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Będzie się działo
WYDARZENIE: Nowy rok to z jednej strony duża niewiadoma, z drugiej szereg konkretnych wydarzeń, które 
zostały zaplanowane, jeszcze zanim przestawiły się cyferki w kalendarzu. Przeczytajcie o tych najważniejszych.

Beata Schönwald

Wydarzeniem, które na ca-
łym świecie będzie śle-
dzone z największą uwa-

gą i to praktycznie przez cały rok, 
będą wybory prezydenckie w Sta-
nach Zjednoczonych. Zaplanowane 
zostały na 3 listopada, wcześniej 
jednak będziemy świadkami proce-
su wyłaniania kontrkandydata, któ-
ry stoczy walkę o głosy wyborców z 
urzędującym prezydentem, Donal-
dem Trumpem. Pierwsza debata 
kandydatów dwóch największych 
partii odbędzie się 29 września. 
Innym znaczącym wydarzeniem, 
tym razem w skali europejskiej, bę-
dzie opuszczenie Unii Europejskiej 
przez Wielką Brytanię. Jego termin 
został zaplanowany na 31 stycznia. 
Po wcześniejszych przejściach przy 

tej dacie należy jednak postawić 
duży znak pytania.

Także dla Polski 2020 będzie 
rokiem wyborów prezydenckich. 
Z tą różnicą, że Polacy najpóźniej 
w maju poznają nazwisko głowy 
państwa. Dokładna data wyborów 
na razie nie jest bowiem znana. 
Wiadomo natomiast, że tak samo 
jak Donald Trump w USA, również 
Andrzej Duda może ubiegać się o 
reelekcję. 

Wybory odbędą się również w 
Czechach. Walka potoczy się o 
władzę we wszystkich czternastu 
województwach. W tym samym je-
siennym terminie odbędą się wy-
bory do jednej trzeciej Senatu. Od 
jego wyniku będzie zależało, czy 
Izba Wyższa czeskiego Parlamentu 
nadal będzie odgrywała rolę opozy-
cyjnej przeciwwagi wobec Izby Po-

selskiej, czy przeciwnie – rozkład sił 
w Senacie będzie kopiować ten ist-
niejący w Sejmie. Wybory senackie, 
które wyłonią 27 senatorów, odbędą 
się również na Zaolziu. Do urn pój-
dą mieszkańcy Cierlicka, Dąbrowy, 
Dziećmorowic, Karwiny, Olbrach-
cic, Orłowej, Piotrowic, Stonawy i 
Suchej Górnej (obwód wyborczy nr 
75). Przez dwie ostatnie sześciolet-
nie kadencje ich senatorem był so-
cjaldemokrata, Radek Sušil.

Polacy mieszkający w RC do-
konają w tym roku jeszcze jedne-
go ważnego wyboru. 25 kwietnia 
podczas obrad XIII Zgromadzenia 
Ogólnego Kongresu Polaków w 
trzynieckiej „Trisii” zostaną wybra-
ne nowe władze Kongresu – 9-oso-
bowa Rada, która wyłoni ze swego 
grona prezesa na kolejną czterolet-
nią kadencję. Obecnie funkcję tę 

pełni Mariusz Wałach. Trzynieckie 
obrady zostaną poprzedzone przez 
Sejmiki Gminne, które zostaną 
przeprowadzone w 32 miejscowo-
ściach.

2020 będzie rokiem, w którym 
zarówno Polacy, jak i Czesi przypo-
mną sobie wydarzenia i ludzi, któ-
rzy odegrali znamienną rolę w hi-
storii narodowej, polityce, kulturze 
i sztuce. W Polsce należy zaliczyć 
do nich m.in. 100-lecie Bitwy War-
szawskiej, 100. rocznicę urodzin 
św. Jana Pawła II, 400. rocznicę 
śmierci hetmana Stanisława Żół-
kiewskiego czy 50. rocznicę śmierci 
filozofa Romana Ingardena. Czesi 
przypomną sobie z kolei 400-le-
cie Bitwy na Białej Górze oraz 200. 
rocznicę urodzin pisarki Boženy 
Němcowej oraz malarza Josefa Má-
nesa. 28 lipca minie ponadto 100. 

rocznica konferencji w Spa, która 
zadecydowała o ostatecznym po-
dziale Śląska Cieszyńskiego.

Ten rok będzie obfitował również 
w wielkie sportowe wydarzenia. 12 
czerwca rozpoczną się mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej. Będą one 
wyjątkowe w tym, że mecze zosta-
ną rozegrane na stadionach aż 12 
europejskich metropolii. Z punktu 
widzenia polskich i czeskich kibi-
ców najbliżej położonym spośród 
nich jest Budapeszt. Natomiast 
świadkiem finałowych rozgrywek 
będzie 12 lipca londyński Wembley. 
Niedługo potem, 24 lipca, wystar-
tują XXIII Letnie Igrzyska Olimpij-
skie w Tokio. Sportowcy z całego 
świata będą walczyć o medale w 37 
dyscyplinach.  

Prognozy dziennikarzy na str. 8

Kiedy wolne?
2020 jest rokiem przestępnym i liczy 366 dni. W RC 13 spośród nich to święta 
państwowe, z których 11 przypada w tym roku na dni robocze. 

13 świąt ustawowo wolnych od pracy obejmuje również polski kalendarz. W tym 
roku został uzupełniony o kolejne niedziele wolne od handlu. W związku z tym na 
niedzielne zakupy można będzie się wybrać tylko siedem razy – 26 stycznia, 5 
kwietnia, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 i 20 grudnia.
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Ścieżka Trzech Harnasi
Zbójnicka Ścieżka Trzech Harnasi 
powstanie w tym roku w Beskidach. 
Trasa przeznaczona dla miłośników 
turystyki pieszej i rowerowej, biegania, 
nordic walkingu czy górskiej turystyki 
narciarskiej będzie się zaczynać na 
Trójstyku pomiędzy Polską, Czechami 
a Słowacją, a zakończy w Rajczy w 
Beskidzie Żywieckim. Nowa atrakcja 
turystyczna zostanie sfinansowana 
dzięki funduszom pierwszej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego Województwa 
Śląskiego. W sumie do rozdania było 
10 milionów złotych, z czego 140 tys. 
trafi na zbójnicką ścieżkę. Dodajmy, że 
ścieżka zostanie uzupełniona o miej-
sca odpoczynkowe w stylu zbójnickim, 
opisana multimedialnie oraz oznaczo-
na również dla osób niewidomych. 
Oprócz charakteru turystycznego 
szlak ma posiadać walory poznawczo-
-historyczne za sprawą nowoczesnych 
tablic mówiących o faunie i florze 
regionu oraz tradycjach zbójnickich i 
pasterskich. Zwieńczeniem projektu 

ma być organizowany cyklicznie spor-
towo-turystyczny Rajd Trzech Prezy-
dentów.  (wik)

•••
Młotkiem w głowę
Bardzo groźnie, a zarazem nietypowo 
zakończyła się sylwestrowa, nocna 
kłótnia małżonków w Hawierzowie. 
W trakcie sprzeczki 29-letnia kobieta 
uderzyła o rok młodszego męża... 
młotkiem do mięsa. Na szczęście 
w porę interweniował sąsiad, który 
wyrwał kobiecie z ręki także kuchen-
ny nóż. Zaalarmowane o incydencie 
służby natychmiast zjawiły się na 
miejscu. Poszkodowany mężczyzna 
został zabrany do szpitala na leczenie, 
natomiast policjanci szybko ustalili, że 
wcześniej małżeństwo piło wspólnie 
alkohol. Podczas kontroli trzeźwości 
kobieta „wydmuchała” prawie dwa 
promile. Krewka małżonka została 
oskarżona o próbę ciężkiego zranienia, 
za co grozi nawet 10 lat więzienia. 
 (wik)

W I A D O M O Ś C I
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W styczniowym wydaniu miesięcznika „Uroda Życia” mieszkający 
w Mostach koło Jabłonkowa profesor Stanisław Czudek, świato-

wej sławy onkochirurg, dzieli się z czytelnikami swoją receptą na szczę-
ście. Z całym sercem polecam wywiad, bo to bardzo pouczająca historia 
o tym, jak można mieć wszystko, a mimo to być człowiekiem normal-
nym, skromnym i – co chyba najważniejsze – wyczulonym na potrzeby 
bliskiego. Żeby uchylić rąbka tajemnicy... Wybitny lekarz, pracujący w 
szpitalu powiatowym w Zawierciu, mówi tak: „Powtarzam zawsze, że 
są dwa szczęścia. Jedno małe, drugie duże. Małe to uszczęśliwiać sie-
bie. Duże to uszczęśliwiać innych. I to drugie jest celem mojego życia”. 
Piękne słowa. Czy nie mogłyby posłużyć jako życzenia noworoczne dla 
czytelników „Głosu”? Pytanie wydaje się być retoryczne...

•••
Mieszkający w Bielsku-Białej kompozytor i pianista podczas wieczoru 
kolęd w kościele w Jaworzu podzielił się pewnym spostrzeżeniem. 
Z uśmiechem na twarzy mówił, że każdy z nas posiada jedne usta i 
dwoje uszu. Wynika z tego ni mniej, ni więcej, że budowa ciała, a kon-
kretnie twarzy, powinna nas predestynować do pewnych zachowań, 
czyli w praktyce więcej powinniśmy się wsłuchiwać w to, co chce nam 
przekazać drugi człowiek, niż sami trajkotać – często bez ładu i sensu. 
Czy te słowa nie mogłyby posłużyć jako życzenia noworoczne dla czy-
telników „Głosu”? I to pytanie wydaje się być retoryczne...

•••
Rok 2020 będzie udany, jeżeli na pierwszym miejscu postawimy duże 
szczęście oraz uszy. Dobroć na pewno do nas wróci. Może nawet szyb-
ciej, niż możemy się tego spodziewać... 

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:  
Daniel, Genowefa, 
Zdzisława
Wschód słońca: 7.42
Zachód słońca: 15.56
Do końca roku: 363 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Słomki do Picia
Przysłowia: 
Gdy w styczniu mrozy 
i śniegi, będą stodoły 
po brzegi, gdy styczeń 
mrozów nie daje, 
prowadzi nieurodzaje.

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Aniela, Eugeniusz, 
Rygobert
Wschód słońca: 7.42
Zachód słońca: 15.57
Do końca roku: 362 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Braille’a  
Przysłowia: 
„Gdy w Eugeniego lód 
albo woda taka i lipcowa 
pokaże się pogoda”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą:  
Edwarda, Emiliana, 
Szymon
Wschód słońca: 7.42
Zachód słońca: 15.58
Do końca roku: 361 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Bitej Śmietany  
Przysłowia: 
„Gdy styczeń burzliwy 
z śniegami,  
lato burzliwe z deszczami”

Andrej Babiš,
premier Republiki Czeskiej

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

POGODA

•••
Wyobraźcie sobie, że jestem czarodziejem 

Harry Potterem. Wtedy Czechy byłyby 

drugą Szwajcarią

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BYSTRZYCA
W gminie zaczęły działać 
trzy publiczne defibryla-
tory serca. Nowoczesne 
urządzenia przywracające 
pracę serca i krążenie krwi 
są dostępne w krytej pły-
walni, Urzędzie Gminy oraz 
na Pasiekach (w pobliżu 
marketu Hruška). Stanowi-
ska z defibrylatorami wy-
posażono w szczegółowe 
instrukcje postępowania 
w nagłych przypadkach. 
Z myślą o mieszkańcach 
gmina zorganizuje również 
szkolenia z zakresu pierw-
szej pomocy. Pierwsze 
takie zajęcia odbędą się 17 
i 24 stycznia w zborowym 
centrum parafii luterańskiej 
o godz.16.00.  (wik)

HAWIERZÓW
Nowością w ramach sor-
towania odpadów komu-
nalnych jest inicjowana 
przez samorządy selek-
tywna zbiórka olejów 
jadalnych i tłuszczów z 
gospodarstw domowych. 
Od stycznia mają one 
trafiać do czarnych pojem-
ników z pomarańczowymi 
pokrywkami. I tak na 
przykład w Hawierzowie 
zlokalizowano je aż w trzy-

dziestu punktach w 
gminie. Samorządowcy 
apelują jednocześnie, 
by do nowych konte-
nerów wrzucać zużyte 
oleje i tłuszcze jadalne 
jedynie w plastiko-
wych butelkach PET.  (wik)

JABŁONKÓW
W piątkowe popołudnie, 
27 grudnia, w Jabłonkow-
skim Centrum Kultury i 
Informacji odbyła się pro-
mocja zbioru opowiadań 
gwarowych Karola Piegzy 
„Sękaci ludzie”. Publika-
cję z okazji 120. rocznicy 
urodzin pisarza, a jedno-
cześnie jabłonkowskiego 
nauczyciela, etnografa, 
fotografika, malarza i wiel-
kiego społecznika wydał 
Kongres Polaków w RC. 
Gospodynią grudniowego 
spotkania była Danuta 
Branna, natomiast frag-
menty książki czytał Karol 
Suszka.  (wik)

PIETWAŁD
W grudniu burmistrz Jiří 
Lukša, jego zastępca Petr 
Dvořáček, a także człon-
kowie rady Libor Kulínský 
oraz Josef Němec odwie-
dzili polską Jasienicę, z 
którą miasto utrzymuje 
partnerskie kontakty. 
Okazją było spotkanie 
opłatkowe zorganizo-
wane przez jasienickich 
samorządowców. Pie-
twałd od lat efektywnie 
współpracuje z Jasienicą 
koło Bielska-Białej przy 
realizacji licznych projek-
tów dofinansowanych z 
unijnych funduszy trans-
granicznych. 
 (wik)

HAWIERZÓW

BYSTRZYCA

PIETWAŁD
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35
ton śmieci sprzątnęli po Sylwestrze pracownicy Zakładu Usług Komunal-
nych w Pradze. Liczba robi wrażenie i daje do myślenia.

• Trzej królowie nadchodzą... Na archiwalnym zdjęciu prace zmarłego w Nie-
dzielę Wielkanocną 2018 roku Bronisława Procnera. Fot. WIESŁAW PRZECZEK

Fajerwerki były 
w tym roku 
przedmiotem ostrych 
sporów pomiędzy 
ich zwolennikami 
a przeciwnikami. Nie 
wszystkie miasta 
w regionie zdecydowały 
się na finansowane 
z kasy miejskiej pokazy 
sztucznych ogni. Noc 
sylwestrowa była 
tradycyjnie pracowita dla 
ratowników medycznych. 

Danuta Chlup

Miasta w naszym regionie 
coraz częściej rezygnują z 
północnych fajerwerków i 

przesuwają je na noworoczny wieczór. 
Tak było w Czeskim Cieszynie, gdzie 
pokaz odbył się 1 stycznia na brzegu 

Olzy (na zdjęciu), tak, aby mogli go 
oglądać mieszkańcy z obu stron gra-
nicy. 

W Cieszynie noworoczną atrakcją 
miał być „Taniec dronów”. Nie do-
szedł on jednak do skutku. – Zawiodła 
technologia odpowiedzialna za stero-
wanie dronami. Bardzo przepraszamy 

Huk fajerwerków  i syreny karetek

wszystkich, którzy wybrali się na 
cieszyński Rynek, by razem z nami 
przywitać Nowy Rok, jednocześnie 
dziękujemy za liczną obecność – 
poinformował na swoim portalu 
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom 
Narodowy”. Zapowiedziany pokaz 
ma się odbyć przy innej okazji. 

W Nowy Rok fajerwerki wystrze-
liły także w Karwinie-Frysztacie, w 
pobliżu zamku. Obejrzały go setki 
osób, pokaz był transmitowany na 
żywo. 

Ratownicy medyczni w wo-
jewództwie morawsko-śląskim 
kilkakrotnie udzielali pomocy 

osobom, które doznały obrażeń 
w związku z wybuchami petard. 
Trzech mężczyzn doznało urazów 
głowy, 28-letnia kobieta zasłabła 
po uderzeniu petardy w klatkę 
piersiową. Poważny wypadek z 
udziałem dziecka wydarzył się 
w Nowy Rok przed godz. 14.00 
w Karwinie. – Jedenastoletniej 
dziewczynie petarda eksplodo-
wała w ręku. Była przytomna, 
wezwany lekarz pogotowia stwier-
dził ciężkie obrażenia palców oraz 
uraz oczu – poinformował Lukáš 
Humpl, rzecznik Wojewódzkiego 
Pogotowia Ratunkowego. Pacjent-
ce udzielono pierwszej pomocy i 
przewieziono ją do Szpitala Uni-
wersyteckiego w Ostrawie. 

O wiele częściej ratownicy byli 
wzywani do osób z obrażeniami gło-
wy lub kończyn po różnego rodzaju 
upadkach oraz do pacjentów, któ-
rzy zranili się stłuczonym szkłem 
lub innymi ostrymi przedmiota-
mi. 1 stycznia od północy do rana 
zaliczyli ok. 70 takich interwencji. 
Trzydziestu rannych było pijanych, 
ponad trzydziestu utrzymywało, że 
zostało napadniętych przez inną 
osobę. 18 osób (w tym troje szes-
nastolatków oraz dwunastoletnie 
dziecko) trafiło do szpitali w stanie 
ciężkiego upojenia alkoholem.  

JABŁONKÓW

Fot. ox.pl

• Bruno – tak ma na imię pierwsze dziecko, które urodziło się w 2020 roku w 
Szpitalu Trzyniec. Przyszedł na świat 1 stycznia o godz. 13.28. Ważył 3440 gra-
mów i mierzył 50 cm. Jego matka mieszka w Trzyńcu, Bruno jest jej pierwszym 
dzieckiem. Fot. Szpital Trzyniec

Zainwestują 140 mln 
Tegoroczny budżet Trzyńca będzie 
deficytowy: przychody wyniosą we-
dług planu 726 mln koron, wydatki 
765,5 mln. Różnica zostanie pokryta 
z własnych środków – funduszy, któ-
rych nie wykorzystano w poprzed-
nich latach. 

– Do budżetu ponownie podeszli-
śmy odpowiedzialnie. Zadbaliśmy 
o to, aby mieć rezerwy finansowe 
i móc w trakcie roku reagować na 
nieoczekiwane sytuacje. Do budżetu 
nie włączyliśmy na razie inwestycji, 
w przypadku których czekamy na 
decyzję o przydziale dotacji – powie-
dział na grudniowej sesji Rady Mia-
sta wiceprezydent Ivo Kaleta. 

W budżecie przewidziano fundu-
sze na dokończenie rozpoczętych 
inwestycji budowlanych oraz rozpo-
częcie nowych. – Przewidzieliśmy 
69 mln koron na nowe projekty in-
westycyjne, do tego dołączą budow-
le, które rozpoczęliśmy już wcześniej 
i na które mamy uchwalone środki 
finansowe. W 2020 roku chcemy 
wydać na inwestycje budowlane ok. 
140 mln koron – wyjaśniła prezydent 
Trzyńca, Věra Palkovská. Wśród 
ważnych inwestycji wymieniła roz-
poczęcie remontu Małej Jabłonkow-
skiej, dokończenie ścieżki rowerowej 
do Końskiej, budowę wodociągów w 
dzielnicach podmiejskich, remonty 

dachów na budynkach szkolnych. 
Trwają przygotowania do nowych 
projektów: budowy domu parkingo-
wego na Sośnie, Centrum dla Aktyw-
nych Seniorów w Starym Mieście czy 
remontu dworca autobusowego. 

Włodarze Trzyńca nie zdecydo-
wali się na podniesienie opłat ko-
munalnych. W niektórych miastach 
sytuacja jest inna – na przykład w 
Hawierzowie. Tamtejsza Rada Mia-
sta uchwaliła wyższe opłaty rocz-
ne za wywóz odpadów (588 koron 
na osobę) oraz za psy trzymane w 
mieszkaniach (1200 koron). Nie 
zmieni się opłata za psy w domach 
jednorodzinnych (300 koron).  (dc)
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Zdjęcia: KARIN DZIADEK

Tatrzańskie hobby ojca i syna
Marian Mrózek i jego syn Jan łączą pasję modelarską z turystyką, kolekcjonerstwem, zgłębianiem historii 
i architektury tatrzańskich osad. Tatry są wspólnym mianownikiem ich hobby. 

Danuta Chlup

W 2018 roku sześciokrot-
nie byli w Tatrach Wy-
sokich, w zeszłym roku 

zaliczyli cztery wyjazdy. Ich myśli 
szybują w stronę Tatr także wtedy, 
kiedy są w domu, w Czeskim Cie-
szynie-Koniakowie. Góry, które 
ich zauroczyły, są obecne w budo-
wanych przez nich modelach, w 
stojących na półkach książkach, w 
klaserze ze starymi pocztówkami. 
W ogrodzie mają w pełni sprawny, 
choć mniejszy od oryginału, wy-
ciąg krzesełkowy. 

Pan Marian z zawodu jest straża-
kiem, często ma dyżury. W Tatry 
wyjeżdża z 13-letnim synem Ja-
nem, w domu nazywanym Honzą, 
najczęściej na długie weekendy. 
Lubi wracać w góry, które najpierw 
poznał jako dziecko z rodzicami, 
później odwiedzał je z żoną, a obec-
nie, po kolejnej przerwie, podejmu-
je „męskie wyprawy” z synem. Cza-
sem towarzyszą im kolega Honzy i 
jego tata. 

Kolej w miniaturze 
Hobby Mariana i Jana Mrózków 
zafascynowało mnie już kilka mie-
sięcy temu, kiedy zobaczyłam zbu-
dowany przez nich model kolei na 
wystawie w Domu PZKO w Czeskim 
Cieszynie-Mostach. Zresztą nie ja 
sama z zachwytem przyglądałam 
się ich dziełu. Wszystkie budynki 
na makiecie są kopiami rzeczywi-
stych tatrzańskich obiektów. 

– Modelarstwem kolejowym 
zajmowałem się od dawna. Jesz-
cze w czasach NRD kupowałem 
produkowane tam elementy, nie 
były wówczas drogie. Teraz ceny 
w sklepach modelarskich są o wie-
le wyższe – opowiada pan Marian. 
Zaczął więc własnoręcznie tworzyć 
krajobrazy i budowle, tylko pocią-
gi i tory kupuje gotowe. Zaczął od 
anonimowej krainy, później wpadł 
na pomysł, żeby osadzić kolej w ta-
trzańskiej scenerii. Zwraca uwagę, 
że w modelarstwie jest odwrotnie 
niż w rzeczywistości: najpierw bu-
duje się trasę kolejową, potem two-
rzy otoczenie. 

– Najlepszym materiałem do 
kształtowania krajobrazu jest pian-
ka montażowa – zdradza Marian 
Mrózek. – To z niej tworzę wznie-
sienia i doliny. Kiedy wyschnie, 
szlifuję kształty i dalej modeluję je 
przy pomocy papieru toaletowego. 
Ileż rolek papieru poszło na nasz 
model!

Kolejnym krokiem jest pokrycie 
makiety farbą. Później okleja się ją 
materiałem modelarskim imitują-
cym trawę, krzaki i inne naturalne 
powierzchnie. Konstrukcje drzew 
powstają z drutu, budowle z twar-
dego papieru. Tu najlepiej spraw-
dziły się panu Marianowi pudełka 
na torty. Przekonuje, że materiał, 
z którego są wykonane, jest w sam 
raz: ani za cienki, ani za gruby, ani 
zbyt miękki, ani też przesadnie 
sztywny. 

Na makiecie o rozmiarach 155 na 
90 centymetrów Mrózkowie umie-
ścili stacje elektrycznej kolei wąsko-
torowej i kolei linowej, schroniska, 
obiekty sakralne. W pokoju, który 
wykorzystują jako pracownię, na 

ścianie wisi kilka rysunków tech-
nicznych wykonanych przez Jana. 
Przedstawiają one obiekty kolei li-
nowej prowadzącej z Tatrzańskiej 
Łomnicy na Łomnicki Szczyt. Jak 
się okazuje, chłopiec uczył się kre-
ślarstwa od dziadka – architekta. 

Bez dokładnego planowania nie 
dałoby się zrobić takiej makiety. 
Nim Mrózkowie przystępują do 
sklejania budynków, najpierw – 
korzystając ze zdjęć własnych i 
archiwalnych, jak i z dostępnej li-
teratury, robią precyzyjne plany. 
– Wartość dobrego modelu tkwi w 
detalu – przekonuje pan Marian. 
Zdradza, że role są podzielone – 
Honza specjalizuje się w wykre-
sach, on w modelarstwie. 

W góry i do archiwum 
Tatrzańskie wyprawy Mrózków 
mają charakter częściowo turystycz-
ny (wędrując po szlakach górskich, 
nocowali już prawie we wszystkich 
schroniskach po słowackiej stronie 
Tatr), częściowo badawczy. Niedaw-
no odwiedzili Archiwum Powiatowe 
w Popradzie, nawiązali także kon-
takt ze słowackim Archiwum Pań-
stwowym i Ministerstwem Kultury. 

Starają się zdobyć jak najwięcej do-
kumentów dotyczących kolei lino-
wej z Tatrzańskiej Łomnicy na Łom-
nicki Szczyt, ponieważ zamierzają 
wykonać dioramy (mniejsze makie-
ty) wszystkich stacji kolei linowej na 
tej trasie. To właśnie tą koleją, wybu-
dowaną już w latach 30. ub. wieku, 
interesują się najbardziej. – Jest to 
zabytek, w swoim czasie uważa-
ny za cud techniki. Przyjeżdżali go 
oglądać specjaliści z austriackich 
Alp – mówi Jan Mrózek. – Kolej 
wybudowała czechosłowacka firma 
Wiesner z Chrudimia, budynki za-
projektował znany architekt Dušan 
Jurkovič. 

Przed dwoma laty Mrózkowie 
mieli możliwość zwiedzić stację 
nieczynnej już starej kolejki z Ta-
trzańskiej Łomnicy na Skalnaté 
Pleso – po polsku nazywane Jezio-
rem Łomnickim. To był pierwszy, 
dolny odcinek kolei na Łomnicki 
Szczyt, obecnie obsługuje trasę 
nowa kolejka. 

– Zorganizowano wtedy wieczor-
ną „jazdę retro” połączoną ze zwie-
dzaniem. Mogliśmy obejrzeć nawet 
maszynownię. Później do jedena-
stej wieczorem rozmawialiśmy z 

byłymi pracownikami. To był taki 
przełomowy moment, który spra-
wił, że 11-letni wówczas Honza 
mocniej zainteresował się historią 
kolejek – uśmiecha się pan Marian. 

– W budynku dawnej stacji zna-
leźliśmy mnóstwo starych biletów, 
porozrzucane były pod schodami, 
niektóre w maszynowni – doda-
je chłopiec i pokazuje klaser ze 
starannie ułożonymi biletami z 
różnych okresów funkcjonowa-
nia kolejki. W drugim klaserze ma 
pocztówki z widokami tatrzański-
mi oraz całą kolekcję kartek zwią-
zanych ze wspomnianą koleją. 

– Mam ich już ok. 300. Można je 
kupić w Internecie albo w antykwa-
riatach. Jeździmy z tatą do Frydku 
i do Ostrawy, był także antykwariat 
w Czeskim Cieszynie, ale już go nie 
ma. Moja najstarsza widokówka 
pochodzi sprzed stu lat – opowiada 
młody kolekcjoner. 

Łomnicki i Kasprowy
Marian Mrózek dodaje, że kolej-
nym obszarem ich górskich zainte-
resowań jest tatrzańska architektu-
ra oraz historia tatrzańskich osad. 
W domu mają sporo literatury na 

ten temat, jak również na temat 
transportu w Tatrach, naziemnej 
kolei elektrycznej, kolei zębatej i 
linowej. Na półkach stoi 45 pozycji 
związanych z Tatrami. 

– To jest najstarsza polska książ-
ka o kolejkach linowych. – Honza 
pokazuje wydaną w 1936 roku pu-
blikację autorstwa Eugeniusza Ra-
abe. I wskazuje palcem fotografię 
kolei na Kasprowy Wierch, która 
została wybudowana wcześniej od 
tej na Łomnicki Szczyt. – To jest 
najstarsza kolejka linowa w całych 
Tatrach. Jechałem nią z babcią i 
dziadkiem – stwierdza. 

Ojciec chłopca przyznaje, że 
polskich Tatr jeszcze razem nie 
przemierzyli, choć sam, bez syna, 
pokonał szlak uważany za najtrud-
niejszy – Orlą Perć. 

Marian Mrózek przyznaje, że 
najpiękniejsze w ich hobby jest to, 
że łączy ono wiele aspektów oraz 
to, że mają wspólną pasję z synem. 
Pytam Honzę, czy jego koledzy w 
szkole także dzielą się ze swoimi 
ojcami wspólnymi zainteresowa-
niami. Chłopak kręci głową: – Nie, 
tylko jeden. To ten, co ze swoim 
tatą jeździ z nami w góry.  

Obiekty na 
makiecie 
tatrzańskiej 
Mrózków

 : Stacje kolejo-
we: Tatranská 
Lesná, Tatranská 
Lomnica, Sibír, 
Popradské Pleso, 
Tatranské Zruby, 
Tatranská Polian-
ka, stacja starej 
kolei linowej w  
T. Łomnicy 

 : Schroniska gór-
skie: Rainerova 
Chata, Téryho 
Chata, Skalnatá 
Chata

 : Obiekty sakral-
ne: kapliczka 
Matki Bożej 
z Lourdes w 
Starym Smo-
kowcu, kaplica 
nad Popradzkim 
Stawem, kościół 
ewangelicki w 
Tatrzańskiej 
Łomnicy

 : Inne: Jaskinia 
Bielska (Belian-
ska jaskyňa), 
Hrebienok – 
wieża widokowa, 
źródło wody 
mineralnej w St. 
Smokowcu, pod-
pora kolei lino-
wej na Łomnicki 
Szczyt

• Syn z klaserem pocztówek, 
ojciec z dioramą. 

• Fragment modelu kolei 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP

• Jan i Marian Mrózkowie w Ta-
trach Bielskich. Fot. ARC M. Mrózka

Szampańska zabawa w Szczepana
W przepięknie wyremon-

towanym Domu PZKO 
w Bystrzycy odbyła się 

26 grudnia druga edycja Balu Świą-
tecznego. W tym roku na parkiecie 
bawiło się 90 osób. Organizatorem 
imprezy jest grupa siedmiu kole-
gów rodem z Zaolzia, mieszkają-
cych w Pradze, którzy po studiach 
poczuli chęć zorganizowania balu 
na Szczepana dla swoich rówie-
śników, zjeżdżających na Święta 
Godowe do domów rodzinnych z 
różnych zakątków świata. Po suk-
cesie pierwszej edycji, gdzie nie 
starczyło biletów dla wszystkich 
zainteresowanych, zdecydowali się 
zorganizować imprezę na większą 
skalę. – W zeszłym roku przekona-
liśmy się, że jest zainteresowanie 
taką imprezą i że jeżeli się chce, to 
można zorganizować bal na wyso-
kim poziomie, bez pomocy z ze-
wnątrz – mówi Mariola Kadłubiec, 
jedna z organizatorek.

Tak jak w zeszłym roku, i tym 
razem balowicze praktycznie nie 
schodzili z parkietu, bowiem za-
bawę nakręcał DJ Michał Weiser. 
O podniebienia gości zadbał zna-
komity Krzysztof Sajdok, który w 
swym zawodowym życiu gotował 
w ekskluzywnych restauracjach 
nie tylko w regionie, ale i za grani-
cą. Jedzenie i muzykę organizato-
rzy powierzyli profesjonalistom, 
resztę spraw organizacyjnych za-
łatwili sami z pomocą kolegów. 
– To jeden z największych atutów 
tego regionu. Naszym zdaniem, 
nie zdołalibyśmy zorganizować 
podobnej imprezy gdzieś indziej, 
bowiem tutaj, na Zaolziu, jest inny 
stosunek do pracy społecznej i nie 
trzeba nikogo specjalnie prosić o 
pomoc, wszyscy włączają się sami 
– podkreślają organizatorzy.

Po uroczystym otwarciu, w któ-
rym znany wodzirej wielu imprez 
w regionie, Wojciech Kadłubiec, 
umiejętnie splatał powagę z hu-
morem, rozpoczęto zabawę trady-
cyjnym polonezem, prowadzonym 
przez zeszłorocznych zwycięzców 
konkursu tanecznego „O króla i 
królową balu” – Marcina i Luckę 
Czudków. Para królewska w tym 
roku nie uczestniczyła w konkur-
sie, ale została wybrana do jury, 
które z 18 uczestniczących par wy-
brało sześć najlepszych do uroczy-
stego finału, w którym publiczność 
głosowała za pomocą telefonów 
komórkowych. Po zaciętej walce 
koronami dla króla i królowej par-
kietu udekorowano Jacka i Beatę 
Rybickich, którzy zademonstro-
wali nie tylko bezbłędne wykona-
nie tradycyjnych tańców towarzy-
skich, ale również niesamowitą 

zdolność improwizacji. Na pytanie, 
jaka była, ich zdaniem, recepta na 
sukces w konkursie, odpowiedzieli 
krótko: „Nie przejadać się ciastka-
mi oraz w rytmie ruszać biodrami”. 
Przewodniczący jury, Andrzej Cze-
czotka, ocenia poziom konkursu 
dyplomatycznie: „Poziom niczym 
nie odbiegał od poziomu znanego 
programu telewizyjnego, znalazły 

się pary, które zachwycały swoimi 
figurami tanecznymi, jak również 
takie, które brak poczucia rytmu 
nadrabiały charyzmą”.

W programie nie zabrakło rów-
nież klasycznej północnej loterii, a 
w tym roku po raz pierwszy część 
zebranej sumy pieniężnej ze sprze-
daży losów została przekazana na 
cele charytatywne.

–  To jedna z rzeczy, które po-
winny odróżniać nasz bal od in-
nych. Lubimy łączyć tradycję z 
innowacją oraz proponować nowe 
pomysły. Należało do nich na przy-
kład zamawianie trunków przez 
telefon komórkowy. Nie wszystkie 
pomysły się sprawdzają, ale mamy 
szczęście, że nasi goście są na ta-
kie sprawy bardzo otwarci, a więk-

szość naszych inicjatyw akceptują 
z uznaniem. Na dodatek wysyłamy 
po balu wszystkim gościom kwe-
stionariusz, w którym mogą napi-
sać, co im się podobało, a nad czym 
musimy jeszcze popracować. To 
jest dla nas najcenniejsze źródło 
informacji i inspiracji – dodają or-
ganizatorzy.

 Organizatorzy

Kolejny rok za nami
Pod koniec każdego roku kalenda-

rzowego skrzeczońscy pezetka-
owcy organizują wigilijkę. Tym ra-
zem impreza w obecności ponad 50 
uczestników odbyła sie w sobotę 28 
grudnia w miejscowym Domu PZKO. 
W jej trakcie dostojnie pożegnano 
stary 2019 rok i uroczyście powitano 
nowy 2020. Oczywiście nie zabrakło 
świątecznie udekorowanej choinki, 
a na stołach były pomysłowo ozdo-
bione świeczki. Ponadto można było 

podziwiać wystawę kilkunastu prze-
pięknych szopek bożonarodzenio-
wych udostępnionych na tę okazję 
przez członków Koła.

Na wstępie uczestnicy imprezy 
wspólnie zaśpiewali wiązankę zna-
nych kolęd. Poprzedzając tradycyj-
ne łamanie opłatkiem prezes Koła 
– Czesław Gałuszka i wiceprezes 
Beata Grzebień złożyli wszystkim 
obecnym serdeczne życzenia no-
woroczne oraz podziękowali akty-

wistom za pomoc przy organizo-
waniu akcji i imprez Koła oraz przy 
utrzymaniu Domu PZKO. I tym ra-
zem wigilijka była już tradycyjnie 
połączona ze spotkaniem z jubila-
tami Koła, którym oprócz urodzino-
wych gratulacji wręczono skromne 
podarunki. Najstarszym obecnym 
jubilatem był 90-letni zasłużony 
członek Koła Albert Grzebień. Dla 
wszystkich jubilatów gościnnie wy-
stąpiła 5-osobowa kapela góralska 

„Czymu ni“, która powstała w 2017 
roku w związku z zaproszeniem mu-
zyków na przegląd kapel ludowych 
w Lesznej Dolnej. Zespół przedsta-
wił skrzeczoniakom kilkanaście ko-
lęd i znanych piosenek ludowych. 
Całość występu kapeli, która działa 
pod kierownictwem Anety Klim-
czak i Radka Śmiłowskiego, została 
nagrodzona gromkimi oklaskami w 
pełni zadowolonych uczestników 
wigilijki.  (D.G.)

• 90-letni jubilat Albert Grzebień. 
Fot TADEUSZ GUZIUR
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WITAMY

S T R E FA  M Ł O D Y C H

MATURA NA PLUS
2-15 stycznia
W tym terminie zainteresowani maturzyści mogą składać zgłoszenia do nadobo-
wiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki plus. 

WRACAJĄ SZKOLNE OBOWIĄZKI
6 stycznia
To święto Trzech Króli, a w Polsce nawet dzień wolny od pracy. Dla uczniów Pol-
skiego Gimnazjum po czeskiej stronie granicy ta data oznacza powrót do ławek 
po dwutygodniowej przerwie świątecznej.

BĘDZIE SIĘ BUDOWAŁO
15 stycznia 
Rozpoczyna się remont budynku szkolnego.

G I M N A Z J A L N Y    K A L E N D A R Z

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

Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

349
prezentów udało się zebrać w ramach akcji cha-
rytatywnej „Pudło po butach”, do której przed 
świętami Bożego Narodzenia włączyły się pol-
skie szkoły i przedszkola. Zostały dostarczone 
do punktu zbiorczego w Czeskim Cieszynie. 
– Przepiękne podarunki zostały przekazane 
dzieciom z biednych rodzin w Czeskim Cieszy-
nie, Trzyńcu, Piotrowicach, Hawierzowie oraz 
Cierlicku – poinformowała nas pani Irena Machů, 
koordynatorka akcji. 
Tradycyjnie w zbiórce wzięły udział polskie szko-
ły w Hawierzowie-Błędowicach oraz w Czeskim 
Cieszynie. – Najmłodszymi darczyńcami z otwar-
tymi serduszkami były dzieci z przedszkola w 
Ropicy – dodała pani Irena. 
Po raz pierwszy w inicjatywie uczestniczyło Pol-
skie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Gimnazjaliści przygotowali podarunki dla swoich rówieśni-
ków, które także są bardzo potrzebne, a których co roku brakuje.  (dc)

Pomoc dla Karolinki 
Przełom roku to czas zbiórek dobroczynnych. Organizują je także 
niektóre zakłady pracy. Pracownicy trzynieckiej grupy Smolo zebrali 
przed świętami 60 tys. koron. Czek o tej wartości przekazali mamie 
3-letniej Karolinki. Jeżeli, czytając to, spodziewacie się, że dostała 
masę zabawek, to jesteście w błędzie. Karolinka bardziej od nich 
potrzebuje bowiem kosztownej rehabilitacji.

Danuta Chlup

Dziewczynka po skompliko-
wanym porodzie przyszła 
na świat bez oznak życia, 

lekarze musieli ją reanimować. 
Mózg dziecka był niedotleniony. 
Dlatego nie rozwija się tak, jak inne 
dzieci – ani fizycznie, ani umysło-
wo. Nie mówi, nie chodzi. Swoje 
emocje wyraża tylko śmiechem i 
płaczem. Cieszy się, kiedy może 
słuchać wierszyków i piosenek, 
lubi przebywać w otoczeniu dzieci. 

Rodzina Karolinki stara się za-
pewnić jej specjalne ćwiczenia re-
habilitacyjne. Zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na zajęcia 
terapeutyczne w ośrodku neuro-
rehabilitacji „Arcada” w Ostra-
wie. 

– Dziękuję wszystkim dobrym 
ludziom, którzy zainteresowali 
się naszym losem i postanowili 
nas wesprzeć. Nie spodziewa-
łam się tak dużej kwoty. Pozwoli 
nam ona opłacić dalszy ciąg in-
tensywnej rehabilitacji. Efekty są 

widoczne, dzięki dotychczasowej 
terapii córka potrafi już trzymać 
prosto głowę, czego wcześniej nie 
robiła. Wierzę, że stopniowo uda 
nam się osiągnąć przynajmniej 
częściową ruchliwość kończyn 
– powiedziała mama niepełno-
sprawnego dziecka, pani Petra 
Tumlířowa. 

Czek o wartości 60 tys. koron 
został przekazany pani Petrze w 
ośrodku dziennym „Paprsek” w 
Trzyńcu, do którego uczęszcza 
Karolinka.  

• Dzieci z błędowickiej szkoły zebrały podarunki. Fot. ARC organizatorów

• Karolinka porozumiewa się ze światem tylko śmiejąc się lub płacząc. Fot. ARC Smolo

Maja Klus urodziła się 14 maja ub. roku w Cieszynie, gdzie mieszka z ro-
dzicami Moniką i Adamem. Jest ich pierwszym dzieckiem. Po urodzeniu 
ważyła 3460 g i mierzyła 55 cm. Całej rodzinie daje wiele radości. Zdjęcie 
dziewczynki przysłała nam babcia z Trzyńca-Lesznej Dolnej. 

Maja to imię greckiego lub rzymskiego pochodzenia, wywodzące się od 
imienia nimfy lub bogini przyrody. Bywa też stosowane jako zdrobnienie 
imienia Maria.  (dc)

Szesnastka 
prawnuków

Większość z nas spędziło 
święta z rodziną, ale z pew-

nością nie w każdym domu ze-
brało się naraz tyle dzieci, jak u 
państwa Wandy i Jana Wojtasów 
w Wędryni. Państwo Wojtasowie 
wychowali syna Tadeusza i córkę 
Eugenię, doczekali się sześciorga 
wnucząt i aż 16 prawnucząt! Naj-
starsza prawnuczka Agnieszka 

ma 17 lat, zaś najmłodsze dwie – 
Julia i Marysia – po trzy miesiące. 
Pani Maria Ciahotna, która przy-
słała nam świąteczne zdjęcie z 
domu swoich dziadków, zdradzi-
ła, że wszyscy członkowie dużej 
rodziny bardzo lubią te spotka-
nia. – Śpiewamy kolędy i świetnie 
się bawimy! – napisała w liście. 
 (dc)

• Szesnastka prawnucząt Wandy i Jana 
Wojtasów Zdjęcia: ARC 

Recytatorka 
czy narciarka?
Marzeniem Agnieszki Szotkowskiej z klasy IB Polskiego Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie było wystartować w „Kresach”. Spełniło się ono z nawiązką. W grudniu 
zdobyła „Grand Prix” w finale konkursu w Białymstoku. Agnieszka jest jednak nie 
tylko recytatorką, ale też zapalonym sportowcem i miłośniczką gwary.

Beata Schönwald

W Białymstoku oprócz konkursu 
były też warsztaty, spektakle oraz 
spotkania z aktorami. Czy to spowo-
dowało, że chociaż przez moment 
zaczęłaś się zastanawiać nad tym, że 
być może teatr to twoja przyszłość?
– Szczerze mówiąc, nie potrafię 
wyobrazić sobie samej siebie w 
roli aktorki. Choć z drugiej strony, 
przewodniczący jury i aktor, Piotr 
Damulewicz, mówił mi, że powin-
nam o tym pomyśleć. 

Mówiłaś, że udział w „Kresach” 
był twoim marzeniem. To był twój 
pierwszy konkurs recytatorski? 
– Jako uczennica szkoły podsta-
wowej uczestniczyłam w Konkur-
sach Recytacji im. Jana Kubisza w 
Gnojniku i nawet zdobywałam tam 
nagrody i wyróżnienia. Prócz tego 
co roku biorę udział w Konkursie 
Gwar „Po cieszyńsku, po obu stro-
nach Olzy”, w którym razem z sio-
strą udało nam się zająć pierwsze 
miejsce. Ogólnie lubię recytować i 
występować przed publicznością. 
Dobrze się czuję na scenie. 

Wolisz mówić tekst polski czy gwa-
rowy?
– Z gwarą jest prościej, bo zwykle 
chodzi o teksty natury gawędziar-
skiej, które pozwalają mi na pewną 
improwizację, nie muszę powta-
rzać wszystkiego słowo w słowo. 
Ponieważ interesuje mnie, jak żyli 
nasi przodkowie, lubię też o tym 
opowiadać, przekazywać tradycję, 
w której wyrosłam. Natomiast jeśli 
chodzi o recytację polskiej poezji, 
to muszę być wierna temu, co au-
tor napisał.

Poezję można recytować, ale też 
czytać dla samej siebie. Która z tych 
rzeczy bardziej do ciebie przema-
wia?
– Poezja to dla mnie niepojęty te-
mat, tajemniczy, niezrozumiały, 
wymagający dogłębnej analizy. 
Dlatego wolę słuchać poezji w jakiś 
sposób już zinterpretowanej przez 
recytatora, niż sama wgłębiać się 
w to, co poeta chciał powiedzieć. 
Z drugiej strony bez zrozumienia 
wiersza nie sposób go dobrze wy-
recytować. Taki problem miałam 
na „Kresach” właśnie z wierszem 
Zbigniewa Herberta „Pan Cogito”, 
którego nie byłam w stanie tak 

dobrze zinterpretować, jak „Zo-
stawcie nam” Marka Grechuty, co – 
oczywiście – nie umknęło uwadze 
jurorów.

A proza? Lubisz czytać?
– Kocham książki. Kocham czytać. 
Lubię książki przygodowe, czasem 
romansidła, ciekawe są też auto-
biografie. Najważniejsze, żeby były 
napisane po polsku, bo w tym języ-
ku najlepiej mi się czyta. 

Przed chwilą się dowiedziałam, że 
jeździsz też na nartach. Czy po suk-
cesie w Białymstoku bardziej czu-
jesz się narciarką czy recytatorką? 
– Trudno powiedzieć, bo lubię re-
cytować, ale lubię też sport. Sport 

to moja wielka pasja. Od dziecka 
rodzice prowadzili mnie w tym 
kierunku, czego efektem jest m.in. 
to, że uprawiam narciarstwo biego-
we w klubie sportowym w Łomnej 
Dolnej. Ostatnio jednak z treninga-
mi było krucho, ponieważ miałam 
problemy zdrowotne. Te na szczę-
ście już minęły i wkrótce wrócę do 
biegówek.

Bieganie na nartach jest dość mę-
czące. Nie lepiej zjeżdżać z górki?
– Jest fajnie zjeżdżać z górki, ale 
na biegówkach można dać z sie-
bie o wiele więcej. Tym bardziej że 
chyba nic tak dobrze jak wysiłek fi-
zyczny nie pozwala zrelaksować się 
umysłowi.  

• Agnieszka Szotkowska ma wiele pasji. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Zamiast kapci 
buty turystyczne

Przedsylwestrowe wymarsze w 
góry to w Polskim Gimnazjum 

w Czeskim Cieszynie niepisana tra-
dycja. I chociaż nie zaliczają się do 
imprez o dużej frekwencji, zawsze 
znajdzie się grupa miłośników ru-
chu na świeżym powietrzu, którzy 
zdecydują się opuścić ciepłe kapcie 
oraz suto zastawiony stół i wyru-
szyć w góry. 

W tym roku była ona nawet cał-
kiem spora. Gros wycieczkowiczów 
stanowili uczniowie klasy IVB oraz 
rodzice trzecioklasistów ze swoimi 
pociechami lub bez nich. Honoru 
grona nauczycielskiego broniła 
nauczycielka biologii, a prywatnie 
mama uczennicy klasy IVC, Alek-
sandra Gociek, zaś szefem wypra-
wy była sama pani dyrektor, Maria 
Jarnot. 

Trasa niedzielnego wymarszu 
przedsylwestrowego prowadziła 
tym razem z Nawsia do położo-
nego na wysokości 745 m n.p.m. 
schroniska na Filipce. – Stamtąd 
zeszliśmy do Gródku, gdzie na 
popularnym Dziole udało nam 
się coś zjeść i posilić gorącą gór-
ską herbatą. Wszystkich mile 
zaskoczyła pokrywa śnieżna w 
naszych Beskidach, o której na 
„dołach” można tylko marzyć, 
oraz masa ludzi na trasach tury-
stycznych i w ośrodkach górskich 
– relacjonuje dyrektorka, zazna-
czając, że zimowa aura rzeczywi-
ście dopisała. Wycieczkowiczom 
towarzyszyły zaśnieżone, baśnio-
we wręcz krajobrazy. Nic, tylko 
pozazdrościć. 

 (sch)

• Uczestnicy wycieczki pozują na trasie do wspólnego zdjęcia. 
Fot. ZBIGNIEW ZAREMBA
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

HISTORIE POLSKICH KOBIET (12)

Zrobił się jakby wir 
Trzydzieści lat istnienia III RP to okres gwałtownych zmian w wymiarze gospodarczym, politycznym i społecznym. 
Głębokie załamanie gospodarcze wczesnych lat 90., pęknięcie w obozie opozycji demokratycznej, integracja Polski 
z NATO i Unią Europejską czy też ogromne fale migracji z Polski, a następnie do naszego kraju – by wymienić 
tylko garstkę z najważniejszych. Ogromnej skali przemian nad Wisłą odpowiada chyba tylko ogromna rozbieżność 
w ocenach mijających trzech dekad, której spektrum rozciąga się od „nowego Złotego Wieku”, po głośne hasło 
wyborcze o „Polsce w ruinie”.

Poniższe cytaty starają się od-
dać bogactwo doświadczeń 
i ocen trzech dekad wolnej 

Polski oczami Polek.

Teresa Konarska,
emerytka, w dzienniku
Podrożały o 80 procent wyroby ty-
toniowe. Przysłali mi zawiadomie-
nie o podwyższeniu czynszu. (...) 
Klęska to, że podrożało. Ale może 
być jeszcze większa klęska, jak te-
raz robotnicy tego nie wytrzymają 
i podniesie się gwałt czy nawet re-
wolucja głodowa! Na razie jeszcze 
działa mit nowego premiera – Ma-
zowieckiego. Jeszcze trochę się 
liczą z apelami Lecha Wałęsy, ale 
to nie zaspokoi pogorszenia się 
nastrojów nad pustym garnkiem. 
Niech już Mazowiecki stworzy ten 
rząd – bo inaczej mit osłabnie! A on 
bez przerwy obsługuje jakichś ofi-
cjalnych gości, jakieś uroczystości 
takie czy inne. 

Warszawa, 3 września 1989,
Dziennik ze zbiorów  

Archiwum Ośrodka KARTA

Małgorzata Niezabitowska,
rzeczniczka rządu,  
podczas konferencji prasowej 
Modnym hasłem stało się przy-
spieszenie. Ci, którzy się nim po-
sługują, nie przedstawiają żadnej 
alternatywy wobec rządowego 
programu czy choćby propozycji 
korekt, które byłyby czymś więcej 
niż katalogiem pobożnych życzeń, 
nierealistycznych żądań lub zba-
wiennych rad. (...) Budowanie pań-
stwa demokratycznego, państwa 
prawa i gospodarki rynkowej, na 
drodze pokojowych, chociaż zde-
cydowanych i konsekwentnych 
działań, wymaga nie tylko wielkie-
go wysiłku od nas wszystkich, lecz 
także czasu. Ktokolwiek twierdzi, 
że można zrobić to łatwiej, szyb-
ciej i na skróty, a jeszcze do tego 
wymachując siekierą, prezentuje 
jedynie populistyczny radykalizm, 
zmęczonym ludziom proponując 
mrzonki zamiast nadziei. 

Warszawa, 22 czerwca 1990,
„Nie rządzi się na skróty”,  

„Gazeta Wyborcza” 1990, nr 310

Petycja kobiet 
zgromadzonych 
w Zakładach Jedwabniczych 
„Pierwsza” w Łodzi
My, kobiety z całej Polski zgroma-
dzone w mieście kobiet – Łodzi, 
pragniemy wyrazić stanowisko 
wobec naszej sytuacji społecznej 
i ekonomicznej w świetle obec-
nych zmian ustrojowych oraz 
społecznych. Z wielką nadzieją 
większość środowisk kobiecych 
powitała przed dwoma laty zapo-
wiedź demokracji i pluralizacji ży-
cia społecznego oraz reformowa-

nie gospodarki narodowej. Kobiety 
polskie gotowe były do poniesienia 
wielu wyrzeczeń w imię odbudo-
wującego się wspólnie polskiego 
domu.

Kobiety wyrzeczenia te poniosły 
i cierpliwie ponoszą je do dzisiaj. 
Po dwóch latach konfrontacji na-
dziei z rzeczywistością mamy dziś 
tragiczny obraz likwidacji posiada-
nych od kilkudziesięciu lat świad-
czeń socjalnych na rzecz rodziny 
w postaci tanich żłobków, przed-
szkoli, tanich wczasów i kolonii dla 
dzieci, bezpłatnej opieki zdrowot-
nej, zagrożenie funkcjonowania 
szpitalnictwa i sanatoriów dziecię-
cych, utrzymywanie się na drama-
tycznym poziomie umieralności 
niemowląt, odwrót od bezpłatnej 
oświaty, tanich mieszkań, ochro-
ny prawnej i ekonomicznej osób 
samotnie wychowujących dzieci, 
zamach na wolny wybór w kwestii 
planowania rodziny. W zamian za 
nasze wyrzeczenia otrzymaliśmy 
tragiczne w wymiarze i skutkach 
bezrobocie, które było pomyśla-
ne jako czynnik dyscyplinujący i 
wymuszający wyższą wydajność 
pracy, a okazało się czynnikiem 
uderzającym w byt rodzin i kobiet 
polskich. W obecnych przemia-
nach gospodarczych kobieta po-
stawiona została w pozycji gorszej, 
jeśli nie przegranej. Zwolnienia 
grupowe dotyczą przede wszyst-
kim kobiet, następują naruszenia 
ochrony macierzyństwa, likwiduje 
się oddziały pracy chronionej.

Reprywatyzacja niesie zagroże-
nie opieki socjalnej, pogorszenie 
warunków pracy i płacy ze stro-
ny zakładów pracy. Likwidację 
funduszy socjalnych, ośrodków 
wypoczynkowych itd. Prawa eko-
nomiczne i socjalne kobiet należą 
dziś do najbardziej zagrożonych, 
przestały być prawami z nadania 
państwa, stają się funkcją możli-
wości ekonomicznych gospodarki 
opartej na zasadzie zysku. Uwa-
żamy, że w związku z powyższym 
rząd przestał realizować art. 5 i 11 
Konwencji ONZ w sprawie likwida-
cji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet z 18 XII 1979 r., który nakła-
da obowiązek szczególnej opieki 
w zakresie prawa kobiet do pracy i 
świadczeń społecznych z uwzględ-
nieniem sytuacji kobiet będących 
jedynymi żywicielami rodziny.

Kobiety w naszym kraju stano-
wią połowę społeczeństwa. Ich 
wytrwałość, praca i aspiracje de-
cydowały w poważnym stopniu o 
jakości i poziomie życia polskich 
rodzin. Dziś w desperackim żalu 
po utraconych nadziejach i wo-
bec niepewności o dzień jutrzej-
szy zwracamy się do najwyższych 
władz naszego państwa o szybkie 
podjęcie działań nad urealnieniem 
przyszłości ekonomicznej naszego 

kraju i zapobieżeniem gwałtowne-
mu ubożeniu większości polskich 
rodzin. Uważamy, że stworze-
nie realnej perspektywy pomoże 
wzbudzić nadzieję i cierpliwość w 
dążeniu do lepszego jutra.

Łódź, 5 września 1991,
M. Madejska, „Aleja włókniarek”, 

Wołowiec 2018

Solange Olszewska, 
prezeska zarządu  
Solaris Bus&Coach, w wywiadzie
Pewnego dnia mąż poszedł do 
właściciela Neoplana (producenta 
autobusów) i zapytał go, jak sobie 
wyobraża dalszą karierę mojego 
męża w swojej firmie. Krzysztof wi-
dział swoją przyszłość w zarządzie. 
Zasiadali w nim już dwaj bracia 
jego szefa i jego siostra. A szefowie 
mu na to odpowiedzieli: panie Ol-
szewski, przecież my mamy dzieci 
i nasze dzieci będą w zarządzie. 
Tu trzeba mieć geny Auwarterów! 
W tym momencie mąż zrozumiał, 
że w Neoplanie doszedł do kresu 
możliwości. Był rok 1993. Zapropo-
nował właścicielom, żeby zainte-
resowali się polskim rynkiem, ale 
nie chcieli. Było to za czasów pre-
zydentury Wałęsy i właściciel Neo-
plana powiedział wprost, że kraj, 
w którym rządzi były szef związ-
ków zawodowych nie ma szans na 
sukces. W końcu się zgodził, ale 
tylko na to, żeby mąż kupował od 
nich autobusy i sam je sprzeda-

wał w Polsce 
na własne 
ryzyko. Mógł 
zachować na-
zwę Neoplan i 
tyle. Najpierw 
mąż sprzeda-
wał używa-
ne autobusy 
t u r y s t yc z n e 
nowo powsta-
jącym u nas 
biurom po-
dróży. Stwier-
dził jednak, że 
przyszłością 
dla niego będą 
niskop o dło -
gowe autobu-
sy miejskie. 
P i e r w s z y 
sprzedał w 
1994 roku w 
W a r s z a w i e . 
Zrobił furorę. 
Wkrótce poja-
wiła się oferta 
przetargowa 
z Poznania. 
P r e z y d e n t 
p o s t a n o w i ł 
kupić 150 au-
tobusów, z 
czego 72 neo-
plany, ale pod 
wa r u n k i e m , 

że pod Poznaniem powstanie fa-
bryka. To był dla nas znak, ale nie 
mieliśmy pieniędzy.

Pierwsza połowa lat 90.,
Solange Olszewska: „Potęgę Solarisa 

zbudowała razem z mężem”,  
„Dziennik Zachodni” 2012, 25 grudnia

Emigrantka ze Świdwina  
do Anglii w relacji
W pewnym okresie zrobił się jakby 
wir i wszystkich wciągała ta chęć 
dorobienia się, ale nie tylko doro-
bienia, w ogóle jakoś tu – w Polsce 
– się brzydziej zrobiło. Każdy opo-
wiadał jakie tam są możliwości, 
jakie zarobki, jak normalnie się 
żyje, a jaki tutaj syf jest i korupcja 
i, że musimy się zarzynać za marne 
grosze… Ale i tak, jak ktoś nie wyje-
dzie, to nie będzie wiedział co i jak. 
Miało się takie wyobrażenie, że jak 
się wyjedzie, pojedzie tam, to suk-
ces i taka jakby kariera w tym. Tam 
w końcu pieniądze też łatwo nie 
przychodzą, a najgorzej jak trze-

ba szukać pracy, jak się straciło, to 
wtedy jest trudno… No i ostatnio, 
znaczy od jakiegoś czasu, jak dużo 
już jest Polaków, zresztą nie tyl-
ko Polacy, są Słowacy, Litwini i z 
Łotwy też ludzie, to dużo trudniej 
znaleźć pracę i mniej też płacą, bo 
wiadomo, dużo ludzi chce praco-
wać, to zarobki lecą w dół. 

Anglia, pierwsza dekada XXI w.,
A. Telerak, S. Kołodziejczak, „Praca za 

granicą w świadomości emigrantów 
zarobkowych z województwa zachod-

niopomorskiego”, Szczecin 2012

Katarzyna Szymańska-
Borginon,
korespondentka polskich mediów 
w Brukseli, w książce
Podchodzi do mnie włoski dzien-
nikarz, pyta o konferencję prasową 
(premiera Polski) Leszka Millera 
(po ostatecznym zakończeniu ne-
gocjacji akcesyjnych Polski i EU). 
Mówię, że to nie była konferencja, 
ale przemówienie. W dodatku pro-
pagandowe. Czuję niesmak. Nie tak 
wyobrażałam sobie ten długo ocze-
kiwany (w zasadzie od mojego przy-
jazdu do Brukseli w 1990 roku) finisz 
rokowań. – Nie martw się – pociesza 
mnie Włoch. – To zupełnie jak u nas 
Berlusconi. Podchodzą inni koledzy 
z zagranicznych mediów. Francuzi, 
Hiszpanie, Szwedzi, Austriacy. – Wi-
taj w Europie – mówią. – Witaj wśród 
nas! To sprawia mi przyjemność. 
Właściwie mają rację. Jesteśmy już 
w Unii. To jest najważniejsze. Wa-
runki członkostwa negocjowaliśmy 
przecież przez kilka lat, a nie przez 
te jedenaście godzin 13 grudnia. 
Konrad skombinował skądś butelkę 
czerwonego wina. Jest z nami rzecz-
niczka przedstawicielstwa przy UE, 
Małgosia Alterman. Wznosimy to-
asty w plastikowych kubkach do 
kawy. Przy innych stołach jest po-
dobnie. Toasty wznoszą Czesi, wi-
dzę także Słoweńców. Z monitorów 
słyszymy (premiera Danii) Ander-
sa Fogha Rasmussena: – Nowym 
członkom mówię: gorąco witam. 
Urodziła się nasza nowa Europa. 
I to wszystko. Żadnego przyjęcia, 
żadnego święta. Bardzo ascetycznie, 
po protestancku. Praca wykonana. 
Czas na odpoczynek. Sala pustosze-
je. Trzeba wychodzić.

Kopenhaga, 13 grudnia 2002,
„W piżamie do Europy”,  

Olszanica 2003

● 1990, Polska. Plakat Komitetów Obywatelskich „Soli-
darność” wydany w związku z wyborami samorządowy-
mi. Fot. Ośrodek KARTA

Dziennikarze »Głosu« prognozują, 
jak upłynie 2020 rok...
...w regionie 
TOMASZ WOLFF

2020 na lokalnym podwórku upły-
nie pod dalszym znakiem zbliżania 
się Kongresu Polaków oraz Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświato-
wego. Wspólne życzenia prezesów: 
Heleny Legowicz oraz Mariusza 
Wałacha, które ukazały się na ła-
mach „Głosu” oraz „Zwrotu” są na-
macalnym dowodem na to, że obu 
organizacjom jest blisko do siebie, 
jak chyba jeszcze nigdy w historii. 
Za nimi kryje się jednak ogrom-
na praca, wspólne wyjazdy, go-
dziny spotkań. I tak trzymać, 
bo gdy idzie o sprawę najważ-
niejszą – polskość, na bok powinny 
zejść wszelkie podziały. Zresztą, ja-
kie podziały. Nie dajmy sobie wmó-
wić, jak kiedyś. Rada Kongresu 
składa się z członków PZKO.

W mojej ocenie 2020 roku 
nie można przespać w kontek-
ście Spisu Powszechnego, który 
w całej Unii Europejskiej odbędzie 
się już rok później. Żeby więc nie 
obudzić się z przysłowiowymi rę-
kami w nocniku, żeby nie nastąpił 
kolejny spadek osób, które zade-
klarują polską narodowość, trzeba 
działać już teraz. Może jakaś grupa 
robocza? Może podsunąć temat na 
Sejmikach Gminnych czy samym 
Zgromadzeniu Ogólnym? Na pew-
no mogę zadeklarować, że „Głos” 
włączy się w kampanię. My na pew-
no kolejny raz „postawimy na pol-
skość”. Zresztą staramy się to robić 
na co dzień.

Skoro już o Zgromadzeniu Ogól-
nym jest mowa. Na pewno będzie 
gorąco jak zawsze, ale moim zda-
niem Rada Kongresu, przynaj-
mniej jej trzon, powinien zostać bez 
zmian. Mariusz Wałach, jako szef, 
który jest perfekcjonistą i wyma-
gającym szefem, a z drugiej strony 
człowiekiem, który bez dzielenia 
się z drugim człowiekiem nie wy-
obraża sobie życia, sprawdził się w 
roli prezesa. Podobnie wiceprezesi: 
Tomasz Pustówka, znający prawni-
cze abecadło oraz Józef Szymeczek, 
który pomoże w każdej sytuacji, a 
potrafi się poruszać zarówno w Pra-
dze, jak i Warszawie, zna polskich 
działaczy niemalże od Wilna po 
Chicago. Z wzajemnością zresztą. 
Rada Kongresu ostatniej kadencji 
była przełomowa: świetne stosunki 
z PZKO, dbanie o Fundusz Rozwoju 
Zaolzia, który rozdaje kolejne tysią-
ce koron, decyzja o zmianie „Głosu 
Ludu” na „Głos”, a co za tym idzie 
nowa makieta. Na tym na pewno 
nie koniec...

...w Republice Czeskiej, 
DANUTA CHLUP

W rozpoczynającym się roku Re-
publika Czeska będzie, jeśli cho-
dzi o politykę, żyła wyborami wo-
jewódzkimi, senackimi, a także 
dalszym rozwojem sytuacji wokół 
premiera Andreja Babiša – kwestią 
konfliktu interesów szefa rządu w 
kontekście dotacji unijnych. 

To będzie ważny rok dla regio-
nów, ponieważ je-

sienią odbędą się 
wybory do rad 
wojewódzkich. 
Po tych poprzed-
nich, w 2016 

roku, rozkład sił 
w województwie 

morawsko -śląskim 
uległ zmianie – 

w Ostrawie naj-
więcej głosów 
zdobyła partia 

ANO, która na-
stępnie utworzyła koalicję z ODS i 
KDU-ČSL. Ten sojusz, który uzna-
łabym w obecnej sytuacji politycz-
nej za nie do przyjęcia na poziomie 
ogólnokrajowym, w wymiarze re-
gionalnym w miarę się sprawdził. 
Rektor dużej wyższej uczelni dla 
mnie osobiście był o wiele wia-
rygodniejszą osobą od Babiša, 
szefa partii, z ramienia której 
Ivo Vondrák kandydował. 
Do gustu przypadł mi wy-
bór Lukáša Curyło, dyrek-
tora Caritasu, na pierw-
szego wicehetmana oraz 
Stanisława Folwarcznego 
na stanowisko wicehetma-
na ds. szkolnictwa i sportu. 

Po jesiennych wyborach 
może być inaczej. Na wynik 
może mieć wpływ rozczarowa-
nie części wyborców partią ANO, 
a także w pewnym stopniu zmiany 
strukturalne w służbie zdrowia. 
Plan optymalizacji szpitali woje-
wódzkich nie wszystkim przypadł 
do gustu, a na przykład w Orłowej 
wywołał wręcz histeryczne reak-
cje. Pytanie, na ile niezadowolenie 
mieszkańców tych miast, gdzie 
ograniczono działalność miejsco-
wych szpitali, może przesądzić o 
wyniku wyborów? W każdym razie 
nie jest wykluczone, że wicehetman 
ds. służby zdrowia – Martin Gebau-
er, a być może również hetman oraz 
ogólnie reprezentowana przez nich 
partia ANO, stracą przez tę decyzję 
część elektoratu. Dla stojących w 
opozycji socjaldemokratów każdy 
taki ubytek może być szansą na po-
nowne przejęcie sterów.

...w gospodarce,  
BEATA SCHÖNWALD

Według prognoz makroekono-
micznych, 2020 rok będzie w RC 
kolejnym rokiem wzrostu gospo-
darczego. Chociaż jego dynamika 
ma się obniżyć z 2,7 proc. na 2 proc., 
zdaniem analityków, wciąż bę-
dzie dobrze się działo. Czy jednak 
będzie dobrze się działo również 
w portfelu Marysi Sikory i Janka 
Mrózka, będzie zależało od wielu 
różnych czynników. Wzrost gospo-
darczy nie będzie bowiem dotyczyć 
wszystkich gałęzi gospodarczych w 
takim samym stopniu, w związku z 
czym dla wielu pracowników wyż-
sze zarobki nadal pozostaną w sfe-
rze marzeń. Jeżeli Marysia Sikora 
jest akurat na urlopie wychowaw-
czym, może liczyć na podwyżkę 
zasiłku wychowawczego z 220 tys. 
na 300 tys. koron, a po powrocie do 
pracy na wzrost minimalnej pensji 
na 14 600 koron. Podobnie Janek 
Mrózek jako pracownik państwowy 
ma od stycznia pewne dodatkowe 
1500 koron, a jako emeryt średnio 
o 900 koron wyższą emeryturę. Czy 
w miarę rosnących dochodów pani 
Marysia i pan Janek będą mogli po-

zwolić sobie na odrobinę 
więcej luksusu, bę-

dzie jednak zależa-
ło od ich potrzeb, 

przyzwyczajeń 
i upodobań. 
Jako nałogo-
wi palacze na 
pewno powin-
ni zrezygno-
wać z palenia. 

W przeciw-
nym razie ani 

się spostrzegą, a 
wyższa od marca 

stawka podatku akcy-
zowego na papierosy „zje” ich do-
datkowy dochód. Wyższa akcyza 
dotyczyć będzie również alkoholu 
wysokoprocentowego. Stąd rada: 
zamiast sięgać po kieliszek 40-
proc. trunku powinni zadowolić 
się lampką wina lub kuflem piwa, 
których wyższa stawka podatkowa 
nie dotyczy. Na pewno też, jak na 
razie powinni przesunąć na później 
przeprowadzkę do którejś z cze-
skich lub morawskich metropolii. 
Ceny mieszkań w Pradze lub Brnie 
nadal będą się bowiem utrzymywać 
na niebotycznym poziomie, a obni-
żenie stawki VAT z 15 na 10 proc. na 
ciepło, chłód, wodę, ścieki, usłu-
gi gastronomiczne czy lane piwo 
trudno w tym kontekście nazwać 
jakąkolwiek rekompensatą. 

...w Polsce,  
WITOLD KOŻDOŃ

Nad Wisłą 2020 będzie rokiem: Bi-
twy Warszawskiej (w 100. roczni-
cę), Rokiem św. Jana Pawła II (w 
100. rocznicę urodzin), hetmana 
Stanisława Żółkiewskiego (w 400. 
rocznicę śmierci), Romana Ingar-
dena (w 50. rocznicę śmierci), Teo-
dora Axentowicza (w 160. rocznicę 
urodzin), ojca Józefa Marii Bocheń-
skiego (w 25. rocznicę śmierci) i Le-
opolda Tyrmanda (w 100. rocznicę 
urodzin i 35. rocznicę śmierci). W 
2020 r. przypada także setna rocz-
nica zaślubin Polski z morzem oraz 
75. rocznica zakończenia II wojny 
świtowej i zapewne spory o konse-
kwencje tego ostatniego wydarze-
nia zdominują historyczne dysku-
sje Polaków. Na Śląsku Cieszyńskim 
w sierpniu przypad-
nie natomiast 
setna rocznica 
końca Księstwa 
Cieszyńskiego, 
czyli ostateczne-
go podziału regionu mię-
dzy Czechosłowację a 
Polskę. 

K i n o m a n i 
czekają już na 
s t y c z n i o w ą 
premierę naj-
nowszego filmu Władysława Pasi-
kowskiego „Psy 3. W imię zasad”. 
W kwietniu zadebiutuje na rynku 
Cyberpunk 2077, najnowsza gra 
komputerowa twórców Wiedźmi-
na 3, a w czerwcu Polaków czeka 
beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia 
kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W polskiej polityce najważniej-
szym wydarzeniem 2020 r. będą 
wybory prezydenckie, które odbę-
dą się zapewne w maju. Politycznie 
czeka nas więc ciekawa wiosna. Za 
to handel w niedzielę praktycznie 
przestanie istnieć. W całym przy-
szłym roku nad Wisłą będzie tylko 
siedem niedziel handlowych, zaś 
dodatkowo w niektóre dni zakupy 
będzie można zrobić tylko do go-
dziny 14.00. Mimo to kraj będzie 
się nadal szybko rozwijał (według 
szacunków ekonomistów z szyb-
kością 3 proc.). Wprawdzie sieci 
autostrad nie uda się jeszcze ukoń-
czyć, za to do Warszawy będziemy 
mogli podróżować pociągami Leo 
Express. Czeski przewoźnik uzy-
skał bowiem zgodę na przejazd z 
Pragi do Terespola, a w grudniu 
jako pierwszy prywatny przewoź-
nik kolejowy zamierza uruchomić 
regularne połączenia między War-
szawą a Krakowem.

...w sporcie,  
JANUSZ BITTMAR

Rok 2020 w sporcie zostanie zdo-
minowany przez igrzyska olimpij-
skie w Tokio oraz piłkarskie mi-
strzostwa Europy, które zagoszczą 
w dwunastu różnych państwach 
Starego Kontynentu. Czy sprawdzi 
się nowa formuła organizacji Euro 
2020 z udziałem m.in. drużyn na-
rodowych Polski i Republiki Cze-
skiej i ile medali przywiozą z Tokio 
nasi sportowcy, przekonamy się do-
piero w połowie roku. Wcześniej, bo 
już 9 stycznia o prymat najlepszej 
drużyny Europy będą walczyli pił-
karze ręczni. Mistrzostwa Europy 
w piłce ręcznej mężczyzn potrwają 
do 26 stycznia, a wśród finalistów 
nie brakuje reprezentacji Polski, 
która w fazie grupowej zmierzy się 
ze Szwecją, Słowenią i Szwajcarią. 
Czesi natomiast o przepustkę do 
fazy pucharowej zagrają w grupie 
B z Macedonią Północną, Au-
strią i Ukrainą. W kadrze RC nie 
brakuje zresztą zawodników wy-

wodzących się z naszego regionu. 
Numerem jeden w bramce powi-
nien być wychowanek i były gwiaz-

dor HCB Karwina, Martin Galia, 
obecnie golkiper Górnika Zabrza. 
Regionalne akcenty mogą też 
towarzyszyć zaplanowanym na 

24 lipca – 9 sierpnia letnim igrzy-
skom olimpijskim w Tokio. O bilet 
do Tokio powalczy wiosną utalen-
towany pięcioboista nowoczesny z 
klubu SC Bystrzyca, Marek Grycz. 
W męskiej kadrze RC zrobiło się 
wprawdzie dosyć ciasno, ale ostat-
nie świetne wyniki Grycza (w finale 
sezonu 2019 Grycz został halowym 
mistrzem Europy do lat 23) dobrze 
wróżą przed kluczową fazą walki 
o przepustkę do igrzysk. Igrzyska 
w Tokio zwabią również fanów 
nowych konkurencji – debiut zali-
czą karate, skateboarding, surfing, 
wspinaczka sportowa i koszykówka 
3x3, a po dwunastu latach wróci ba-
seball. W terminie od 12 czerwca do 
12 lipca będziemy się emocjonowali 
piłkarskimi mistrzostwami Euro-
py. Polacy zagrają na 
Euro po raz czwar-
ty w historii. 
Tym razem w 
grupie biało-
-czerwoni tra-
fią na Hiszpa-
nią, Szwecję 
i triumfatora 
ścieżki barażo-
wej B Ligi Naro-
dów zaplanowa-
nej na marzec.  
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Serce i katalog 
ludzkiej biedy
Święty Mi-

kołaj przy-
chodził co 
roku. Przejęte 
czekałyśmy na 
niego z Anią, 
moją młodszą 
siostrą. Powta-
rzałyśmy wier-
szyki i rozwa-
żałyśmy różne 
warianty odpo-
wiedzi na py-
tanie: – Dziew-
czynki, a czy 
byłyście w tym 
roku grzeczne?

I nagle 
wszystko się 
zawaliło. Umarł 
wujek. I zapłakana babcia powiedziała nam 
o jego przedwczesnej śmierci i, opowiada-
jąc o jego zbyt krótkim życiu, uświadomiła 
nam, że Mikołaja odtąd już też nie będzie, 
bo to on się za świętego przebierał. Miałam 
wtedy kilka lat. Doskonale pamiętam i tam-
te przeżycia, i ścieżkę, którą wtedy szłyśmy, 
i zakręt drogi, i drzewo. I swoją rozpacz. Bo 
nie ma wujka. I nie istnieje święty Mikołaj, w 
którego wierzyłam z całych sił. Żal, rozcza-
rowanie. Beznadzieja.

•••
Gustaw Morcinek opowiadał bajki, jak nikt 
inny. Podobno całym sobą, zmieniała się 
jego twarz, nawet oczy zmieniały kolor. 
Jan Sztaudynger, który widział go w takich 
momentach, mówił, że miał w sobie coś z 
wystruganej z korzeni drzewa figury – coś 
zagadkowego, tajemniczego i bajkowego. 
Dzieci za nim przepadały. Za słowami, któ-
rymi wyczarowywał magiczny świat. Świat, 
którego nie ma. I ja dałam się jego słowom 
uwieść. Jako mała dziewczynka u wujka, 
który był nie tylko świętym Mikołajem, ale 
i kierownikiem cieszyńskiej księgarni, za-
czytałam się, rozczytałam w legendarnych 
historiach o zbójach, czarownicach i jarosz-
kach tak bardzo, że zupełnie straciłam po-
czucie czasu i miejsca. Uwierzyłam w świat, 
którego nie ma.

•••
Pisał, że ludzie są dobrzy. A nad nimi do-
bry Bóg. Że jest święty Mikołaj, że rozdaje 
na prawo i lewo prezenty, uśmiechy, serce… 
Dobroci nauczyła go mama. Tak kochana, 
tak serdeczna, tak w jego oczach piękna i 
święta, że kiedy umarła – na klepsydrze ka-
zał napisać, że odeszła najlepsza z matek. I 
nawet wtedy, kiedy jej już nie było, żyła w 
jego myślach. 

I choć świat wcale nie okazał się dobry, bo 
rozczarowania bolesne przychodziły wciąż i 
wciąż – to jednak wyzwolony z Dachau, pisał 
do przyjaciela, księdza, że oto kupił we Wło-
szech dwie piękne figurki Madonny. Wysyła 
je do kraju, a Poldek niech najpierw je po-
święci. Niech zaniesie do kościoła – do tego 
samego, do którego on, mały Gustlik, cho-
dził w Karwinie z mamulką. Pamięta ciepło i 
dotyk jej dłoni. Trzymała go nieporadnego i 
rozglądającego się z ciekawością po świecie. 
I pilnowała, żeby się nie potknął, nie prze-
wrócił, „żeby głowy nie przypod”.

•••

Czytelnicy zaczarowani słowami Gustawa 
Morcinka – pisarza wierzyli mu na słowo. Że 
ludzie są dobrzy, że on jest dobry, że świat jest 
piękny. Słowami czarował, przenosił w ma-
giczne, idealne miejsca. Maria, która gdzieś 
daleko od domu, na wygnaniu, czytała jego 
słowa, znalazła się w Beskidach i umyła twarz 
wiślaną wodą, czystą jak kryształ. Zofia uczy-
ła się od niego optymizmu i radości życia. Był 
ceniony, doceniany, kochany.

•••
Jak trudno było zmierzyć się i jemu, i tym, 
którzy go kochali, z czasami komunizmu, 
które wymogły na nim odczytanie z mówni-
cy sejmowej słów, że oto lud śląski pragnie, 
żeby Katowice zostały przemianowane na 
Stalinogród. Poseł Gustaw Morcinek. Pisarz, 
który wielu ludzi rozczarował. Który naj-
pierw kazał uwierzyć w świętego Mikołaja, a 
potem swoim życiem zaprzeczył wszystkie-
mu. Czy na pewno? Ten temat wielokrotnie 
omawiany, dyskutowany i budzący wciąż 
emocje – powraca. Powraca dzięki wiernej 
od wielu lat Morcinkowi prof. Krystynie 
Heskiej-Kwaśniewicz. Literaturoznawczyni, 
której pisarz tak wiele zawdzięcza, właśnie 
teraz Lucyną Sadzikowską przypomina o 
Gustawie Morcinku – pośle. Zostały bowiem 
zabrane i opracowane dokumenty z tamtych 
czasów.

Bo nie wolno nam zapomnieć, że przecież 
wciąż wierzył w świętego Mikołaja. I nadal, 
choć poraniony i życiem obolały, uważał, że 
ludzie są dobrzy. I starał się być dobry tak, 
jak uczyła go matka. Więc pomagał.

„Przezacny i Czcigodny Panie Pośle” – tak 
zaczyna się jeden z listów będących podzię-
kowaniem za pomoc skuteczną. Czytam 
dokument jeden po drugim. Czytam „ka-
talog ludzkiej biedy” – i cieszę się, że taki 
właśnie podtytuł został nadany książce i 
że o wszystkim porozmawiamy niebawem, 
bo już 9 stycznia, w skoczowskim muzeum, 
w którym tamte listy, zdjęcia, dokumenty 
wciąż są i świadczą o nim i o czasach, w ja-
kich przyszło mu żyć. Tam także będę mogła 
po raz kolejny przyjrzeć się portretowi mat-
ki wiszącemu nad biurkiem pisarza. I znów 
zobaczę zwykłą kobietę w chustce na głowie. 
Kobietę o pomarszczonej twarzy, o zgaszo-
nych wiekiem oczach, o zniszczonych pracą 
dłoniach. I zobaczę, jak widział jej syn, oczy 
szare i ogromnie mądre, dłonie łagodne, ci-
che i radosne. I znów uwierzę w dobroć, któ-
rej go nauczyła – bo serce miała takie, że w 
ludzkiej mowie nie ma słów, pozwalających 
je opisać.  

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty

Myszy i ludzie
Nie będzie dzisiaj o książce Johna Stein-

becka „Myszy i ludzie”, którą skądinąd 
do przeczytania polecam. Będzie o zacho-
waniu zwierząt i ludzi – o podobieństwach 
i różnicach, ale jednak bardziej – zdaniem 
niektórych badaczy – o podobieństwach. 
Przy czym myszy nie są tu zupełnie przy-
padkowym przykładem.

I
Zacznijmy jednak od początku, to jest od 
starożytności – słynne bajki Ezopa, w któ-
rych zwierzęta grały ludzkie typy i przywa-
ry, znalazły w kolejnych wiekach zastana-
wiająco wielu naśladowców. I to nie tylko 
wśród bajkopisarzy – chyba że „Folwark 
zwierzęcy” George’a Orwella uznamy za 
czarną bajkę. Wybitny filozof Izaiah Berlin 
napisał swój esej „Jeż i lis” odwołując się w 
tytule do wersu greckiego poety Archilo-
cha: „Lis wie wiele rzeczy, ale jeż jedną nie-
małą” – jak się okazuje w tym sensie można 
podzielić wielkich europejskich myślicieli 
na lisy i jeże. Słynny autor „Pamiętników” 
z czasów panowania Ludwika XIV książę 
Saint-Simon miał upodobanie w porówny-
waniu ludzi do zwierząt: „Le Tellier był (…) 
wedle Saint-Simona, »krogulcem dosko-
nałym«. Kardynał Dubois też, ale »z miną 
kuny«, albo też »wnętrzem łasiczki«, co nie 
przeszkadzało mu być »jadowitym wężem«, 
którego rodzące się pretensje upodabniały 
do »nowo narodzonego kurczęcia« (...) Cały 
zwierzyniec dla jednego człowieka. Saint 
Simon przemienia swoje postacie w zwie-
rzęta” (Jose Cabanis, „Ten wspaniały Saint-
Simon”. Warszawa 1978, s. 38). Podobnie, 
często przeze mnie przywoływany Kisiel 
„(w)szystkich porównywał do zwierząt. Na-
rysował kiedyś różne zwierzęta i ponadawał 
im nazwiska przyjaciół. Był osioł, baran, za-
jąc. Mnie nazwał lisem” (wypowiedź wielo-
letniego redaktora naczelnego „Tygodnika 
Powszechnego”, Jerzego Turowicza).

II
Dobra, wróćmy teraz do myszy. Idzie o eks-
peryment Calhouna. Może nie jest on tak 
znany, jak eksperymenty Miligrama czy 
Zimbardo; na podstawie tego ostatniego 
nakręcono wszak nawet film „Eksperyment 
więzienny”, jego producenci czy reżyser 
Kyle Patrick Alvarez mogli nawet sądzić, 
że tworzą film „oparty na faktach”. Ostat-
nio, zdaje się, że pojawiają się co do takiej 
„faktograficznej” kwalifikacji niejakie wąt-
pliwości, ale zostawmy. Założenia ekspery-
mentu Calhouna były proste. Oto populacji 
myszy zapewniono nieograniczony dostęp 
do potrzebnych im do przeżycia dóbr – wy-
żywienia, wody itp. Eksperymentalny świat 
Calhouna pozbawiony został zagrażających 
myszom drapieżników, myszy miały rów-
nież zapewnioną opiekę medyczną. Jedy-
nym ograniczeniem była przestrzeń życio-
wa – była nią klatka, która pomieścić mogła 
niecałe cztery tysiące osobników. Wydawa-
łoby się, że dla populacji ośmiu osobników, 
a tyle liczyła ona na starcie eksperymentu, 
sytuacja taka jest wymarzona. I pewnie w 
jakiś sposób nie tylko mogła się taka wy-
dawać, ale taka po prostu była. Tyle, że li-
czebność myszy zaczęła się, co naturalne, 
zwiększać – pojawiło się nowe pokolenie, 
a potem następne. Nie będę zanudzał Pań-
stwa szczegółami eksperymentu Calhouna 
– takimi jak choćby te, że w kolejnej fazie 
eksperymentu mysie osobniki o wyższej 
pozycji społecznej miały więcej potomstwa 
niż słabsze. Ciekawych odsyłam do szcze-
gółowych opisów badania. Dodam może 
tylko, że w kolejnych etapach eksperymen-
tu pojawiają się zachowania, które zdają 

się budzić większe zdziwienie – jak zanik 
umiejętności obrony własnego terytorium 
wśród samców i zanik instynktu macie-
rzyńskiego. Po okresie przystosowywania 
się do idealnych warunków i gwałtownego 
rozwoju, nastąpił okres stagnacji i – na ko-
niec – wymierania myszy. Tak, wymierania, 
bo populacja całkowicie utraciła zdolność 
reprodukcji – przestano dbać o własne te-
rytorium i o potomstwo. Jedyne kwestie, 
które zajmowały wymierającą mysią popu-
lację to zaspokajanie potrzeb naturalnych 
i… dbanie o aparycję. Coś co zaczynało się 
jako raj, zamieniło się w finale w nekropo-
lię. Dlaczego tak się stało? Calhoun przeko-
nuje, że życie „bez śmierci” (maksymalnie 
ograniczonej naturalnej śmiertelności), w 
warunkach niewielkiej przestrzeni życio-
wej prowadzi do nadmiernego zagęszczenia 
osobników, a wtedy bezwzględność walk o 
wyższy status społeczny w populacji staje 
się czymś naturalnym Tyle że cierpi na tym 
organizacja społeczna, zawaliły się normy 
społeczne, zakłócone zostały procesy so-
cjalizacji młodych, skoncentrowanych na 
sobie niezdolnych do prokreacji i wychowa-
nia potomstwa. Wszystko to razem stanowi-
ło kolejne kroki do unicestwienia.

III
Z mocnymi eksperymentami w naukach 
społecznych jest dzisiaj – zdaje się – raczej 
krucho. Względy etyczne i inne stoją na 
przeszkodzie takim eksperymentom, które 
naruszałyby ludzką godność. Nie oznacza 
to jednak, że nie znamy z historii sytuacji, 
które „przeczytać” można właśnie jako 
eksperyment. Wspomniałem na początku 
o słynnych „Pamiętnikach” Saint-Simona. 
We „Wstępie” do polskiego wydania frag-
mentów tego dzieła Aleksander Bocheński 
pisał: „Dla filozofów, zastanawiających się 
nad przyszłością człowieka, także nie brak 
materiału na tych 10 tysiącach stron. Czło-
wiek zbliża się do epoki, kiedy niepotrzeb-
nymi staną się w jego duszy i ciele wszyst-
kie motory zapewniające konieczne do 
życia kalorie i bezpieczeństwo. Jak natura 
ludzka działać będzie w epoce szczytowej 
mechanizacji? Cennym, choć jednostron-
nym przyczynkiem do tego problemu może 
być film nieskończenie szczegółowy z życia 
całej szerokiej grupy ludzi pozbawionej od 
urodzenia do śmierci nie tylko koniecz-
ności, ale i możności jakiejkolwiek pracy i 
zajęcia poza miłostkami i tym co ludzkość 
nazywa zabawą”. 

Saint-Simon opisywał dwór Ludwika XIV, 
dynastię Burbonów niemal u szczytu potę-
gi. A przecież można uznać, że w tym opisie 
jest już zapowiedź rewolucji i upadku mo-
narchii. Ponoć lektura dzieła Saint-Simona, 
obraz „klasy próżniaczej” tam przedstawio-
ny, miały przyczynić się do rewolucyjnego 
wybuchu 1789. Nawet jeśli to tylko domysły, 
to warto czytać dzisiaj „Pamiętniki”. Lektu-
ra, to prawda, niełatwa, ale poznawczo – in-
trygująca.  

Fot. ARC

Prezydent u górali

Jak co roku 26 grudnia, w drugi 
dzień świąt Bożego Narodze-

nia, Zespół Regionalny „Istebna” 
kolędował w kościele pw. Dobre-
go Pasterza w Istebnej. W ławach 
świątyni, wśród licznie zgroma-
dzonej publiczności, po raz kolejny 
zasiadł prezydent RP Andrzej Duda 
z małżonką Agatą Kornhauser-Du-

dą. Po występie „Istebnej” i „Małej 
Istebnej” głowa państwa złoży-
ła beskidzkim góralom życzenia 
wspaniałego 2020 roku, natomiast 
wójt Istebnej Łucja Michałek, w 
imieniu tamtejszych samorządow-
ców, podarowała prezydenckiej pa-
rze upominek – heklowane godło 
Polski.  (wik)

Spotkanie z kolędą
Jak co roku w ostatni adwentowy 

piątek na rynku w Czeskim Cie-
szynie wiele się działo. Wieczorem 
Miejscowe Koła PZKO Centrum i 
Osiedle oraz Kameralny Zespół Śpie-
waczy TA Grupa zaprosiły miesz-
kańców do wspólnego kolędowania. 
Zaproszenie przyjęły m.in. konsul 
generalna RP w Ostrawie –S Izabel-
la Wołłejko-Chwastowicz oraz bur-
mistrz Cz. Cieszyna, Gabriela Hře-
bačkowa. 

– Bardzo chciałam do was przy-
jechać, ponieważ Czeski Cieszyn 
umie się bawić. Natomiast święta 
Bożego Narodzenia i Nowy Rok to 
czas specjalny. I nawet gdy okolicz-
ności nie pozwalają nam się cieszyć, 
radość przychodzi wówczas sama. 
Życzę wszystkim wesołych, spokoj-
nych, rodzinnych świąt, w atmosfe-
rze przyjaźni, zgody i miłości. Życzę 
wam także, by prezenty pod choinką 
nie były jedyną tradycją, jaką wszy-
scy znamy. A w nowym roku byśmy 
mieli dużo sił oraz wielu mądrych 
ludzi wokół – mówiła Izabella Woł-
łejko-Chwastowicz. 

– Niech spełnią się wam wszyst-
kie świąteczne życzenia. Te trudne 
i te łatwe. Te małe i te wielkie. Wy-
mawiane po cichu i niewymawiane 
w ogóle. Niech świąteczne życzenia 

spełniają się w każdym dniu nad-
chodzącego nowego oku – dodała 
Gabriela Hřebačkowa, po czym obie 
panie zaśpiewały kolędy wspólnie z 
członkami zespołu TA Grupa. 

Adwentowe jarmarki na cze-
skocieszyńskim rynku mają długą 
tradycję. Co roku towarzyszy im 
również program kulturalny. I tak 
w piątek obok pezetkaowskich ko-
lędników zaprezentowała się miesz-
kańcom m.in. znana piosenkarka 
musicialowa Magda Malá, która 
wystąpiła wspólnie z uczniami cze-
skocieszyńskiej Szkoły Podstawo-
wej Konteszyniec. Na scenie obok 
wielkiej bożonarodzeniowej choinki 
zaśpiewał również chór „Cieszynian-
ka” Polskiej Szkoły Podstawowej. 

– Niestety pogodę mamy dziś 
nieświąteczną i niezimową, choć 
dla tych, którzy się tutaj bawią, 
może i lepiej, że nie ma mrozu 
– mówiła prowadząca piątkowy 
koncert Danuta Siderek. Doda-
ła, że wydarzenie było ostatnim 
z adwentowych spotkań zorgani-
zowanych przez Urząd Miejski w 
Czeskim Cieszynie. – Przez cały 
wieczór mieszkańcy cieszą się 
występami różnych zespołów, ale 
trwa tutaj także świąteczny jar-
mark, więc można wiele pięknych 
rzeczy kupić i obejrzeć. Dodatkowo 
zaś członkowie naszych Kół PZKO 
rozdają publiczności świąteczne 
pierniczki – mówiła Danuta Side-
rek.  (wik)

Fot. ARC Urzędu Gminy Istebna

● Do wspólnego kolędowania jak co roku zaprosił cieszynian Zespół Śpiewaczy 
TA Grupa. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Wyśpiewali trzeci dzień świąt
W kalendarzu nie ma co prawda takiego święta, jednak w Hawierzowie-Błędowicach po piątkowym koncercie 
śmiało można mówić o trzecim dniu świąt Bożego Narodzenia. Kolędy i pastorałki brzmiały tu przez półtorej 
godziny. Jedną z nich zaśpiewała nawet Ewa Farna.

Beata Schönwald

Koncert Świąteczny w błędo-
wickim kościele ewangelic-
kim był zarówno świętem 

muzyki, jak i bożonarodzeniowej 
tradycji. Znane polskie kolędy śpie-
wali uczniowie i przedszkolaki. W 
ich wykonaniu pieśni świąteczne 
brzmiały na fletach, skrzypcach, 
saksofonie i dzwonkach. Czeskie 
pastorałki zagrała na organach 
znakomita organistka, a równo-
cześnie absolwentka miejscowej 
podstawówki, Marta Wierzgoń. Z 

premierowym koncertem kolęd i 
pastorałek z regionu cieszyńskiego 
wystąpiła natomiast kapela „Kam-
raci” razem ze śpiewającymi „Kam-
ratami z Kamratkami”. To właśnie 
po ich występie Ewa Farna zaśpie-
wała kultowe „Bóg się rodzi”. Na 
zakończenie śpiewał natomiast już 
cały kościół, jako że ostatnim punk-
tem programu było wspólne kolę-
dowanie. 

– Dużo naszych uczniów uczy się 
gry na instrumentach w szkole mu-
zycznej. Postanowiliśmy więc wy-
korzystać ich umiejętności i talent 

– powiedziała „Głosowi” pomysło-
dawczyni koncertu oraz autorka 
scenariusza jego pierwszej części, 
nauczycielka Polskiej Szkoły Pod-
stawowej w Hawierzowie-Błędowi-
cach, Dagmar Palarčík. Jak zazna-
czyła, chociaż w ubiegłych latach 
organizowano podobne koncerty 
w szkole lub Domu PZKO, wspólne 
kolędowanie uczniów i absolwen-
tów w murach błędowickiej świąty-
ni odbyło się po raz pierwszy.

Premierowy był również występ 
błędowickich „Kamratów”. – Mie-
liśmy co prawda kilka kolęd w 

repertuarze, ale gros przygotowa-
liśmy specjalnie na tę okazję – od 
pieśni, które mówią o Narodzeniu 
Pańskim, poprzez kolędy śpiewane 
od św. Szczepana do Trzech Króli, 
aż po pastorałki, czyli pieśni pa-
sterskie. Ponieważ niektóre kolędy 
ludowe są przeznaczone dla dzie-
ci, zaprosiliśmy również uczniów, 
żeby zaśpiewali z nami – powie-
dział absolwent błędowickiej pol-
skiej szkoły oraz kierownik kapeli 
„Kamraci”, Henryk Bilan. 

– Dziękuję wszystkim, dzięki 
którym mogły dziś tutaj zabrzmieć 

polskie kolędy i polska mowa, któ-
ra w tym kościele obecna jest od 
zawsze. To, jak długo będzie tutaj 
jeszcze słyszana, zależy od nas, a 
także od kondycji naszej polskiej 
szkoły – zaznaczył na zakończe-
nie prezes Koła Macierzy Szkolnej 
błędowickiej podstawówki, Marek 
Bystroń. Podziękowania wykonaw-
com oraz życzenia noworoczne 
wszystkim uczestnikom Koncertu 
Świątecznego złożył również To-
masz Łabudek, który 1 lutego obej-
mie funkcję dyrektora tej placówki. 
 

● Jako pierwsi wystąpili najmłodsi.
● Ewa Farna zaśpiewała po występie „Kamratów”. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD
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S P O R T 
OFERTA

W SKRÓCIE

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

Zdjęcia: ARC

PIĄTEK 3 STYCZNIA 

6.10 Leśniczówka (s.) 6.35 Maga-
zyn śledczy Anity Gargas 7.05 Czy 
wiesz, że... 7.15 Pytanie na śniada-
nie 11.00 Polonia 24 11.25 Rozmo-
wa Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 
Wiadomości 12.40 Historia jednego 
obrazu. Portret księcia Piotra Biro-
na w całej postaci - Friedrich Hart-
mann Barisien 12.50 Wilnoteka 
13.10 Na sygnale 13.45 U Pana Boga 
za piecem 15.30 Pod Tatrami. Ser-
daki, kożuchy 15.45 Wiadomości 
15.55 Korona królów - taka histo-
ria... Przepisy z Wawelu 16.30 Baw 
się słowami. Święto Trzech Króli 
16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20 
Historia jednego obrazu. Uzdro-
wienie paralityka - Eduard von 
Gebhardt 17.30 Teleexpress 17.55 
Gra słów (teleturniej) 18.25 Okra-
sa łamie przepisy 18.55 Wszystko 
przed nami (s.) 19.25 Magazyn 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 Wolny 
ekran 23.00 Z pamięci. Melchior 
Wańkowicz. 

SOBOTA 4 STYCZNIA 

6.10 Barwy szczęścia (s.) 6.40 Ko-
lędowa Noc - Jasełka 7.15 Pytanie 
na śniadanie 10.55 Polonia 24 11.10 
Halo Polonia 11.50 Okrasa łamie 
przepisy. Piernikowa kuchnia Ko-
pernika 12.25 Sylwester marzeń z 
Dwójką 2019 13.15 Na dobre i na złe 
(s.) 14.15 Zakochaj się w Polsce. Za-
kopane 14.45 Muzyka na weekend 
15.40 Wolny ekran 16.00 Kultural-
ni PL 17.00 Słownik polsko@polski 
17.30 Teleexpress 17.55 M jak mi-
łość (s.) 18.45 Gintrowski, a jednak 
coś po nas zostanie... 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Wojenne dziewczyny 3 
21.40 U Pana Boga za piecem 23.25 
Sylwester marzeń z Dwójką 2019. 

NIEDZIELA 5 STYCZNIA 

6.25 The Extra Mile (28) 6.50 Lajk! 
7.15 Pytanie na śniadanie 11.45 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.00 Anioł 
Pański 12.15 Między ziemią a niebem 
12.50 Z pamięci 13.00 Transmisja 
mszy świętej 14.15 Fajna Polska. To-
ruń 15.15 Lajk! 16.30 Leśniczówka 
(s.) 17.30 Teleexpress 17.55 M jak mi-
łość (s.) 18.50 Prywatne życie zwie-
rząt 3. Zła reputacja 19.15 Czy wiesz, 
że... 19.25 Nela Mała Reporterka 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści, pogoda, sport 20.45 Zniewolona 
22.40 Wkręceni 2. 

PONIEDZIAŁEK 6 STYCZNIA 

6.20 Witaj mała gwiazdko - koncert 
7.15 Pytanie na śniadanie 11.25 20 
lat kolędowania Arki Noego 11.55 
Orszak Trzech Króli 13.40 Barwy 
szczęścia (s.) 14.10 Wojenne dziew-
czyny 3 15.00 Bez jednego drzewa 
las lasem zostanie 16.00 Korona 
królów 16.30 Bitwa tenorów na 
róże - koncert 17.30 Teleexpress 
17.55 Bitwa tenorów na róże 18.45 
Barwy szczęścia (s.) 19.15 Kolędo-
wa Noc - Jasełka 19.45 Dobranocka. 
20.00 Wiadomości, pogoda 20.40 

Bodo 22.35 Polska pomaga. Na ra-
tunek Syrii 23.35 Być jak Czesław 
Niemen. 

WTOREK 7 STYCZNIA 

6.10 Pożyteczni.pl 6.40 Margolcia 
i Miś zapraszają dziś 6.55 Zwierza-
ki Czytaki 7.15 Pytanie na śniada-
nie 11.00 Bodo 12.50 Wiadomości 
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 
Kulturalni PL (mag.) 14.45 Archi-
mandryta 15.45 Wiadomości 15.55 
Korona królów 16.25 Zakochaj się w 
Polsce. Zakopane 16.50 Margolcia i 
Miś zapraszają dziś 17.05 Zwierza-
ki Czytaki 17.20 Historia jednego 
obrazu. Pokłon trzech króli - Lo-
renzo Monaco 17.30 Teleexpress 
17.55 Gra słów. Krzyżówka 18.25 
Koło pióra 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Magazyn z Wysp 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Ojciec Mate-
usz 17 (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Po-
lonia 23.10 Focus on Poland 23.30 
Ocaleni. 

ŚRODA 8 STYCZNIA 

6.10 Korona królów 6.40 Prawo-
sławne mniszki 7.05 A to polski 
właśnie.... Ekstra 7.15 Pytanie na 
śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polo-
nia 12.25 Wiadomości 12.40 Histo-
ria jednego obrazu. Pokłon trzech 
króli - Lorenzo Monaco 12.50 Ma-
gazyn z Wysp 13.10 Barwy szczę-
ścia (s.) 13.45 Sylwester marzeń z 
Dwójką 2019 14.35 Moja Solidar-
ność. Nasze nadzieje 15.35 Którędy 
po sztukę. Joanna Rajkowska 15.45 
Wiadomości 15.55 Korona królów 
16.25 Jak to działa? Płaska Ziemia 
16.55 A to polski właśnie.... Ekstra 
17.05 Nela Mała Reporterka. Lodo-
łamaczem przez zamarznięte mo-
rze 17.20 Historia jednego obrazu. 
Polonia, Konstytucja 3 Maja 1791 r. 
- Jan Styka 17.30 Teleexpress 17.55 
Gra słów (teleturniej) 18.25 Zrób to 
ze smakiem 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Kierunek Zachód (mag.) 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.45 Echo 
serca 21.45 Polonia 24 22.05 Roz-
mowa Polonii 22.20 Halo Polonia 
23.10 Focus on Poland 23.30 Fajna 
Polska. Toruń zimą. 

CZWARTEK 9 STYCZNIA 

6.10 Korona królów 6.40 Tury-
styczna jazda. Jeleśnia i Korbielów 
6.55 Zaczarowany świat (mag. dla 
dzieci) 7.15 Pytanie na śniadanie 
11.00 Polonia 24 11.25 Rozmowa 
Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 
Wiadomości 12.40 Historia jed-
nego obrazu. Polonia, Konstytucja 
3 Maja 1791 r. - Jan Styka 12.50 
Kierunek Zachód (mag.) 13.10 
Barwy szczęścia (s.) 13.45 Echo 
serca (s.) 14.40 Gintrowski, a jed-
nak coś po nas zostanie - koncert 
15.45 Wiadomości 15.55 Korona 
królów 16.25 Wschód 17.00 Za-
czarowany świat 17.20 Historia 
jednego obrazu. Rodzina Raczyń-
skich - Carl Adolph Henning 17.30 
Teleexpress 17.55 Gra słów. Krzy-
żówka (teleturniej) 18.25 Racja 
stanu 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Wilnoteka 19.45 Dobranoc-
ka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 PitBull 21.45 Polonia 
24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 
Halo Polonia 23.10 Focus on Po-
land 23.30 Pamięć Wilna. 

Wojenne dziewczyny 
Sobota 4 stycznia, godz. 20.45

Zakochani w polskiej kuchni
Polskie gospodynie w Chmielnic-

kim miejskim Związku Polaków 
Ukrainy są zawsze perfekcyjnie 
przygotowane do Wigilii. Jak czyta-
my z listu nadesłanego do Polonij-
nej Agencji Informacyjnej, nie ina-
czej było również w ostatnią Wigilię. 

„Pomysł stworzenia Klubu Wiel-
bicieli Kuchni Polskiej powstał 
kilka lat temu, kiedy parę tygodni 
przed Wigilią uczniowie starszej 
grupy nauczania języka polskiego 
zaczęli pytać o przepisy tradycyj-
nych wigilijnych dań. Wtedy zapa-
dła decyzja, że musimy się spotkać 
aby podzielić się ulubionymi prze-
pisami dań wigilijnych” – pisze w 
imieniu organizatorów Irena Leta-
wina Medlakowska. 

Również i w tym roku 22 grudnia 
Klub Wielbicieli Kuchni Polskiej 
zgromadził się w siedzibie Chmiel-
nickiego Miejskiego Związku Po-
laków, aby wspólnie przygotować 
pierogi z kapustą, krokiety z grzy-
bami, smażonego karpa oraz inne 
tradycyjne dania wigilijne.

„W tym roku witaliśmy w naszym 
klubie nowych członków i członki-

nie – miejscowych Polaków, którzy 
w swoich rodzinach pragną odra-
dzać tradycje polskie” – czytamy. 
„Zaraz po przygotowaniu świątecz-
nej kolacji zasiedliśmy do wspólne-
go biesiadowania, nie brakowało 
również dzielenia się opłatkiem i 

śpiewania kolęd. Takie spotkania 
zawsze wywołują miłe uczucia oraz 
zbliżają ludzi o wspólnych zain-
teresowaniach. Mamy nadzieję, 
że Klub nadal będzie gromadzić 
prawdziwych wielbicieli polskiej 
kuchni”.  PAI

Polacy na Syberii  
od XIX do XXI wieku
17 grudnia 2019 roku w Domu Polonii im. profesora Andrzeja Stelmachowskiego 
w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. „Polacy na Syberii od XIX do XXI w”. Jej 
organizatorem było Centrum Wiedzy o Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wśród 
licznych prelegentów, obok znanych naukowców zajmujących się tą tematyką, głos zabrali 
przedstawiciele młodego pokolenia badaczy.

W polskiej świadomo-
ści Syberia kojarzy się 
jako miejsce związane 

z martyrologią polskiego narodu w 
związku z licznymi zrywami nie-
podległościowymi, jakie podejmo-
wali nasi przodkowie, aby zrzucić z 
siebie jarzmo niewoli. Mało jednak 
osób zdaje sobie sprawę, że Syberia 
stanowiła również miejsce dobro-
wolnego osadnictwa Polaków szu-
kających tam szans na zrobienie ka-
riery, majątku i stabilizację, co było 
praktycznie niemożliwe na ziemiach 
polskich zagarniętych przez Rosję.

Obrady otworzył Dariusz Piotr Bo-
nisławski – prezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, który przed-
stawił zadania stojące przed Cen-
trum oraz Stowarzyszeniem i ukazał 
dotychczas zrealizowane projekty 
badawcze i popularyzujące wiedzę 
o Polakach rozsianych na świecie. 
Po nim głos zabrał prof. dr. hab. 
Zbigniew Wójcik przewodniczący 
Komisji Badań nad Historią Syberii 
Komitetu Historii Nauki i Techniki 
Polskiej Akademii Nauk. W swoim 
przemówieniu ukazał ośrodki ba-
dawcze w Polsce, które pochylają się 
nad tematyką przewodnią konferen-
cji, a dr Karolina Kondracka z PAN 
mówiła o polskich badaniach w Ja-
kucji na przełomie XIX i XX w.

Wśród wyróżniających się refera-
tów należy wspomnieć wystąpienie 
dr. hab. prof. uczelni Sergiusza Le-
ończyka (Uniwersytet Przyrodni-

czo-Humanistyczny 
w Siedlcach), który 
przedstawił refe-
rat pt. „Dobrowolne 
osadnictwo Polaków 
na Syberię na przeło-
mie XIX-XX w. Wło-
ścianie, robotnicy, 
kolejarze, inteligen-
cja”. Na uwagę zwró-
ciły dwa wystąpienia 
dr. Eugeniusza Sie-
mionowa, reprezen-
tującego Wschodnio-Syberyjski Pań-
stwowy Instytut Kultury w Ułan Ude 
pt. „Miejsce katorgi na Zabajkalu w 
XIX wieku” oraz „Działalność gospo-
darcza polskich zesłańców na Zabaj-
kalu w drugiej połowie XIX wieku”. 
O losach zesłańców mówili także dr 
hab. Jolanta Załęczny, Krzysztof Za-
bierek i Paweł Kosieradzki.

W dalszych referatach poruszo-
na została tematyka m.in. muzyki 
i folkloru polskiego na Syberii XIX-
-XXI w. (dr Artem Chernyshev – na-
uczyciel historii w XXXIX Liceum 
im. Lotnictwa Polskiego w Warsza-
wie), kultury polskiej w Buriacji 
(Maria Iwanowa Honorowa Prezes 
Narodowo – Kulturalnej Autonomii 
Polaków „Nadzieja” w Ułan – Ude), 
losów oraz liczebności polskich 
oddziałów wojskowych na Syberii 
(prof. dr. hab. Adam Dobroński i dr 
Jan Wiśniewski).

Swoja obecnością konferencję za-
szczycili: prezes Kongresu Polaków 

w Rosji Halina Subotowicz-Roma-
nowa, prezydent Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych Tadeusz A. 
Pilat, dr Ewa Szydłowska i Marek 
Zieliński z Referatu Wschodniego 
Departamentu Dyplomacji Publicz-
nej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP. Marek Zieliński 
wygłosił niezwykle interesujący re-
ferat dotyczący polityki państwa 
polskiego wobec Polaków na Syberii.

Konferencja okazała się wspania-
łym sposobem na ukazanie losów 
Polonii na terenie Syberii, z jednej 
strony czerpiąc z zasobów mało 
znanych historycznych kart naszej 
Ojczyzny związanych z Syberią, a z 
drugiej strony ukazując odradzają-
ce się po okresie komunizmu życie 
Polonii na Syberii. Wszystkich za-
interesowanych tą tematyką zachę-
cam do zapoznania się z publikacją 
pokonferencyjną, która ukaże się w 
najbliższych tygodniach.

 „Wspólnota Polska” 

Hitowy transfer 
w Trzyńcu
To nie prima aprilis, bo też mamy 3 stycznia, a nie 1 kwietnia. Stalownicy Trzyniec wrócili 
z Pucharu Spenglera nie tylko ze srebrnym medalem, ale również z nowym hokeistą 
w kadrze – urodzonym w Zabrzu Wojtkiem Wolskim, brązowym medalistą ostatnich igrzysk 
olimpijskich. Wolski zaprezentuje się po raz pierwszy trzynieckiej publiczności 12 stycznia 
w meczu z Ołomuńcem. 

Janusz Bittmar

33-letni Kanadyjczyk pol-
skiego pochodzenia 
uzgodnił warunki kon-

traktu ze Stalownikami podczas 
Pucharu Spenglera, na którym 
bronił barw szwajcarskiego klubu 
Ambri-Piotta. Stalownicy, którzy w 
półfinale pokonali szwajcarskiego 
rywala 3:2 w dogrywce, przygodę z 
najstarszym klubowym turniejem 
świata zakończyli na drugim miej-
scu, przegrywając w finale z Kana-
dą 0:4. Co ciekawe, Wojtek Wolski 
będąc w Davos rozważał nawet 
opcję gry w reprezentacji Kanady 
złożonej z graczy występujących 
w Europie i Azji, w końcu jednak 
zdecydował się zagrać w Pucharze 
Spenglera w barwach Ambri-Piotty 
– szwajcarskiego pierwszoligowe-
go klubu z siedzibą w miejscowo-
ści Ambrì w gminie Quinto TI. – To 
wszystko już za mną. Teraz liczy się 
już tylko Trzyniec, który jest moim 
kolejnym wyzwaniem w karierze – 
stwierdził Wolski, który najlepsze 
lata kariery spędził w prestiżowej 
lidze NHL, strzelając gole m.in. 
dla Colorado Avalanche, New York 
Rangers, Florida Panthers i Wa-
shington Capitals. W 2016 roku 
Wolski zdobył Puchar Gagarina dla 
najlepszej drużyny KHL z zespo-

łem Magnitogorska. Do Trzyńca 
hokeista trafił z bogatego chińskie-
go klubu Kunlun Red Star. W ze-
spole uczestniczącym w lidze KHL 
prawdzie czuł się komfortowo, ale 
jak widać, duże pieniądze to nie 
wszystko. 

 – Oferta ze strony Trzyńca była 
na tyle konkretna, że nie namy-
ślałem się zbyt długo. Pomysł za-
grania w Trzyńcu podsunęli mi 
koledzy z Kunlunu, czyli byli Sta-
lownicy Šimon Hrubec i Ethan 
Werek. Byłem w kontakcie z wło-

darzami Trzyńca od końca listo-
pada, ale wszystko zostało poza-
pinane na ostatni guzik dopiero w 
Davos podczas Pucharu Spenglera 
– zdradził Wolski. – Cieszę się na 
kibiców w Trzyńcu. Słyszałem, że 
na mecze przychodzi wielu pol-
skich fanów. Ja urodziłem się go-
dzinę jazdy od Trzyńca, a więc na 
pewno zaproszę na mecze swoją 
rodzinę – stwierdził napastnik z 
polskimi korzeniami, który do Ka-
nady wyjechał wraz z rodzicami w 
wieku trzech lat. Prywatnie Wolski 

jest kuzynem byłego reprezentanta 
Polski w piłce nożnej, Sebastiana 
Mili. – Wojtek jest hokeistą dobrze 
wyszkolonym technicznie, oby-
tym z aren międzynarodowych. W 
NHL też potwierdził klasę – skom-
plementował Wolskiego dyrektor 
sportowy HC Stalownicy Trzyniec, 
Jan Peterek. 

W najlepszej lidze świata, kana-
dyjsko-amerykańskiej NHL, Wol-
ski w pięciu zespołach rozegrał 
łącznie 480 meczów, zdobywając 
w nich 107 goli i 177 asyst. Po naj-
większy sukces w dotychczasowej 
karierze sięgnął jednak w barwach 
Kanady, zdobywając z zespołem 
brązowy medal igrzysk olimpij-
skich w Pjongczangu 2018. W tur-
nieju Wolski czterokrotnie wpisał 
się na listę strzelców, dwukrotnie 
w starciu z Czechami. Najpierw w 
fazie grupowej, strzelając bram-
kę w rzutach karnych, a w meczu 
o trzecie miejsce golem na 6:4. W 
przeszłości napastnik przymierza-
ny był też do gry w barwach Pol-
ski, przeszkodę stanowił jednak 
przepis wprowadzony przez Mię-
dzynarodową Federację Hokeja na 
Lodzie (IIHF), w myśl którego Pol-
skę mogą reprezentować tylko za-
wodnicy, którzy co najmniej przez 
dwa lata występowali w barwach 
jednego z klubów ekstraklasy.  

● Wojtek Wolski w barwach Kanady. Ze smokiem z Werku też będzie mu do twa-
rzy. Fot. ARC

TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI: Kubacki trzeci na półmetku
Po dwóch konkursach Turnieju 

Czterech Skoczni nastroje w 
polskiej kadrze są mocno podzielo-
ne. Cieszy dobra forma Dawida Ku-
backiego, który w Garmisch-Par-
tenkirchen ponownie znalazł się 
na podium, martwi natomiast kry-
zys Kamila Stocha. „Orzeł z Zębu” 
środowe zawody w Ga-Pa zakoń-
czył na 19. pozycji. Co gorsza, Stoch 
powtarza błędy techniczne, dzięki 
którym na chwilę obecną nie jest 
w stanie mierzyć się z najlepszymi. 

– Liczyłem na więcej i chciałem 
więcej – stwierdził Stoch na gorąco 
po konkursie w Garmish-Parten-
kirchen, w którym zajął identyczne 
miejsce, co wcześniej w Oberstdor-
fie. – Próbny skok był super, po 
czym myślałem, że już wszystko 
dobrze się dla mnie poukładało, że 
to był skok, który da mi pewność i 
wszystko się zazębi. Jednak tak nie 
było. Już w pierwszej serii popeł-
niłem duży błąd zaraz po wyjściu 
z progu. Narty się skrzyżowały i 
obiły jedna o drugą. Nie było szans 

później odlecieć – skomentował 
słaby występ trzykrotny złoty me-
dalista igrzysk olimpijskich. 

Na całe szczęście w polskiej dru-
żynie Stocha potrafią zastąpić inni. 
Dawid Kubacki, który trzecim miej-
scem w Ga-Pa potwierdził świetną 
formę z ostatnich tygodni, wciąż 
liczy się w walce o podium klasyfi-
kacji generalnej Turnieju Czterech 
Skoczni. – Zabrakło mi naprawdę 
niewiele, żeby zająć drugie miej-
sce. Jednak jestem zadowolony ze 
swojego występu, bo w drugiej se-
rii oddałem naprawdę dobry skok. 
Jednak szkoda, że trochę zabrakło 
do ideału – powiedział w rozmo-
wie z TVP Sport Kubacki, który w 
Ga-Pa przegrał z Niemcem Karlem 
Geigerem i sensacyjnym zwycięzcą 
całego konkursu, Norwegiem Ma-
riusem Lindvikiem. Debiutancki 
triumf Lindvika w Pucharze Świata 
okraszony został wyrównaniem re-
kordu skoczni Simona Ammanna 
(143,5 m). 

Równą formę utrzymał w Ga-

-Pa Piotr Żyła, któremu do pełni 
szczęścia zabrakło lepszego skoku 
w drugiej serii. „Wiewiór” wpraw-
dzie nie zepsuł drugiego skoku, ale 
w kontekście świetnych wyników 
rywali zabrakło mu odległości (133 
m), przez co stracił miejsce w czo-
łowej dziesiątce środowej rywali-
zacji, spadając ostatecznie na 15. 
miejsce. 

Do końca zabawy pozostały jesz-
cze dwa konkursy w Austrii – 4 
stycznia w Innsbrucku (14.00) i 6 
stycznia w Bischofshofen (17.15). Z 
polskich zawodników w końcowej 
walce o podium liczy się najmoc-
niej Kubacki, który stoi przed szan-
są powtórzenia wyczynu sprzed 
roku, kiedy to stanął ostatecznie 
na brązowym podium TCS. A może 
być nawet znacznie lepiej, Polak 
traci bowiem do prowadzącego 
Japończyka Ryoyu Kobayashiego 
tylko 8,5 pkt. Czeski trener polskiej 
reprezentacji, Michal Doležal, nie 
kryje zadowolenia. – W Ga-Pa Da-
wid już po pierwszym skoku był 

w czołówce. Piotrowi Żyle się nie 
udało, a Dawid idzie dalej w całym 
turnieju. Ale Piotrek też nie tra-
ci dużo. W skokach wszystko jest 
możliwe. To dopiero połowa tur-
nieju – stwierdził Doležal. – Jeśli 
Dawid będzie skoncentrowany i 
utrzyma ten poziom, skończy bar-
dzo wysoko. Szacunek dla niego, 
bo w klasyfikacji jest ciasno. Trze-
ba być silnym mentalnie. Jeśli za-
wodnik chce być na podium, musi 
oddać perfekcyjne skoki.  (jb)

Garmisch-Partenkirchen, 
wyniki: 
1. M. Lindvik (Norwegia) 289,8 pkt. 
(143,5 i 136 m), 2. K. Geiger (Niem-
cy) 285 (132 i 141,5), 3. D. Kubacki 
(Polska) 284 (137 i 139,5),… 8. R. Ko-
udelka (RC) 267,3 (135 i 133), 15. P. 
Żyła (Polska) 262,2 (133,5 i 133), 19. 
K. Stoch (Polska) 257,5 (126,5 i 135).

Powrót Koudelki
Zadowolenie panuje w czeskiej ekipie. W Garmisch-Partenkirchen nikt nie 
spodziewał się po czeskiej drużynie cudów, ale ósme miejsce Romana Koudelki 
można uznać właśnie za taki cud. Koudelka, który z korzystnej strony pokazał się 
również w ubiegłorocznej edycji TCS, plasując się w „generalce” na piątym miej-
scu, w Ga-Pa zaliczył dwa bardzo udane skoki – na 135 i 133 m. To najlepszy 
wynik czeskiego skoczka w dotychczasowym sezonie. – Dla mnie i całej drużyny 
ósma lokata jest fantastycznym wynikiem. To takie mocne światło w tunelu – 
stwierdził Koudelka, który był jedynym Czechem w czołowej „30” konkursu w 
Ga-Pa. Poza finałową walką znaleźli się Filip Sakala i Viktor Polášek.

HOKEJ NA LODZIE – CHANCE 
LIGA: AZ Hawierzów – Cz. Budziejo-
wice (pon., 17.00). 

KOZEL DZIŚ OFICJALNIE TRE-
NEREM OSTRAWY. W piłkarskim 
Baniku Ostrawa rozpocznie się dziś 
nowa era – z nowym trenerem i no-
wymi wizjami. Odwołanego w tym 
tygodniu Bohumila Páníka według 
nieoficjalnych informacji z bardzo 
wiarygodnego źródła zmieni w piątek 
– już oficjalnie – Luboš Kozel. 48-letni 
szkoleniowiec w przeszłości prowadził 
m.in. Duklę Praga, obecnie związany 
był z reprezentacją RC do lat 19. Ba-
nik, już z nowym sztabem trenerskim, 
6 stycznia rozpocznie przygotowania 
do wiosennego sezonu.
NOWY ROZDZIAŁ W KARIERZE KU-
BICY. Robert Kubica został oficjalnie 
potwierdzony jako trzeci kierowca Alfy 
Romeo. Sponsorem tytularnym ekipy 
została za to firma PKN Orlen. Nowy 
zespół Kubicy będzie się w sezonie 
2020 nazywał Alfa Romeo Racing 
ORLEN. – Z radością zaczynam nowy 
rozdział mojej kariery, dołączając do 
zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN 
– powiedział polski kierowca. Ekipa 
powstała na fundamentach Saubera, 
który wcześniej był fabrycznym zespo-
łem BMW w czasach, kiedy Kubica de-
biutował w Formule 1 w jego barwach 
(rok 2006) – Ten team ma w moim 
sercu specjalne miejsce i cieszę się, że 
wciąż jest tu tyle twarzy z moich lat 
spędzonych. To oczywiście inne czasy i 
okoliczności, ale jestem przekonany, że 
znajdę tę samą determinację oraz głód 
sukcesu. Z radością pomogę zespołowi 
zrobić kolejny krok naprzód – powie-
dział Kubica w rozmowie z polskim 
dziennikarzami. Plany zakładają m.in. 
udział Kubicy w wyścigach. Nie w 
Formule 1, ale w klasie DTM, za kie-
rownicą BMW. Niewykluczone jednak, 
że Kubicę w przyszłości zobaczymy 
ponownie w bolidzie F1.  (jb)
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Morcinek jako poseł prześwietlony 
Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie zaprasza na promocję książki 
prof. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i dr Lucyny Sadzikowskiej „Działalność 
poselska Gustawa Morcinka, czyli katalog ludzkiej biedy”. Publikacja wydana 
staraniem Instytutu Pamięci Narodowej przybliża postać pisarza, a zarazem 
posła na Sejm w latach 1952-1956 i jego zmagania z rzeczywistością tamtego 
okresu przez pryzmat niepublikowa-
nych dotąd dokumentów. 
Punktem wyjścia do napisania książki 
była biografia Morcinka, ale jest to 
także historia PRL i czasów stali-
nowskich. Część prezentowanych w 
nowym wydawnictwie dokumentów 
stanowią pisma odmowne, często od-
powiedzi na prośby Morcinka, które 
dowodzą nieskuteczności jego inter-
wencji poselskich, co uprzytamnia, 
jaka była rzeczywista pozycja posła 
na Sejm w czasach PRL-u. – Listów z 
podziękowaniami kierowanymi bezpo-
średnio do niego znalazło się w bada-
nym przez autorki korpusie tekstów 
niezbyt wiele, ale jest to fakt łatwo 
wytłumaczalny. Niewątpliwie autorki 
mają rację, konstatując w końcowej 
części swego szkicu, że „Morcinek był 
znany i ceniony przede wszystkim jako pisarz, którego książki budziły zaufanie i 
stąd wyrastał jego wielki autorytet. Dwa zwroty, bardzo nasycone semantycz-
nie: „zacny” i „przepiękne książki” zawierają w sobie najkrótszą charakterystykę 
Morcinka. Tak go widzieli wyborcy – jako prawego człowieka i dobrego pisarza, 
jedno i drugie było ze sobą spójne i budowało zaufanie. Takiemu posłowi można 
było zaufać – stwierdza prof. Jacek Kolbuszewski.
Gośćmi promocyjnego spotkania, które zaplanowano w skoczowskim Mu-
zeum przy ul. Fabrycznej 5 w czwartek 9 stycznia o godz. 17.00, będą autorki 
publikacji, prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz i dr Lucyna Sadzikowska z Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach.  (wik)

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Zakleté 
pírko (3-5, godz. 16.00); Štastný nový 
rok (3-5, godz. 17.30); Le Man’s 66 (3-
5, godz. 19.00); Poznajmy się jeszcze 
raz (3-5, godz. 20.00); Kraina lodu 2 
(6, godz. 16.00); Diego Maradona (6, 
godz. 17.30); Poslední aristokratka 
(6, godz. 19.00); Nienawiść (6, godz. 
20.00); KARWINA – Centrum: Za-
kleté pírko (3, godz. 17.00); Gwiezd-
ne wojny: Skywalter. Odrodzenie (3, 
godz. 19.00); Tajni i fajni (4, godz. 
15.30); Štastný nový rok (4, godz. 
17.45; 5, godz. 20.00); Nienawiść (4, 
godz. 20.00); Kraina lodu 2 (5, godz. 
15.30); Kłamstwo doskonałe (5, godz. 
17.45); TRZYNIEC – Kosmos: Za-
kleté pírko (3-5, godz. 17.30); Niena-

wiść (3-5, godz. 20.00); Fajni i tajni (4, 
5, godz. 15.00); Štastný nový rok (6, 
godz. 17.30); Gwiezdne wojny: Sky-
walter. Odrodzenie (6, godz. 20.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Tajni i fajni 
(3, godz. 16.30); Šťastný nový rok (3, 
godz. 19.00); Kraina lodu (4, 5, godz. 
16.30); Gwiezdne wojny: Skywal-
ter. Odrodzenie (4, 5, godz. 19.00); 
CIESZYN – Piast: Urwis (3-7, godz. 
14.00); Futro z misia (3, 4, godz. 15.45; 
5, 6, godz. 18.00); Judy (3, 4, godz. 
17.45; 5, 6, godz. 15.45); Jak zostałem 
gangsterem. Historia prawdziwa (3-
6, godz. 20.00).

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 
Miejskiej przy ul. Havlíčka 6 za-
prasza w sobotę 4. 1. w godz. 8.00-

12.00 na darmowy kiermasz ksią-
żek pt. „Zabierz mnie do domu”.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza w sobotę 4. 1. o 
godz. 15.00 do Domu PZKO na tra-
dycyjną imprezę pt. „Spotkanie z 
kolędą”.
PTTS „BŚ” – Zaprasza na tradycyj-
ny noworoczny wymarsz na Skałkę 
w sobotę 4. 1. Dojście do schroniska 
dowolną trasą. Rejestracja w schro-
nisku w godzinach 10.00-12.00.
SUCHA GÓRNA – MK PZKO zapra-
sza 24. 1. o godz. 19.00 do Domu Ro-
botniczego na Bal PZKO. Miejsców-
ki w cenie 400 kc można zakupić na 
www.pzkosuchagorna.cz oraz 14. 1. 
w godz. 16.30-18.00 w Domu PZKO. 
Odbiór miejscówek również 14. 1. w 
godz. 16.30-18.00 w Domu PZKO.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spo-

tkanie, które odbędzie się we wto-
rek 7. 1. o godz. 15.00 w „Czytelni”.

OFERTY

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz 
usługi transportowe.  
Tel. +48 601 532 642. GŁ-004

OFERTA PRACY

POLSKIE GIMNAZJUM IM. JULIUSZA 
SŁOWACKIEGO w Czeskim Cieszynie 
przyjmie od 1. 2. 2020 na skrócony 
etat (6 lekcji) nauczyciela fizyki. Oferty 
można składać osobiście w sekreta-
riacie szkoły, dzwoniąc pod nr. tel. 
+420 558 731 235, +420 737 230 442 
lub wysyłając e-maila na: info@gympol.
cz. Dyrekcja szkoły. GŁ-725

KONCERTY

CZ. CIESZYN – Polski Kameralny 
Chór Mieszany „Ad Dei Gloriam” 
pod kierownictwem Beaty Brzóski 
zaprasza na Koncert Kolęd, który 
odbędzie się w niedzielę 5. 1. o go-
dzinie 18.30 w kościele katolickim 
przy parafii NSJ w Alejach Masa-
ryka. W programie polskie kolę-
dy dawne i tradycyjne, włoskie i 
hiszpańskie oraz dawne utwory 
sakralne o tematyce bożonarodze-
niowej.
JABŁONKÓW – Chóry szkolne 
„Jabłoneczka” i „Mała Jabłonecz-
ka” PSP im. H. Sienkiewicza oraz 
chór męski „Gorol” zapraszają na 
8. Koncert Kolęd 6. 1. o godz. 16.00 
w kościele parafialnym.

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 

PIĄTEK 3 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Złota panna (bajka) 
10.05 Pasterz i córka cesarza (bajka) 
10.30 20 000 mil podmorskiej przy-
gody (film) 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Z Televarieté 14.15 Strachy 
(film) 14.35 Losy gwiazd 15.30 Skrzyżo-
wane miecze (bajka) 16.40 Sen o pięk-
nej pannie (bajka) 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Ten, co mnie kochał (film) 21.30 
Dowód osobisty (film) 23.40 Imitato-
rzy 0.35 Obiektyw. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Jaś Fasola (s.) 
8.55 Podróż na Wostok 9.25 Wielka 
włóczęga (film) 11.25 Władczyni 12.20 
Królestwo natury 12.45 Matka ocean 
13.40 Rudolf Jedlička 14.35 W cieniu 
czaszek 15.10 Maroko z lotu ptaka 16.35 
Sherlock Holmes: Pies Baskerville’ów 
(film) 18.15 Jaś Fasola (s.) 18.45 Wie-
czorynka 18.50 Pomagamy im przeżyć 
19.25 Nosorożec biały północny 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Bullitt (film) 22.00 Sherlock 
Holmes: Ostatni wampir (film) 23.45 
Nocny recepcjonista (s.) 0.45 Bezdroża 
(film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Oświad-
czyny po irlandzku (film) 10.55 Rodzin-
ne sprawy 12.00 Południowe wiado-
mości 12.25 Krok za krokiem (s.) 13.10 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.20 Mentalista (s.) 16.00 Dr House 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Rodzinne sprawy 18.15 Misja 
nowy dom 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Harry Potter i Czara 
Ognia (film) 23.00 Sąsiedzi (film) 0.40 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.25 Astro Boy (s. anim.) 6.50 Super 
Wings (s. anim.) 7.05 Ninjago (s. anim.) 
7.30 Meteor Monster Truck (s.) 7.55 
Bolek i Lolek (s. anim.) 8.30 M.A.S.H. 
(s.) 10.20 Policja w akcji (s.) 11.15 Je-
sień miłości (film) 13.00 Południowe 
wiadomości 13.05 Policja Hamburg (s.) 
14.00 Gliniarz i prokurator (s.) 15.00 
Strażnik Teksasu (s.) 16.00 Agenci 
NCIS (s.) 16.50 Popołudniowe wiado-
mości 17.00 Policja w akcji 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Kochamy 
Czechy 21.55 Kolekcjoner (film) 0.05 
Policja w akcji.

SOBOTA 4 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Pocztowa bajka 6.30 Wielka ko-
cia bajka 7.10 Ojciec Brown (s.) 7.55 
Królowa jeziora (bajka) 9.30 Feniks 
(bajka) 11.05 Wszystko-party 12.00 
Tydzień w regionach 12.25 Nasze hob-
by 13.00 Wiadomości 13.05 Vohnice 
a Kiliján (bajka) 14.10 Niebo a Vincek 
(bajka) 15.15 Zbrodnia na poczcie 
(film) 15.55 Jak dzieci (film) 16.50 
Dzwoniące miecze (bajka) 17.55 Kot to 
nie pies 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Piecze cały kraj 21.10 Pupendo 
(film) 23.10 Królowe pop 0.05 Banano-
we perełki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Mam pomysł! 
6.20 Ava Riko Teo (s. anim.) 6.25 No-
wości z natury 6.35 Zou (s. anim.) 7.00 
Dzikie przygody Blinky Billa 7.10 Show 
Garfielda (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Wyprawy na hulajnodze 9.15 Jaś 
Fasola (s.) 9.40 Folklor na wywóz 10.35 

Orient Express – między legendą a rze-
czywistością 12.00 Królestwo natury 
12.30 Ziemia – Dzień na cudownej pla-
necie 14.00 Fabryka czekolady 14.45 
Niesamowity świat królików 15.40 
Sherlock Holmes: Ostatni wampir (film) 
17.25 Nowozelandzkie pingwiny 18.15 
Jaś Fasola (s.) 18.45 Wieczorynka 18.55 
Rudolf Jedlička 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 As nad asy 
(film) 21.45 Sherlock Holmes: Kawaler 
(film) 23.35 Leon zawodowiec (film) 
0.50 Łowca (s.). 
NOVA 
6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.20 
Psi patrol (s. anim.) 7.10 Looney Tu-
nes Show (s. anim.) 8.15 Tom & Jerry 
Show (s. anim.) 8.35 Karzeł Długonos 
(bajka) 10.20 Kawaler (film) 12.05 
Złoty kompas (film) 14.00 Apollo 13 
(film) 16.30 Królewski romans (film) 
18.05 Sekretne życie zwierzaków do-
mowych (film anim.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Jason Bourne 
(film) 22.25 47 roninów (film) 0.30 
Apollo 13 (film). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Super 
Wings (s. anim.) 6.50 M.A.S.H. (s.) 8.20 
Auto Salon 9.25 Prima Partička Sylwe-
ster 10.35 Sylwester z Radiem Impuls 
2019 12.55 Zagadki kryminalne panny 
Fisher (s.) 15.15 Bal z królewną (film) 
16.50 Dwaj mężczyźni meldują powrót 
(film) 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Gliniarz (s.) 21.25 Cena miodu 
(film) 22.55 Kolekcjoner (film) 1.15 To 
już jest koniec (film). 

NIEDZIELA 5 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Wy-
roki sędziego Ooki (bajka) 7.30 Zbrod-
nia na poczcie (film) 8.10 Jak dzieci 
(film) 9.00 Uśmiechy Karla Čapka 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szla-
ku 10.25 Obiektyw 10.55 F.L. Věk (s.) 
12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 O mirtowej pannie 
(bajka) 14.05 Dziecko gwiazd (bajka) 
15.00 Kiedy zostanę królową (bajka) 
15.45 Na zamku (film) 16.50 Cudow-
ne miecze (bajka) 18.00 Transmisja 
koncertu 2020 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Maria Teresa 
(s.) 21.45 Samotni (film) 23.30 Pr. roz-
rywkowy 0.15 Bananowe perełki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Mam pomysł! 
6.15 Ava Riko Teo (s anim.) 6.25 Zou 
(s. anim.) 6.50 Dzikie przygody Blinky 
Billa 7.05 Show Garfielda (s. anim.) 7.20 
Krecik (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Czechosłowacki tygodnik filmowy 
9.15 Poszukiwania czasu utraconego 
9.35 Jaś Fasola (s.) 10.05 As nad asy 
(film) 11.50 Nie poddawaj się plus 12.15 
Nie poddawaj się 12.45 Chcesz mnie? 
13.10 Słowo na niedzielę 13.20 Przez 
ucho igielne 13.45 Kieszenie Čapka 
(film) 16.55 Sherlock Holmes: Kawaler 
(film) 18.45 Wieczorynka 18.55 Nasze 
tradycje 19.20 Ciekawostki z regionów 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Shenandoah (film) 21.50 
Sherlock Holmes: Mistrz szantażu 
(film) 23.35 Matka ocean 0.25 Bullitt 
(film). 
NOVA 
6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.10 
Psi patrol (s. anim.) 7.00 Looney Tunes 
Show (s. anim.) 7.45 Tom i Jerry Show 
(s. anim.) 8.10 Żelazny Jan (bajka) 9.45 
Ja tak, a oni nie (film) 11.25 Kadet Kelly 
(film) 13.15 Zakazany owoc (film) 15.30 
Řachanda (bajka) 17.35 Góra Dantego 

(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Mężczyzna idealny (film) 22.10 
Mroczna dzielnica (film) 0.00 Zakaza-
ny owoc (film). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Super 
Wings (s. anim.) 6.55 Olimpiada Bol-
ka i Lolka (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 
7.35 Natura pod lupą 8.40 Prima Zoom 
Świat 9.10 Kochamy Czechy 10.40 Cze-
chy i Słowacja mają Sylwestra 12.00 
Tak jest, szefie! 13.15 Poradnik domowy 
14.00 Poradnik Ládi Hruški 14.35 Jak 
zbudować marzenie 15.20 Cena miodu 
(film) 16.50 Dobra wróżka (film) 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Cink-
ciarze II (film) 22.10 Incydent (film) 
23.55 Zła terapia (film). 

PONIEDZIAŁEK 6 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.45 Sylwestrowa gafa 10.00 Zapo-
mniany diabeł (bajka) 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Zniknięcie aktora Bendy (film) 
15.10 Dobry nauczyciel nie nosi mie-
cza (film) 15.55 Napisała: Morderstwo 
(s.) 16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Miejsce zbrodni Ostrawa 
(s.) 21.05 Most! (s.) 21.55 Reporterzy 
TVC 22.35 Kryminolog (s.) 23.40 Jak 
się powodzi, sąsiedzie? 0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Nowozelandz-
kie pingwiny 9.20 Quebec, trochę 
inna Ameryka 10.15 W cieniu czaszek 
10.40 Życie podrążników J. Hanzelki 
i M. Zikmunda 10.55 Folklor na wy-
wóz 11.50 Nasze tradycje 12.20 Złoty 
orzeszek 2019 13.10 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 13.25 Wspólne prze-
słuchanie: Dominik Duka i Ivan M. 
Havel 14.05 Interhelpo – Historia pew-
nego złudzenia 15.05 Sherlock Holmes: 
Mistrz szantażu (film) 16.50 Przygody 
nauki i techniki 17.20 Magda Goebbels, 
pierwsza dama trzeciej rzeszy 18.15 Po-
dróż po Szampanii 18.45 Wieczorynka 
18.55 Czeskie wsie 19.15 Przez ucho 
igielne 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Ludzkość: Nasza 
wspólna historia 20.55 Najwspanialsze 
mosty świata 21.45 Biała choroba (film) 
23.30 Beksa (film) 0.55 Shenandoah 
(film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica (s.) 
10.00 Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Krok za krokiem (s.) 12.55 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.10 
Mentalista (s.) 15.55 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spe-
ce (s.) 22.15 Ekspozytura (s.) 23.55 Bez 
śladu (s.) 0.20 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.25 Astro Boy (s. anim.) 6.50 Super 
Wings (s. anim.) 7.05 Ninjago (s. anim.) 
7.50 M.A.S.H. (s.) 9.35 Policja w akcji 
10.25 Przypływ miłości (film) 12.10 
Południowe wiadomości 12.15 Agen-
ci NCIS (s.) 13.05 Policja Hamburg (s.) 
14.00 Gliniarz i prokurator (s.) 15.00 
Strażnik Teksasu (s.) 16.00 Agenci NCIS 
(s.) 16.50 Popołudniowe wiadomości 
17.00 Policja w akcji 17.55 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Cudowny chłopak (film) 22.25 
Jak zbudować marzenie 23.25 Policja w 
akcji 0.20 Strażnik Teksasu (s.). 

I N F O R M AT O R

Dnia 4 stycznia 2020 roku obchodzi swój jubileusz ży-
ciowy nasz Kochany 

pan JAN KARPETA
z Hawierzowa-Szumbarku

Z tej okazji wiązankę życzeń zdrowia, szczęścia i po-
myślności na dalsze lata składają żona Daniela, córka 
Beata i syn Janusz z rodzinami. 
 RK-120

Dnia 1 stycznia 2020 obchodziła swój jubileusz życiowy

pani WANDA PODOLOWA 
z Bystrzycy

Z tej okazji serdeczne życzenia zdrowia, wiele sił oraz 
błogosławieństwa Bożego i spokojnych lat w gronie 
najbliższych składają mąż Adam, syn Marek z Magdą, 
córka Ilona z Markiem oraz wnuczęta Marek, Terezka, 
Ania, Kubuś i Tomek.
 GŁ-750

Szumi jawor, szumi, i szumi osika...
Nie tylko przy dźwiękach ulubionej piosenki naszej Ma-
musi, Teściowej i Babci

śp. ZOFII FRANKOWEJ
z Trzyńca-Nieborów

Wspomina z miłością i smutkiem w sercu 3. rocznicę 
zgonu, która minęła 1 stycznia 2020
zasmucona rodzina.

 GŁ-002

Dnia 1 stycznia 2020 minęła 10. rocznica śmierci naszej 
Kochanej

śp. PAWEŁKI PUSTÓWKOWEJ
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-006

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 31. 12. 2019 
zmarł w wieku 86 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, 
Dziadek, Pradziadek, Brat, Szwagier, Wujek i Kuzyn

śp. JÓZEF PODOLA
muzyk, kompozytor, dyrygent oraz długoletni organi-

sta
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 8. 1. 
2020 o godz. 14.00 w kościele ewangelickim w Bystrzy-
cy. W smutku pogrążona rodzina.

 GŁ-003

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

POLECAMY

WYSTAWY

BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, Oddział Literatury 
Polskiej, Rynek Masaryka, Kar-
wina-Frysztat: do 31. 1. wystawa 
laureatów konkursu czytelniczego 
2019, kategoria 1, kl. 1. i 2. Czynna 
w godzinach otwarcia. Kontakt: 
e-mail: polske@rkka.cz, telefon: 
596 312 477, 724 751 002
HAWIERZÓW-MIASTO, Bi-
blioteka Miejska, „Galeria po 
schodach”, Svornosti 2: do 7. 
2. wystawa zdjęć Romana Dzika 
pt. „Polska Sahara”. Galeria jest 
czynna w godzinach otwarcia 
placówki.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: do 29. 3. wy-
stawa pt. „Wałasi na Śląsku Cie-
szyńskim”; stała ekspozycja pt. „Z 
przeszłości Jabłonkowa i okolicy”. 
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00; 
nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie, Pavlovova 583/2: do 19. 4. 
wystawa pt. „Dotknij przyrody 
– Las”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Polna 964: do 28. 2. wy-
stawa pt. „Słodka pokusa”; stała 
ekspozycja pt. „Orłowa – prze-
szłość i teraźniejszość”. Czynne: 
po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz. 
13.00-17.00.

Trzech Króli
• W poniedziałek chrześcijanie będą 
obchodzić święto Epifanii, czyli Ob-
jawienie Pańskie – potocznie znane 
jako Święto Trzech Króli. W Polsce od 
2011 r. 6 stycznia jest dniem wolnym 
od pracy.
Święto Epifanii to najstarsze święto 
chrześcijańskie. Upamiętnia objawie-
nie się Boga człowiekowi. Wydarzenie 
symbolizuje historia opisana w Ewan-
gelii Mateusza, według której mędrcy 
ze Wschodu przybyli do Betlejem, 
aby oddać pokłon Jezusowi. Z tego 
powodu przez wiele polskich miast 
przejdą 6 stycznia orszaki Trzech Kró-
li. Na Śląsku Cieszyńskim stanie się 
tak m.in. w Bielsku-Białej i Skoczowie. 

Ekumeniczny Orszak Trzech Króli 
przejdzie również przez Cieszyn. Jego 
zwieńczenie zaplanowano o godz. 
13.00 na Rynku. Nastąpi tam wówczas 
spotkanie orszaków idących przez 
miasto, a także pokłon Trzech Króli. 
Organizatorzy przewidzieli również 
konkurs dla dzieci na najpiękniejszy 
strój orszakowy oraz wspólne kolędo-
wanie z zespołem Bartnicky. O godz. 
14.00 w Domu Narodowym odbędą 
się „Jasełka Wojskowe” w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół Budowlanych 
im. Stefana Grota Roweckiego w 
Cieszynie, natomiast o godz. 17.00 
w kościele Jezusowym zaplanowano 
nabożeństwo kolędowe.

Dzień wcześniej, czyli w niedzielę 5 
stycznia, Kacper, Melchior i Baltazar 
pojawią się również w Trzyńcu, gdzie 
o godz. 16.00 na czele pochodu wy-
ruszą z rynku Masaryka w kierunku 
rynku Wolności. Tam zatrzymają się 
przed żywą stajenką, po czym przed 
Domem Kultury „Trisia” rozpocznie 
się program kulturalny. Dla odmiany 
w kościele św. Jadwigi w Mostach 
koło Jabłonkowa odbędzie się w nie-
dzielę o godz. 16.30 Koncert Trzech 
Króli. Wystąpią Trzyniecka Orkiestra 
Kameralna oraz Štývarův Dětský 
Sbor – zespół działający przy trzy-
nieckim Domu Dzieci i Młodzieży. 
 (wik)

Przejdą Orszaki

Odszedł Józef Podola 
Ostatni dzień 2019 roku był zarazem ostatnim dniem życia Józefa Podoli – znanego ze swojej pracowitości, ale też skromności muzyka, dyrygenta, kompozytora i organiza-
tora koncertów. Podola założył i prowadził dwa chóry działające w ramach Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego A.W.: czesko-polski chór mieszany „Lutheran Chorus” w 
Trzyńcu oraz Polski Chór Ewangelicki w Bystrzycy. Przed ponad czterdziestu laty zaczął organizować w Trzyńcu „Wieczory kolęd”, które stały się później tradycją. Był długo-
letnim organistą, komponował własne utwory sakralne. Aktywność muzyka w Trzyńcu i Bystrzycy doceniły w 2013 roku władze obu miejscowości – otrzymał wówczas Na-
grodę Miasta Trzyńca oraz tytuł Osobistości Roku Bystrzycy. Był także laureatem Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie. Józef Podola 
zmarł w wieku 86 lat.  (dc)

Fot. DANUTA CHLUP
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• Tym razem przenosimy się w samo serce 
Beskidów. Na zdjęciach Czantoria oraz 
Nydek na starych zdjęciach ze zbiorów 
Heleny Szymeczek z Nydku.
Czekamy na współczesne ujęcia tych 
miejsc. W gazecie zamieścimy pierwsze 
bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografie prosimy wysyłać na:  
dabkowski@glos.live bądź info@glos.live.
Serdecznie zapraszamy do zabawy!

 www.glos.live 
Aktualny serwis  

o Polakach na Zaolziu

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

Tak było...

...tak jest

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. 
Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upły-

wa w środę 15 stycznia. Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie krzy-
żówki kombinowanej z 13 grudnia otrzymuje Grażyna Steffek z Trzyńca. 
Autorem dzisiejszej krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 13 grudnia: 
GRY SMARUJĄ CIAŁO I UMYSŁ

1 2

3 4

5 6

7 8

9

10 11

12

13 14

15

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki kombi-
nowanej jest cytat z książki „Mały Książę”, autor-
stwa Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Została ona 
wydana w 1943 w Nowym Jorku w wydawnictwie 
„Reynal & Hitchcock”. Przetłumaczona została na 
ponad 300 języków bądź dialektów. 

POZIOMO:
1. czarodziej lub iluzjonista
2. naramiennik na mundurze
3. badacz pisma świętego
4. Górniczo-Hutnicza lub Sztuk Pięknych w Krakowie
5. sklep pośredniczący odpłatnie w kupnie i sprzeda-

ży towarów
6. góra, miejsce przymierza Mojżesza z Bogiem
7. imię Biedrzyńskiej, aktorki
8. tenisista w grze podwójnej
9. ROZWIĄZANIE DODATKOWE

10. hiszpańskie miasto ze stadionem Camp Nou 
11. prowadzi wędrowny tryb życia; nomada
12. inaczej dar lub donacja
13. koncentracja myśli i uwagi na czymś
14. kierowanie się w rozważaniach normami 

logicznymi
15. odgłos konsumpcji, cmokanie.

PIONOWO:
ALGIER, ASANTE, BAMBUS, BIODRO, BORSUK, 
CYNICY, DIADEM, DOBOSZ, EGOIZM, GAMASZ, 
GENTRY, IBERIA, IŻEWSK, KOSMOS, LITTLE, 
LOKALE, MAKAKI, MEKRAN, NAJDEK, OBCĘGI, 
PISKLĘ, SENIOR, TARZAN, WIOSNA, ZIEMIA

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ADRIANNA, LOGIZACJA


