35 Wielka Wojna 
Ojczyźniana 10.25 Nie poddawaj się 
11.20 Chcesz mnie? 11.50 Królestwo 
natury 12.20 Ekspedycja Rattana-
kiri 13.15 Słowo na niedzielę 13.20 
Magazyn chrześcijański 13.50 Przez 
ucho igielne 14.15 Magazyn religijny 
14.40 Podróż po Languedoku 15.10 
Wielbłądzie wyścigi 16.05 Starożytny 
Rzym 16.55 Na pływalni z A. Plachet-
ką 17.25 Krokodyle oczy 18.15 Jedną 
nogą w absolucie 18.45 Wieczorynka 
19.00 Czy uratujemy sępy? 19.20 Cie-
kawostki z regionów 19.50 Wiadomo-
ści w języku migowym 20.00 Monte 
Walsh (fi lm) 21.40 Wszyscy dobrzy 
rodacy (fi lm) 23.40 Mumifi kacja tak-
sówkarza Alana. 

NOVA 
6.10 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.40 Król dżungli (s. anim.) 7.10 Po-
wrót do przyszłości (s.) 7.35 Tom i Jer-
ry (s. anim.) 8.05 Jak wytresować smoki 
(s. anim.) 8.30 Królowa Śniegu (bajka) 
10.15 Weekend 11.15 Ogólniak (s.) 
12.35 Jaś Fasola (fi lm) 13.05 Randki w 
ciemno (fi lm) 15.05 Spotkanie w lipcu 
(fi lm) 16.35 Wiatr w kieszeni (fi lm) 
18.15 Comeback (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 SuperStar 
23.40 Odłamki 0.15 Kryminalne za-
gadki Las Vegas (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Star Wars (s. anim.) 7.10 Winx 
Club (s. anim.) 8.15 Największe bitwy 
czołgowe 9.20 Prima Zoom Świat 9.50 
Dwóch policjantów (s.) 10.50 Tak, 
trenerze! 12.05 Boskie torty Markety 
12.40 Poradnik domowy 13.50 Big 
Ben (s.) 15.55 Morderstwa w Mid-
somer (s.) 18.00 Pr. kulinarny 18.55 
Wiadomości 20.15 Winiarze (fi lm) 
21.30 Ferajna 22.20 Nie opuszczaj 
mnie (fi lm) 0.25 Vegas (s.). 

PONIEDZIAŁEK 7 grudnia  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Podróż po Altiplanie 10.30 Jožin 
10.55 Pr. rozrywkowy 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 Napi-
sała: Morderstwo (s.) 15.30 Morder-
stwa na północy (s.) 16.20 Ciasteczka 
16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Zaginione wrota (s.) 21.20 
Czarna karetka 21.45 Reporterzy TVC 
22.25 Kryminalista (s.) 23.30 Zawo-
dowcy (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Kamera w po-
dróży 9.55 U455 - zapomniana łódź 
podwodna 10.50 Ze smakoszem w 
podróży 11.35 Babel 12.00 Maga-
zyn religijny 12.30 Klucz 12.55 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 13.15 
Na końcu świata 13.30 Translokacje 
wojsk 14.20 Przygody nauki i techniki 
14.50 Nauka na własnej skórze 15.40 
Krokodyle oczy 16.35 Nauczyciel-
ka, która oparła się Hitlerowi 17.20 
Na skrzydłach kondora andyjskiego 
18.15 Podróż po Languedocu 18.45 
Wieczorynka 19.00 Kosmos 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
Wojska hitlerowskie na wschodzie 
20.55 Duże budynki świata 21.45 
Żart 23.05 Monte Walsh (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.20 Ulica 
(s.) 10.10 Lekarze z Początków (s.) 
11.30 Krok za krokiem (s.) 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.35 Tescoma 
ze smakiem 12.45 Detektyw Monk 
(s.) 13.40 Dowody zbrodni (s.) 14.40 
Agenci NCIS (s.) 15.40 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogo-
da 17.25 Mentalista (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamach (s.) 21.45 Meksykanin 
(fi lm) 0.10 Czarna lista (s.). 

PRIMA 
6.15 Star Wars (s. anim.) 6.45 Winx 
Club (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Castle (s.) 10.25 Miejsce zbrod-
ni: Bremen (s.) 12.25 Policja Ham-
burg (s.) 13.25 Komisarz Rex (s.) 
14.35 Castle (s.) 15.35 Kwiat życia 
(fi lm) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 Top Star 20.15 Przystań (s.) 
21.35 Top Star magazyn 22.50 Gon-
díci s.r.o. 23.50 Nakryto do stołu! 

WTOREK 8 grudnia  

TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Hobby naszych czasów 10.25 
168 godzin 11.00 Doktor Martin (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Potyczki Amy 
(s.) 14.45 Napisała: Morderstwo (s.) 
15.30 Morderstwa na północy (s.) 
16.20 Grochówka 16.40 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.05 Pociąg dzieciństwa i nadziei (s.) 
21.05 Komicy na piątkę 22.00 Kostka 
Rubika (fi lm) 22.55 Na tropie 23.25 
Kicz 0.55 AZ kwiz. 

TVC 2 

5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Jedną nogą w ab-
solucie 9.30 Rozpoczęcie Świętego 
Roku Miłosierdzia 11.30 Rzymski 
azyl 12.00 Uratujemy sępy? 12.20 Nie 
poddawaj się 13.15 Auto Moto Re-
wia 13.40 Ciekawostki świata 14.00 
Z kucharzem dookoła świata 14.55 
Starożytny Rzym 15.45 Nieznana 
wojna 16.35 Kosmos 17.20 Łodzią 
podwodną do Arktyki 18.15 Meksyk 
18.45 Wieczorynka 18.55 Czeskie 
ślady w rzeszy roślin Ameryki Łaciń-
skiej 19.20 Lol :-) 19.50 Wiadomości 
w j. migowym 20.00 Wielka Wojna 
Ojczyźniana 21.05 Dalajlama ślada-
mi Buddy 22.00 Cztery słońca (fi lm) 
23.40 Więźniem na obczyźnie. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.20 Uli-
ca (s.) 10.15 W tym roku nie gotuję 
12.00 Południowe wiadomości 12.35 
Tescoma ze smakiem 12.45 Detektw 
Monk (s.) 13.40 Dowody zbrodni 
(s.) 14.40 Agenci NCIS (s.) 15.40 

Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.25 Mentalista (s.) 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 
22.40 Prawo i porządek: Sekcja spe-
cjalna (s.) 23.30 Czarna lista (s.) 0.25 
Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Castle (s.) 10.25 Miejsce zbrod-
ni: Bremen (s.) 12.25 Policja Ham-
burg (s.) 13.25 Komisarz Rex (s.) 
14.35 Castle (s.) 15.35 Mewy na 
wietrze (fi lm) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 Top Star 20.15 Powro-
ty do domu (s.) 21.35 Oczyma Josefa 
Klímy 22.20 Tak, szefi e! 23.40 Nakry-
to do stołu! 0.40 Policja kryminalna 
Stuttgart (s.). 

ŚRODA 9 grudnia  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.50 Reporterzy TVC 10.35 Gro-
chówka 10.55 Pociąg dzieciństwa i 
nadziei 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.45 Napisała: 
Morderstwo (s.) 15.30 Hubert i 
Staller (s.) 16.20 Przesłuchanie 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Grzeszni ludzie mia-
sta Pragi (s.) 22.05 Złota młodzież 
22.50 Profi l zbrodni (s.) 23.45 Po-
licja kryminalna Paryż (s.) 0.40 AZ 
kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Cudowna pla-
neta 9.55 Parcie na wschód Hitlera 
10.45 Nasza wieś 11.10 Wędrówki 
w poszukiwaniu muzyki 11.40 Folk-
lorika 12.05 Ohře z Vladimírem Če-
chem 12.40 Królestwo natury 13.15 
Kwartet 13.45 Afgańska misja 14.45 
Genetyka a wiek klonów 15.40 Te-
lewizyjny klub niesłyszących 16.10 
Czeski journal 17.20 Wyścigi wiel-
błądów 18.15 Podróżomania 18.45 
Wieczorynka 19.00 Przygody nauki 
i techniki 19.30 Historie domów 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 20.55 
Podróż po północnej Albanii 21.25 
Laos 21.55 Fulmaya 23.10 Lotnicze 
katastrofy. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.20 Uli-
ca (s.) 10.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Tescoma ze smakiem 12.40 
Detektyw Monk (s.) 13.40 Dowody 
zbrodni (s.) 14.40 Agenci NCIS (s.) 
15.35 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Mentalista (s.) 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 20.20 
MasterChef Czechy 21.35 Lekarze 
z Początków (s.) 23.00 Zanim zasnę 
(fi lm) 0.35 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 Star Wars (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Castle (s.) 10.25 Miejsce zbrod-
ni: Bremen (s.) 12.25 Policja Ham-
burg (s.) 13.25 Komisarz Rex (s.) 
14.35 Castle (s.) 15.35 Wiosenna 
zamieć (fi lm) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 17.50 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Przystań (s.) 21.35 Show Jana Krau-
sa 22.35 Telebazar 23.45 Nakryto do 
stołu! 0.45 Hawaii 5-0 (s.).
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OFERTY
AUTOSERVIS – PNEUSERVIS
Pamicar s.r.o. – Tel.: 608 120 706.

GL-736

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-046

ŻALUZJE Z MONTAŻEM i ich 
remonty, tel. 604 192 092, 558 742 
676. GL-673 

KONCERTY
CIESZYN – J-TRIO: w składzie To-
masz Pala-piano, Jan Gembarzewski
-perkusja, Zbigniew Wiktorski-bas 
z wokalistką Dorotą Bonecką zapra-
szają 6. 12. o godz. 16.00 do Cafe 
Muzeum w Cieszynie przy ul. Regera 
6 na świąteczne granie przy kawie w 
towarzystwie Mikołaja. W programie 
piosenki o zimie i świętach.

CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: František z  Assisi (4, godz. 
19.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Pojďme spolu do Betléma 
(4, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Mały 
Książe (3, 4, godz. 16.00); Fajků pane 
učiteli 2 (3, 4, godz. 17.30); Vánoční 
kameňák (3, 4, godz. 19.00); Most 
szpionów (3, 4, godz. 20.00); KAR-
WINA – Ex: Vánoční kameňák (3, 
godz. 17.30); W samym sercu morza 
(3, 4, godz. 19.30); Mały Książe (4, 
godz. 17.15); TRZYNIEC – Kos-
mos: W samym sercu morza (3, 4, 
godz. 17.30); Vánoční kameňák (3, 
4, godz. 20.00); CZ. CIESZYN – 

Central: Gangster Ka: Afrykanin (3, 
4, godz. 17.45); Vánoční kameňák (3, 
4, godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Gdzie jest gwiazdka (3, godz.14.00); 
Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2 
(3, godz. 17.30); Listy do M. 2 (3, 
godz. 15.30; 4, godz. 16.00, 20.00); 
Święty Mikołaj dla wszystkich 
(4, godz. 14.30); Ugotowany (4, 
godz. 18.00).

CO NA ANTENIE  
POLSKI E WIAD OMOŚCI : 
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.

CO W TERENIE
HAWIERZÓW-MIASTO – 
Klub Kobiet zaprasza na spotkanie 
klubowe 3. 12. o godz. 15.00 do 
świetlicy przy ul. Horymira 1511.
HAWIERZÓW-ŻYWOCICE – 
MK PZKO zaprasza członków Koła 
na zebranie sprawozdawcze w nie-
dzielę 6. 12. o godz. 14.00 do restau-
racji „Tennis-Hill” w Hawierzowie-
Żywocicach. W programie prelekcja 
Haliny Sikory pt. „Indie”.
OLDRZYCHOWICE – Zarząd 
MK PZKO zaprasza dzieci i ich ro-
dziny na „Spotkanie z Mikołajem”, 
które odbędzie się 6. 12. o godz. 
16.00 w restauracji „Sojka” w Niebo-
rach. W programie: przedstawienie 
Teatru Lalek „Bajka” „O kiju samo-
biju”,  a także oczywiście Mikołaj.
PTTS „BESKID ŚLĄSKI” – Za-
prasza 5. 12. na wycieczkę: Oleszna 
– Palkowickie Górki – Hukwaldy. 
Odjazd pociągiem z Czeskiego Cie-

szyna do Frydku-Mistku o godz. 
7.41, następnie z dworca kolejowego 
autobusem MHD kierunek Oleszna 
(peron nr. 1, kurs nr. 5) o godz. 8.35. 
Bliższe informacje pod numerem 
komórki L. Michalíka 602 840 384.
Zarząd „BŚ” zaprasza na przed-
świąteczne spotkanie. Od lat region 
karwiński „Beskidu Śląskiego” or-
ganizuje wigilijki, które cieszą się 
popularnością. Postanowiliśmy zor-
ganizować wspólne przedświąteczne 
spotkanie również dla „reszty świa-
ta” – naszych członków z regionów 
Jabłonków, Bystrzyca, Wędrynia, 
Trzyniec, Gnojnik, Czeski Cie-
szyn, Hawierzów, Sucha i okolice. 
Zapraszamy więc wszystkich „Be-
skidzioków” i sympatyków „BŚ” na 
przedświąteczne spotkanie 10. 12. do 
Cieszyna na godz. 16.00. Zapewni-
my lekki poczęstunek, będą piosenki 
przy akompaniamencie gitarowym 
Stasia Kroczka i fortepianowym Iva-

na Lettovskiego, pogaduszki i możli-
wość złożenia sobie świątecznych ży-
czeń przy opłatku. Prosimy zgłaszać 
się u rejonowych do 6. 12. Według 
liczby zgłoszeń zamówiony zostanie 
lokal (salka w siedzibie Kongresu Po-
laków w Cz. Cieszynie lub salka MK 
PZKO w Sibicy). Informacja podana 
zostanie we wtorkowym „GL” (7. 12.) 
oraz w internecie. Wstęp 50 kc. Mile 
widziane podarunki w cenie około 50 
kc. Podarunki powinny rozpoczynać 
się na literę „o” (mamy rok 2015, „o” 
jest 15 literą w alfabecie).
WĘDRYNIA – MK PZKO zapra-
sza w niedzielę 6. 12. o godz. 15.00 
do „Czytelni” na zebranie członkow-
skie. W programie m.in. występ dzie-
ci ze szkoły i przedszkola.
ŻUKÓW DOLNY – MK PZKO 
zaprasza na wycieczkę do Krakowa 
w sobotę 5. 12. Cena 200 kc. Odjazd 
o godz. 6.20 z Czeskiego Cieszyna. 
Inf. pod nr. tel. 736 436 823.

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
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 ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie 
fakt zamówienia ogłoszenia.

WSPOMNIENIA

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 2. 12. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,20 zł

ON  4,14 zł

LPG 2,04 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,38 zł

ON  4,33 zł

LPG 2,13 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,27 zł

ON  4,22 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,39 zł  

ON  4,35 zł

LPG 2,11 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  29,90 kc  

ON  29,50 kc  (wik)

Dzisiaj mija 6. rocznica, kiedy od nas na zawsze odeszła 
nasza Kochana

śp. HELENA SZCZERBOWSKA

Z miłością i szacunkiem prosi o modlitwę najbliższa ro-
dzina. GL-772

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 2. 12. 2015

 Cieszyn, ul. Zamkowa Bielsko-Biała, CH Auchan
 kupno  sprzedaż  kupno  sprzedaż

CZK  0,155  0,160 0,155  0,160

EUR  4,250 4,300  4,230  4,330

USD  4,000  4,050  3,970  4,070

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN   6,30  6,42  6,30   6,40

EUR  26,80 27,30 26,83 27,22

USD  25,20 25,70 25,30 25,68 (wik)

ŻYCZENIA

W czwartek 3 grudnia obchodzi  90. rocznicę urodzin

EUGENIA KISZKOWA

z domu Kołodziejska
Siostra Zenony i śp. Tadeusza, Żona śp. Karola, Matka śp. Bogdana, Józefa, 
Ewy, świekra Marty, Marii i Haliny, Teściowa Jana, Babcia Bogdana, An-
drzeja, śp. Marka, Agaty, Adama, Ani i Mai, praświekra Katarzyny i Joanny, 
Prateściowa Rolanda,  Prababcia Teresy, Michala,  Prokopa, Kacpra, Samu-
ela, Neli, Joachima, Eliasza i Damiana, mieszkająca w Hawierzowie, przy 
ulicy Družstevní.

Życzenia zdrowia i pogody ducha na następne lata od całej rodziny, przy-
jaciółek i przyjaciół. GL-777

Rodzina, to także ci, co odeszli, a trwają w sercach,
bo tak głęboko związała nas z nimi tajemnica życia 

i miłości.
Dziś, 3. 12. 2015, wspominamy 9. rocznicę śmierci nasze-
go Kochanego

śp. WŁADYSŁAWA ŻYDKA
z Suchej Średniej. Z szacunkiem i miłością wspominają 
żona, syn i córka z rodzinami. GL-794

NEKROLOGI

Albowiem dla mnie życiem
jest Chrystus,
a śmierć zyskiem.

Filip 1, 21

Z bólem w sercu zawiadamiamy wszystkich krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że dnia 30. 11. 2015 zmarła w 
wieku 76 lat nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Bab-
cia, Szwagierka, Kuzynka

śp. inż. HELENA GAURA

z domu Kubiczek, zamieszkała w Żukowie Dolnym pod nr. 37. Pogrzeb 
Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 4 grudnia 2015 o godz. 14.00 z 
kościoła ewangelickiego Na Niwach na cmentarz w Żukowie Dolnym. 
Zasmucona rodzina. GL-792

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 listopada 2015 roku zmarła w 
wieku 70 lat nasza Najdroższa

śp. ILONA STRZYŻOWA

z domu Żółta, zamieszkała w Hawierzowie.
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek 7 grudnia 2015 o 
godz. 14.00 w kościele św. Anny w Hawierzowie-Mieście. Pogrążona w 
smutku rodzina. GL-798

Firma ACword, sp. z o.o.,
Oldrzychowice 923

Dział Techniki 
odpylania i brykietowania

POSZUKUJE
odpowiedniego kandydata

na pozycję

ŚLUSARZ-MONTER
Wymagania:
wykształcenie zawodowe w 

technicznym kierunku
umiejętność, zręczność
czasowa elastyczność
prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
konkurencyjne warunki płacowe
stabilną pracę na pełny etat
CV prosimy przesyłać pod adres 

acword@acword.cz
do 6. 1. 2016

G
L-

79
7

Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

śp. inż. HELENY GAURY

całej rodzinie składa Zarząd MK PZKO w Żukowie Dolnym. GL-799

Szczere wyrazy współczucia panu Stanisławowi Linzerowi i całej rodzinie 
z powodu zgonu Matki

śp. HELENY LINZEROWEJ

składają członkowie Zarządu Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-
-Frysztacie.  RK-166

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance Jance Bień z powodu zgonu 

MATKI

składają dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie i rodzice Polskiego 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie. GL-795

Kto kochał – nie zapomni.
Kto znał – niechaj wspomni.

Dziś obchodziłby swoje 36. urodziny 

śp. ADRIAN WERNER

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi. RK-167
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– Chyba od jedenastu lat nie było na 
tej skoczni dobrych warunków do 
rywalizacji. Ja odwiedziłem Kuusa-
mo dwukrotnie i za każdym razem 
spędzałem czas w hotelu – powie-
dział „Głosowi Ludu” Andrzej Wą-
sowicz, prezes Śląsko-Beskidzkiego 
Związku Narciarskiego, dyrektor 
Pucharu Świata w Wiśle. 

Wąsowicz w rozmowie z na-
szą gazetą zdradził m.in. szczegóły 
dyplomatycznej walki, jaka toczy 
się w siedzibie Światowej Federa-
cji Narciarskiej (FIS), celem której 
jest odebranie Finom konkursów 
w kapryśnym Kuusamo. Z tej walki 
zwycięsko mogą wyjść Niemcy, Au-
striacy i... Polacy, bo również Wisła 
lub Zakopane znajdują się obecnie 
na alternatywnej liście konkursów 
dodatkowych. 

Panie Andrzeju, jest szansa, że w 
Wiśle odbędą się w marcu przy-
szłego roku nie dwa, a od razu 
trzy konkursy Pucharu Świata?

Jestem zdania, iż Walter Hofer 
będzie się chciał porozumieć naj-
pierw z austriackim związkiem, 
później najprawdopodobniej z 
niemieckim, a jeśli tam nie będzie 
woli, to pewnie się zwróci do nas. 
Jeśli FIS pomoże nam fi nansowo, 
to organizacyjnie Wisła jest w 
stanie zorganizować dodatkowy 
konkurs. Mamy jeszcze przecież 
jeden dzień w zapasie, bo przypo-
mnę, że nasze marcowe odsłony 
na skoczni im. Adama Małysza w 
Wiśle zaplanowane są na piątek i 
sobotę. Niedziela zostaje więc do 
dyspozycji. Póki co, decyzji nie 
ma. Do Waltera Hofera będziemy 
dzwonili też jeszcze w innej spra-
wie. Chodzi o godziny transmisji 
Pucharu Świata w Wiśle. Nie mo-
żemy się bowiem dogadać ze stacją 
Eurosport nadającą bezpośrednie 
transmisje z Pucharu Świata. W 
Wiśle nakłada się termin transmi-
sji z zawodami biegowymi w Ka-
nadzie. Chcemy się dogadać jako 
partnerzy. Nie chcemy  narzucać 
swoich racji, aczkolwiek zgodnie z 
przepisami mielibyśmy takie pra-
wo, ale zamierzamy całą zawieru-
chę rozwiązać po przyjacielsku. 

Wróćmy jeszcze do zmarnowa-
nego weekendu w Kuusamo. 
Czy był to ostatni gwóźdź do 
trumny fi ńskich organizatorów? 
Wszyscy przecież od lat narzeka-
ją na zwariowaną pogodę w Ku-
usamo. Nikt nie lubi tamtejszej 
skoczni... 

Uczestniczę w tych konferencjach 
kalendarzowych. Ostatnia miała 
miejsce w Warnie. Tworzy się po-
woli koalicja przeciwko Kuusamo, 
bo od jedenastu lat jest tak samo, 
czyli fatalnie. Byłem w Kuusamo 
dwukrotnie i za każdym razem 
siedziałem w hotelu, gdyż zawo-
dy z powodu kiepskich warunków 
atmosferycznych nie mogły się 
odbyć. Z drugiej strony istnieje 
bardzo silne lobby Skandynawów, 
którzy wzajemnie się wspierają. 
Trudno będzie ich pokonać w tej 
walce. Bardziej prawdopodobny 
scenariusz to zmiana terminu za-
wodów w Kuusamo. Na późniejszy. 
Niemniej nie wykluczam też sce-

nariusza, o którym wspominałem 
na wstępie. Czyli szansy, że Wal-
ter Hofer zwróci się z propozycją 
do nas. Wisła udowodniła w po-
przednich sezonach, że zasłużenie 
znajduje się w kalendarzu Pucharu 
Świata. Wszyscy jeszcze pamiętają 
fatalne warunki śniegowe sprzed 
dwóch lat. Mimo wszystko zawo-
dy odbyły się bez usterek. Polacy 
po prostu kochają skoki narciar-
skie. I jest szansa na piąty konkurs 
w Polsce. W Wiśle, ale w rachubę 
wchodzi też oczywiście Zakopane. 

Na najbliższy weekend peleton 
skoczków przenosi się do nor-
weskiego Lillehammer. Jak oce-
nia pan szanse polskiej ekipy, 
biorąc pod uwagę prawie dwu-
tygodniową przerwę w dostawie 
adrenaliny?

Jestem  w kontakcie z trenerami. 
We wtorek skoczkowie trenowa-
li w Zakopanem, gdzie skocznia 
była dobrze przygotowana, w od-
różnieniu od Wisły. U nas brakuje 
jeszcze idealnych warunków do 
skakania, uniemożliwiają nam to 
w Beskidach dodatnie temperatu-
ry. Znak zapytania dotyczy jednak 
również pozostałych ekip, które 
nie miały okazji rywalizować w 
Kuusamo. Sądzę, że progresja for-
my i przewidywalne skoki w wy-
konaniu Polaków nastąpią dopiero 
w Engelbergu. Chłopaki pokażą 
tam, na co ich stać. 

Jest pan dyrektorem Pucharu 
Świata w Wiśle zaplanowanego 
na 4 i 5 marca. Czy ten nowy, 
marcowy termin zawodów, jest 
ukłonem w stronę kibiców?

Świadomie odpowiadałem pub-
licznie, że ten marcowy termin, 
zresztą na prośbę Waltera Hofe-
ra, w pełni zaakceptowaliśmy. W 
dodatku cieszymy się z tego, że 
światowa elita pojawi się w Wiśle 
właśnie w marcu. Raz, że warunki 
śniegowe w marcu są zazwyczaj 

najlepsze, a dwa – będą się wa-
żyły losy Kryształowej Kuli. Po 
Wiśle są jeszcze dwa konkursy w 
Titisse-Neustadt w Niemczech, a 
potem już tylko tradycyjny fi nał 
w słoweńskiej Planicy. W Wiśle 
mogą więc zapaść już ostateczne 
rozstrzygnięcia. Chciałbym, żeby 
tak było i te wiślańskie konkursy 
znów należały do czołówki pod 
względem dramaturgii i atrakcyj-
ności. Dlatego jest tak olbrzymie 
zainteresowanie na długo przed 
zawodami. Praktycznie bilety zo-
stały już wyprzedane. Dla miej-
scowych kibiców pojawi się jeszcze 
jednak dodatkowa pula biletów, a 
dokładnie to 650 biletów na każdy 
dzień rywalizacji. Myślę, że przed 
świętami dostarczymy te bilety do 
sprzedaży w Wiśle i okolicy. Ser-
decznie zapraszam też do Wisły 
zaolziańskich fanów skoków nar-
ciarskich. 

Współpracuje pan ściśle nie tyl-
ko z szefami trzynieckiego klubu 
skoków narciarskich, ale rów-
nież z trenerami z Frensztatu 
pod Radhoszczem i Liberca. Czy 
współczuje pan czeskim kole-
gom, iż w tym sezonie w kalen-
darzu Pucharu Świata zabrakło 
czeskiego akcentu?

Współczuję czeskim kolegom, bo 
racja, że bardzo blisko współpra-
cujemy. Znamy się z Trzyńcem, 
Frensztatem i Libercem. Młodzi 
zawodnicy z Trzyńca i Nydku 
skądinąd regularnie goszczą na 
treningach na naszej wiślańskiej 
skoczni. Jeśli ocenić jednak wy-
łącznie „A” kadrę reprezentacji RC, 
to skoki w Czechach się po prostu 
zestarzały. Proszę zauważyć, że 
skoczkowie na czele z Jakubem 
Jandą i Romanem Koudelką to są 
dojrzali zawodnicy. Brakuje mło-
dych wilków. Widoczny jest regres 
w skokach narciarskich w Cze-
chach. Między innymi dlatego nie 
otrzymali konkursu w tym sezo-

nie Pucharu Świata. Dziś jest tylu 
chętnych do organizacji Pucharu 
Świata, w szczególności na wscho-
dzie, gdzie nie brakuje pieniędzy, 
a co za tym idzie, gwarancji, że 
zawody zostaną przeprowadzo-
ne w godnych warunkach. Czesi 
tymczasem postawili na hokej. Nie 
ma się co dziwić, bo to przecież ich 
sport narodowy. Do tego waruki 
pogodowe też grały w ostatnich 
sezonach na niekorzyść Liberca i 
Harrachowa. Stąd, wracając jesz-
cze do kwestii nieudanych kon-
kursów w Kuusamo, uważam, że 
również w tym przypadku może 
dojść do zmian w kalendarzu Pu-
charu Świata. Finowie nie sprze-
dają jednak tanio skóry. Proszę za-
uważyć, że w Kuusamo odbyły się 
tylko biegi, a miały się odbyć też 
skoki i kombinacja norweska. To 
jest olbrzymi wysiłek organizacyj-
ny i fi nansowy. A Finów po prostu 
na to stać. Szkoda mi Czechów, 
bo do Liberca przyjeżdżało sporo 
polskich kibiców z Dolnego Ślą-
ska. Co ciekawe, Czesi w odróż-
nieniu od nas Polaków mają swo-
jego przedstawiciela w radzie FIS, 
w grupie, która decyduje o wszyst-
kim. A pomimo to nie wywalczyli 
ani jednego terminu dla Liberca 
lub Harrachowa. Ja się obawiam, 
czy oni odbudują skoki. Bo tych 
młodych nie widać. W Czechach 
nie było naszej Małyszomanii, 
skoczka, który pociągnąłby mło-
dych. Zachęcił ich do skakania. 
Naszych dziewięciu, dziesięciu 
zawodników śmiało może star-
tować w Pucharze Świata. Tylko 
my i Norwegowie dysponujemy 
obecnie taką kwotą zawodników. 
To świetny wynik i potwierdze-
nie dobrej pracy naszych trenerów. 
Nie chodzi wyłącznie o trenera ka-
dry, Łukasza Kruczka. Ale o resztę 
szkoleniowców, którzy poświęcają 
się młodym zawodnikom.  

Rozmawiał: JANUSZ BITTMAR

Andrzej Wąsowicz

ANDRZEJ WĄSOWICZ, DYREKTOR PUCHARU ŚWIATA W WIŚLE, DLA »GL«:

Jest szansa na piąty konkurs w Polsce
Pogoda rozdawała w weekend karty podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kuusamo. Z powodu porywistego wiatru 
odwołano konkursy, a skoczkowie spędzili weekend w hotelowych pokojach, grając – tak jak Piotr Żyła i spółka – w karty. To zresztą 
tradycyjny już scenariusz w Kuusamo, gdzie na początku sezonu zawsze wieje. 

KORYTÁŘ POZOSTAJE W BA-
NIKU. Banik Ostrawa nie przestaje 
zadziwiać. Ostatni zespół pierwszo-
ligowej tabeli poprowadzi w najbliż-
szym meczu ze Spartą Praga ponow-
nie trener Radomír Korytář, który z 
klubem wywalczył w jesiennej części 
sezonu zaledwie cztery punkty. – Ra-
domír Korytář pozostaje w Baniku i 
przygotowuje drużynę do meczu ze 
Spartą Praga. Ewentualne zmiany w 
sztabie szkoleniowym będą rozpatry-
wane dopiero w przerwie zimowej – 
czytamy w ofi cjalnym oświadczeniu 
prasowym rzecznika klubu, Tomáša 
Svobody. Banik w niedzielę w Wit-
kowicach podejmuje wicelidera Synot 
Ligi, Spartę Praga (godz. 15.00). 

*   *   *
STALOWNICY JUTRO W MLA-
DEJ BOLESŁAWI. Hokeiści Sta-
lowników Trzyniec zaliczą jutro mecz 
25. kolejki Tipsport Ekstraligi na tafl i 
Mladej Bolesławi (17.30). Dla trene-
rów Renégo Muchy i Marka Malíka 
będzie to trzeci pojedynek w roli ofi -
cjalnych szkoleniowców podbeskidz-
kiego klubu. Dotychczasowy bilans to 
wygrana ze Spartą Praga (4:2) i prze-
grana w karnych z Pilznem (2:3). W 
ekstraligowej tabeli Stalownicy plasu-
ją się na dziesiątej pozycji. Piątkowy 
przeciwnik z Mladej Bolesławi spisuje 
się w tym sezonie wyśmienicie. Ho-
keistom z miasta Škody należy się w 
tabeli czwarta lokata, z sześciopunk-
tową stratą do prowadzącego Liberca. 

*   *   *
PRZEGRANA KARWINY Z PIO-
TROWICAMI. Drugoligowi piłka-
rze Karwiny trochę niespodziewanie 
przegrali w towarzyskim spotkaniu 
z dywizyjną Lokomotywą Piotrowi-
ce 2:3 i to na własnym boisku. Dla 
podopiecznych Jozefa Webera był to 
ostatni mecz w tegorocznym kalenda-
rzu, zasłużoną przerwę naordynowali 
sobie również w Piotrowicach. W po-
jedynku rozegranym na sztucznej mu-
rawie gospodarze skorzystali z wielu 
młodych zawodników, Lokomotywa 
wystawiła do gry bardziej doświad-
czony skład. Bramki dla Karwiny 
zdobyli Glaser i Tóth, dla Piotrowic 
Malíř, Nowinski i Anastázovský. 

*   *   *
55. ZLATÁ TRETRA JUŻ W 
SPRZEDAŻY. We wtorek ruszyła 
sprzedaż biletów na 55. edycję mityn-
gu Zlatá Tretra (Złote Kolce) w Wit-
kowicach. Bilety dostępne są w sieci 
Ticket-Art.cz. Na celowniku organi-
zatorów znajduje się ponownie ple-
jada znakomitych lekkoatletów z ca-
łego świata, włącznie z Jamajczykiem 
Usainem Boltem. Pierwszą ofi cjalnie 
potwierdzoną gwiazdą mityngu jest 
Kanadyjczyk Shawn Barber – mistrz 
świata w skoku o tyczce. 55. Zlatá Tre-
tra odbędzie się 20 maja 2016 roku.

*   *   *
SENSACJA W POLSKIEJ EKS-
TRAKLASIE. Do sensacji doszło 
w przedostatniej tegorocznej kolejce 
T-Mobile Ekstraklasy piłkarskiej. 
Ostatni w tabeli Górnik Zabrze roz-
prawił się u siebie z liderem tabe-
li, Piastem Gliwice 5:2. Bohaterem 
spotkania został Słowak Roman Ger-
gel, który zdobył dla Górnika aż czte-
ry bramki. – Do przerwy przegrywali-
śmy 1:2 i było niewesoło. Po przerwie 
nasze humory znacznie się poprawiły. 
To świetny wynik, pokonaliśmy prze-
cież lidera – skomentował sensacyjne 
zwycięstwo Roman Gergel, były mło-
dzieżowy reprezentant Słowacji, któ-
ry w swojej karierze bronił też barw 
Trenczyna, Żyliny, Preszowa i Dunaj-
skiej Stredy. Odnalazł się jednak do-
piero w Górniku Zabrze, w barwach 
którego strzelił już 13 bramek w tym 
sezonie.  (jb)
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