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Balowa łamigłówka
WYDARZENIE: Niektórzy już z nich zrezygnowali lub jeszcze się wahają, inni kontynuują przygotowania. Mowa 
o balach, które w ubiegłym sezonie w ogóle nie mogły się odbyć. Sprawdziliśmy, gdzie w karnawale można będzie 
poszaleć.

Beata Schönwald

P
onieważ aktualne 
r o z p o r z ą d z e n i e 
Ministerstwa Zdro-
wia dopuszcza 
udział w imprezie 
balowej najwy-
żej stu (zaszcze-

pionych lub po COVID-19) osób, 
na pewno nie zatańczymy w tym 
roku na dużych imprezach, takich 
jak Bal Gorolski w Mostach koło 
Jabłonkowa, Bal Śląski mistrzo-
wickiego Koła PZKO w Czeskim 
Cieszynie, Babski Bal Stanisława 
Kołorza w Domu PZKO Hawierzo-
wie-Błędowicach czy Bal Polski 
w Karwinie. – Niestety, sytuacja 
pandemiczna nie pozwala nam w 
tym roku na zorganizowanie Balu 
Polskiego. Po naradzie przedstawi-
cieli poszczególnych kół wspólnie 
organizujących imprezę doszliśmy 
do wniosku, że organizowanie du-
żej imprezy towarzyskiej w aktu-
alnych warunkach byłoby nieod-
powiedzialne – uzasadnia Roman 
Szarowski w e-mailu wysłanym do 
redakcji. Z kolei organizatorzy Balu 
Gorolskiego, odbywającego się w 
ramach Międzynarodowego Prze-
glądu Kapel Ludowych i Zespołów 
Folklorystycznych, obiecują, że jak 
tylko sytuacja stanie się bardziej 
stabilna, zrobią wszystko, by za-
prosić do wspólnej zabawy. 

Swój bal, zaplanowany na 22 bm. 
odwołało już też np. MK PZKO w 
Hawierzowie-Błędowicach. Pomi-
mo to prezes koła Piotr Chroboczek 
jest przekonany, że uda się zorga-
nizować bal ostatkowy w sobotę 26 
lutego. Zabawa rozpocznie się już 
po południu. Bilety można będzie 
kupować w przyszłym miesiącu. 
Zorganizować swój bal ostatkowy 
zdecydowane jest również koło 
PZKO w Jabłonkowie. Prezes Jan 
Ryłko bardziej niż zaostrzenia re-
strykcji obawia się jednak tego, czy 
zostanie zakończony remont wen-
tylacji i klimatyzacji sali. Zagrożo-
ne są również wędryńskie ostatki.

– W przyszłym tygodniu podej-
miemy ten temat na zebraniu za-
rządu. Na tę imprezę przychodzi 
zwykle ok. 200-250 osób. Organizo-
wanie jej dla stu uczestników traci 

sens – zauważa prezes MK PZKO 
Bogusław Raszka. Z kolei stonawia-
nie tegoroczne ostatki skreślili już 
z kalendarza. – Skoro nie wiado-
mo, jak sytuacja epidemiczna dalej 
będzie się rozwijać, szkoda byłoby 
przygotowań, które później poszły-
by na marne – stwierdza szef miej-
scowych PZKO-wców Wojciech 
Feber.

Na razie mamy jednak dopiero 
początek stycznia i pierwsze balo-
we przymiarki. Do finiszu powoli 
zmierzają przygotowania balu, któ-
ry w piątek 14 bm. w Domu Polskim 
Żwirki i Wigury w Cierlicku-Ko-
ścielcu organizuje miejscowe koło 
PZKO oraz koło Macierzy Szkolnej 
przy polskiej szkole i przedszkolu 
w Cierlicku. Jak nas poinformowa-
ła odpowiedzialna za sprzedaż bi-
letów Helena Glac, ludzie zwlekają 
z zakupem i odkładają decyzję do 
ostatniej chwili. Bal jednak ma się 
odbyć. Wczoraj, po zamknięciu nu-
meru, rozstrzygały się z kolei losy 
zaplanowanego na 22 bm. balu MK 
PZKO w Bystrzycy. – Nasza sala nie 
jest w stanie pomieścić więcej niż 
sto osób, bal wchodzi więc w grę. 
Czy się odbędzie, zadecyduje za-

rząd – mówi prezes Lucyna Škňo-
uřil. W tym samym terminie mają 
również „balować” górnosuszanie.

– Sondowałem zainteresowa-
nie wśród członków koła i okazało 
się, że chęć pójścia na bal wyraziła 
tylko mała część z nich. Wynajmo-
wanie w tym celu sali Domu Ro-
botniczego mija się więc z celem. 
Dlatego będziemy jeszcze rozma-
wiać na temat balu – może w nieco 
innej, bardziej kameralnej formule 
– wyjaśnia prezes MK PZKO w Su-
chej Górnej Jan Zyder. Jest nato-
miast szansa, że tydzień później 
odbędzie się bal w Olbrachcicach. 
Gmina chce go zorganizować w 
związku z zakończeniem gruntow-
nego remontu miejscowego Domu 
Robotniczego. – Na chwilę obecną 
trwa rezerwacja miejsc. Sprzedaż 
biletów ruszy jednak dopiero 24 
bm. Wtedy będzie już wiadomo, 
czy np. nie pokrzyżowały nam pla-
nów nowe obostrzenia – przekonu-
je wójt Henryk Feber. Zgłoszenia 
przyjmują już również organizato-
rzy Balu PTTS „Beskid Śląski”, któ-
ry ma się odbyć we wtorek 8 lutego 
w Czeskim Cieszynie. Jak zapewnia 
wiceprezes Wanda Farnik, restau-

racja „Na Brandysie” ma 80 miejsc, 
nic więc nie stoi na przeszkodzie, 
by wszystkie były pozajmowane. 
W zgoła odmiennej sytuacji zna-
lazło się natomiast koło Macierzy 
Szkolnej przy polskiej szkole w 
Karwinie-Frysztacie. Ponieważ re-
zerwację miejsc na bal 4 lutego w 
sali Domu Przyjaźni w Karwinie za-
inaugurowało w listopadzie, zgło-
siło się już ok. 140 chętnych.

– No i to jest problem, bo najwy-
żej może być sto. Z drugiej strony 
dla takiej „garstki” nie warto wynaj-

mować sali na 300 osób. We wtorek 
odbędzie się zebranie zarządu i bę-
dziemy się zastanawiać nad innymi 
opcjami. Z mojego punktu widzenia 
nie można w nieskończoność rezy-
gnować z imprez i się nie spotykać. 
Celem naszego koła Macierzy jest 
wspieranie uczniów szkoły, a na to 
trzeba pieniędzy. Tymczasem z po-
wodu covidu nie zorganizowaliśmy 
już trzech zarobkowych imprez 
– jednego balu i dwóch festynów – 
ubolewa przewodniczący Michał 
Gomółka.  

•••

Organizatorzy 

Balu Gorolskiego, 

odbywającego się w ramach 

Międzynarodowego 

Przeglądu Kapel Ludowych 

i Zespołów Folklorystycznych, 

obiecują, że jak tylko sytuacja 

stanie się bardziej stabilna, 

zrobią wszystko, by zaprosić 

do wspólnej zabawy
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R
ozpoczęliśmy nowy rok, trzeci z rzędu naznaczo-
ny pandemią koronawirusa. Nie piszę tego dlate-
go, aby ponownie przypominać, że COVID-19 na-
dal tu jest i również w tym roku będziemy liczyli 
zakażonych, chorych, zmarłych, zaszczepionych 
i przeciwników szczepień. W tym tekście traktuję 
pandemię jako określenie pewnego okresu w 
dziejach ludzkości. 

Chyba nie tylko ja, ale również Wy, Drodzy Czytelnicy, zauważyli-
ście, że w rozmowach, obojętne na jakie tematy, początek pandemii 
traktowany jest jako pewien przełomowy moment w naszej najnow-
szej historii. 

„Mieliśmy ślub parę miesięcy przed pandemią”, „Długo już go nie 
widziałam. Ostatni raz jeszcze przed pandemią”, „Moja córka rozpo-
częła studia już w czasie pandemii” – tego typu zdania słychać coraz 
częściej. Tak samo, jak nasi przodkowie w codziennych rozmowach 
używali określeń „przed wojną” i „po wojnie”, aby umieścić w czasie 
pewne wydarzenia, niekoniecznie odnoszące się do samej wojny, tak 
samo, jak nagminnie mówimy, że coś się działo przed 1989 rokiem 
albo po nim, obecnie zaczynamy umieszczać pewne wydarzenia 
przed pandemią i… No właśnie. Niestety nie możemy jeszcze powie-
dzieć, że coś się stało po jej zakończeniu. 

Czy za rok już będziemy mogli? Być może tak, choć trzeba być 
wielkim optymistą, aby tak myśleć. Niemniej sądzę, że podobnie jak 
po pierwszej czy drugiej wojnie światowej (nie chcąc ich absolutnie 
porównywać do obecnej sytuacji) świat był już całkiem inny niż przed 
ich wybuchem, tak po pandemii COVID-19, która stworzyła pole do 
niespotykanych dotąd ograniczeń w życiu publicznym, nasze życie 
nie powróci już do takiej „normalności”, w jakiej żyliśmy przed 2020 
rokiem. 

Świat cały czas się rozwija i nie tylko ludzie, ale także wirusy piszą 
swoją historię.  

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:  
Julian, Kryspin, Lucjan
Wschód słońca: 7.40
Zachód słońca: 15.44
Do końca roku: 358 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dziwaka
Przysłowia: 
„Po styczniu jasnym 
i białym, będą w lato 
upały”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Erhard, Seweryn, 
Wawrzyniec
Wschód słońca: 7.40
Zachód słońca: 15.45
Do końca roku: 357 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Elvisa Presley’a
Przysłowia: 
„Kiedy w styczniu rośnie 
trawa marna, w lecie jest 
potrawa”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą:  
Adrian, Antoni, Piotr
Wschód słońca: 7.49
Zachód słońca: 15.47
Do końca roku: 356 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Wtulania Się, 
Dzień Filatelisty
Przysłowia:
„Styczeń, styczeń 
wszystko studzi – ziemię, 
bydło, ludzi”

ZDANIEM... Danuty Chlup

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Władze ratusza zamierzają 
w tym roku posadzić w 
mieście ponad 100 nowych 
drzew. W planie jest m.in. 
aleja wdłuż drogi prowadzą-
cej do cmentarza w Starym 
Boguminie oraz nowy skwer 
w Wierzbicy. Oprócz tego 
setki drzew pojawią się w 
Pudłowie i Zabłociu. 50 
wierzb i dębów przybyło 
jeszcze u schyłku starego 
roku w Skrzeczoniu. Posa-
dziło ją Śląskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Solidarności, 
które ma siedzibę w Ostra-
wie, lecz większość jego 
członków pochodzi z Bogu-
mina. Drzewka te zakupiono 
z dotacji europejskiej.  (dc)

BYSTRZYCA
W tym roku zostanie zreali-
zowanych kilka inwestycji. 
Priorytetem jest dokoń-
czenie budowy chodnika w 
kierunku Nydka. Pierwszy 
odcinek o długości 236 
metrów wykonano jesienią, 
kolejne zostaną dokończone 
w okresie wiosenno-letnim. 
Dużą inwestycją będzie bu-
dowa kanalizacji ściekowej 
w okolicach skrzyżowania 
karpęckiego. Budowa kana-
lizacji potrwa rok. Powyższe 
inwestycje są dofinansowa-

ne z 
Państwo-
wego Fundu-
szu Infrastruktury 
Transportowej oraz 
Państwowego Fundu-
szu Środowiska. Są też 
plany budowy oświe-
tlonego chodnika obok 
stadionu oraz przejść 
dla pieszych.  (dc)

PIOTROWICE
Gmina dokończyła w 
ub. roku modernizację i 
rozbudowę budynku, w 
którym w poprzednich 
latach urządzono Centrum 
Politechniczne oraz lokale 
przeznaczone na zajęcia 
pozalekcyjne dla dzieci. W 
nowo zagospodarowanym 
ogrodzie wybudowano m.in. 
edukacyjną ścieżkę przyrod-
niczą. Pod koniec zeszłego 
roku dokończono budowę 
hali na tyłach budynku 
oraz wykonano ocieplenie i 
remont jego elewacji. Celem 
było m.in. przywrócenie hi-
storycznego wyglądu gma-
chu, który pochodzi z lat 30. 
ub. wieku. Na przestrzeni 
lat jego przeznaczenie się 
zmienia.  (dc)

TRZYNIEC
Kierownictwo ratusza 
szuka przedsiębiorcy, 
który przejąłby bistro 
na parterze budynku 
magistratu. Punkt ga-
stronomiczny cieszy się 
popularnością wśród pra-
cowników Urzędu Miasta, 
ale też mieszkańców. „Mi-
nirestaurant&café” działa 
już od 2004 roku. Najem-
ca ma obecnie nowe plany 
biznesowe i rezygnuje z 
jego prowadzenia. Nowy 
podmiot może przejąć 
lokal najwcześniej w lu-
tym. Chętni mogą składać 
wnioski do końca stycznia. 
Szczegółowe warunki 
zostały opublikowane na 
stronie internetowej mia-
sta.  (dc)

KRESKĄ MALOWANE

PIOTROWICE

Tomáš Zima, 
ustępujący rektor Uniwersytetu Karola w Pradze

CYTAT NA DZIŚ

•••
Nasz uniwersytet należy do jednego procenta 

najlepszych uniwersytetów świata. Jest 

w bardzo dobrej kondycji i wychowuje rzeszę 

studentów liczącą ponad 49 tys. osób, w tym 

9 tys. zagranicznych ze 100 krajów świata BYSTRZYCA

BOGUMIN

TRZYNIEC

Ostrawa uruchomiła 
specjalną interaktywną 
mapę, na której osoby 
niepełnosprawne, 
seniorzy mający kłopoty 
z poruszaniem się oraz 
rodzice z małymi dziećmi 
w wózkach mogą sprawdzić, 
czy konkretny obiekt jest 
dla nich łatwo dostępny, czy 
też potrzebują kogoś, kto 
pomoże im wejść. Na mapie 
znalazło się ponad 1400 
miejsc.

Łukasz Klimaniec

S
ą to nie tylko urzędy i 
placówki służby zdro-
wia (kliniki i poradnie), 
ale też jednostki oświa-
towe, miejsca kultury, 
lokale gastronomiczne, 
a nawet przystanki ko-

munikacji miejskiej. Mapa znajduje 
się na stronie internetowej miasta: 
mapy.ostrava.cz/map-pristupnosti/
mapa/.

Dostępność obiektów została od-
powiednio oznaczona – obiekty ła-
two dostępne dla osób na wózkach 
inwalidzkich są pokazane w kolorze 
zielonym, częściowo dostępne w po-
marańczowym, a trudno dostępne 
lub niedostępne zaznaczono kolorem 
czerwonym.

Każdy punkt wyświetla informa-
cje, które mogą okazać się pomocne 
dla osoby poruszającej się na wózku 
zwłaszcza w podjęciu decyzji, czy w 
ogóle można dostać się do tego miej-

Mapa ma pomóc wyrównywać szanse

sca. Oprócz podstawowych in-
formacji są szczegóły dotyczące 
wejścia do budynku, możliwości 
skorzystania z windy, dostępność 
parkingu czy toalet dla osób poru-
szających się na wózkach. 

Zuzana Bajgarowa, zastępczy-
ni burmistrza Ostrawy, podkre-
śliła, że dostępność obiektów dla 
wszystkich mieszkańców jest nie-
zbędnym warunkiem równych 
szans i swobody poruszania się. 
Dotyczy to nie tylko osób niepeł-

nosprawnych, ale 
także seniorów i ro-
dziców z wózkami 
dziecięcymi. Baj-
garowa dodała, że 
łatwa dostępność 
budynków użytecz-
ności publicznej, 
przestrzeni pu-
blicznych, trans-
portu publicznego, 
a także mieszkań to 
jedno z kluczowych 
zadań, jakie stawia 
przed sobą miasto. 

– Wierzymy, że 
sukcesywnie udaje 
nam się rozszerzać 
to, co powinno być 
już standardem. 
Ale nie we wszyst-
kich miejscach jest 
to oczywistością, 
często ze względów 

technicznych czy ekonomicznych. 
Dlatego taka usługa w postaci 
mapy dostępności to ważna pomoc 
dla osób, które tego potrzebują – 
dodała.

Mapa powstała we współpracy 
z Wydziałem Planowania Prze-
strzennego i Przepisów Budow-
lanych Miasta, Wydziałem Syste-
mu Informacji Geograficznej oraz 
Ostrawskim Stowarzyszeniem 
Osób Poruszających się na Wóz-
kach Inwalidzkich. 

• Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Pradze odbyła się uroczystość 
odsłonięcia tablicy upamiętniającej narodziny polskiego malarza i pisarza, 
Józefa Czapskiego (1896-1993). Projekt zrealizowany został we współpracy 
Instytutu POLONIKA oraz Instytutu Polskiego w Pradze. Tablica została 
odsłonięta na fasadzie historycznego pałacu Thun-Hohensteinów. Współ-
cześnie jest to siedziba ambasady Republiki Włoskiej w Republice Czeskiej. 
W uroczystości udział wziął m.in. nowy ambasador RP w Pradze, Mirosław 
Jasiński. Równocześnie z odsłonięciem tablicy Józefa Czapskiego w Pradze 
zainaugurowana została strona internetowa https://www.czapski.cz poświę-
cona życiu i twórczości artysty. Strona dostępna jest w językach: polskim, 
czeskim i angielskim. Autorką tablicy jest czeska rzeźbiarka, Paulina Skavowa.
 Polonika.pl
Fot. MICHAŁ MICHALSKI

• Dostępność obiektów została na mapie odpowied-
nio oznaczona – obiekty łatwo dostępne dla osób na 
wózkach inwalidzkich są pokazane w kolorze zielo-
nym. Fot. www.ostrava.cz

Krótsze życie...

Polska, Czechy, Słowacja 
i Węgry znalazły się w 
pierwszej dziesiątce nie-
chlubnego rankingu. Wy-

niki zostały opublikowane w tym 
tygodniu przez niemiecki Instytut 
Badań Demograficznych Maxa 
Plancka, a upublicznione na Twit-
terze przez Jonasa Schöley’a, bada-
cza z tej placówki. Chodzi konkret-
nie o oczekiwaną długość życia. I 
tak najgorzej jest w Bułgarii, gdzie 
oczekiwana długość życia skróciła 

się o blisko 3,5 roku w stosunku do 
prognoz z 2019 roku. Na drugim 
miejscu uplasowała się Słowacja (31 
miesięcy), a na najniższym stopniu 
podium „stanęła” Litwa (blisko 26 
miesięcy). Według badaczy z Nie-
miec, w Polsce oczekiwana długość 
życia skróciła się o 24 miesiące (5. 
miejsce w zestawieniu), na Wę-
grzech o 19 miesięcy (8. miejsce), 
a w Republice Czeskiej o półtora 
roku (dziewiąta lokata). Wszystko 
ma oczywiście związek z pande-

mią koronawirusa. Chodzi jednak 
nie tylko o zgony na COVID-19, ale 
także na szereg innych chorób. Naj-
wyraźniej jednak są na świecie kra-
je zarządzające dużo lepiej kryzy-
sem zdrowotnym, z którym mamy 
do czynienia już praktycznie od 
dwóch lat. Na przykład w Niem-
czech prognozy mówią o skróceniu 
oczekiwanej długości życia o czte-
ry miesiące, w Holandii o pięć, a są 
kraje, gdzie ludzie mają żyć jeszcze 
dłużej. Jest tak w Danii (0,3 miesią-

ca), Finlandii (0,4), Islandii (0,5), 
Belgii (1,3), Szwecji (2,2), Norwegii 
(3,3) oraz Szwajcarii (3,4).

– 2021 rok przyniósł nowy re-
kordowy spadek średniej długości 
życia, ale także odbicie ze strat z 
2020 roku. Jest miarą aktualnego 
stanu zdrowia populacji i zmniej-
sza się wraz ze wzrostem śmiertel-
ności – napisał na Twitterze Jonas 
Schöley.

– Pandemia COVID-19 spowo-
dowała znaczny wzrost śmiertel-

ności w 2020 r. o wielkości, jakiej 
nie było od II wojny światowej – 
czytamy w krótkim podsumowa-
niu badań.

Najnowsze wyniki badań poka-
zały niestety, że Unia Europejska 
jeszcze bardziej uciekła Polsce, je-
żeli chodzi o dane dotyczące dłu-
gości życia. Jeszcze przed pande-
mią średnia oczekiwana długość 
życia nad Wisłą była krótsza o trzy 
lata, niż w Unii Europejskiej.

 Tomasz Wolff

Witosz kandydatem  
na prezesa Piratów

David Witosz, wicebu-
rmistrz Morawskiej 
Ostrawy i Przywozu, jest 
jednym z trzech kandy-

datów na nowego prezesa partii Pi-
ratów. Rywalami dotychczasowego 
szefa partii, Ivana Bartoša, będą 
podczas wyborów zaplanowanych 
na 8 stycznia oprócz Witosza, po-

chodząca z Karwiny Jana Michaili-
du i senator Lukáš Wagenknecht. 

Głosowanie na nowego preze-
sa Piratów jest pokłosiem niezbyt 
pomyślnych dla tej partii wyników 
ostatnich wyborów parlamentar-
nych, w których Piraci startowali 
wspólnie w koalicji ze STAN. Nie 
wszyscy członkowie przyjęli też 

z entuzjazmem znalezienie się w 
nowym rządzie Petra Fiali, wycho-
dząc z założemia, że jeśli wybory 
wypadły poniżej oczekiwań, to le-
piej byłoby działać w opozycji.

40-letni Witosz jest absolwentem 
Polskiego Gimnazjum oraz Wyższej 
Szkoły Górniczej w Ostrawie-Poru-
bie, z zawodu geodeta.  (jb)

Zwycięskie »szczepienie« 

Szczepienie” oraz „gra-
nica” zostały wybrane 
Słowami Roku 2021 w 11. 
edycji plebiscytu zorgani-

zowanego przez Uniwersytet War-
szawski. Jednocześnie „szczepie-
nie” wygrało także w głosowaniu 
internautów (sporo głosów od-
dano także na „cnotę”, „zdalny”, 
„falę”, „reasumpcję”, „inflację”, 
„lockdown”, „antyszczepionkow-
ców” czy „obostrzenia”). Słowem, 
pandemia koronawirusa przeło-
żyła się także – czemu nie ma się 
co dziwić – na codzienne słownic-
two. Prof. Magdalena Derwojedo-
wa, która w środę ogłosiła wyniki 
plebiscytu, przyznała, że słowo 

„szczepić” miało pierwotnie inne 
znaczenie. Chodziło o zabiegi 
ogrodnicze. Dopiero z czasem zo-
stało przeniesione na grunt medy-
cyny.

– Szczepionka pojawiała się fa-
lami jako wielka nadzieja, a potem 
w dyskusji, kogo należy lub nie na-
leży szczepić w pierwszej kolejno-
ści, żeby w połowie roku, kiedy już 
wszyscy mogli się szczepić, głów-
nym problemem stało się to, że 
ludzie się szczepić nie chcą. Wtedy 
pojawiło się drugie słowo związane 
ze „szczepionką”, czyli „antysz-
czepionkowcy” i związane z tym 
napięcie społeczne – mówiła pani 
profesor, pracująca na co dzień na 

Wydziale Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Na temat „granicy” wypowie-
dział się natomiast prof. Marek 
Łaziński, inny członek kapituły. 
– Częstotliwość użycia rzeczow-
nika „granica” w drugiej połowie 
ubiegłego roku wzrosła bardzo 
wyraźnie. Była już jednak słowem 
miesiąca w 2015 r., czyli wtedy, 
kiedy zaczął się pochód uchodź-
ców przez Europę – przypomniał 
literaturoznawca. Wtedy jednak, 
jak zastrzegł, inny był kontekst – 
mówiono o granicach południowej 
Europy, a dziś myśli wielu osób są 
skierowane na granicę polsko-bia-
łoruska.  (wot)

Nowe rozporządzenia

5 stycznia czeski rząd ogłosił 
nowe rozporządzenia do-
tyczące aktualnej sytuacji 
związanej z koronawiru-

sem. Pierwsza informacja dotyczy 
skrócenia okresu kwarantanny i 
izolacji, a druga wprowadzenia 
obowiązkowych testów w miejscu 
pracy.

Rząd zdecydował o skróceniu izo-
lacji i kwarantanny do pięciu dni. 
Zmiana ta została przyjęta z powo-
du dostosowania się do schematu 
działania niektórych krajów w wal-
ce z nowym wariantem omikron, w 
przypadku którego pierwsze objawy 

pojawiają się szybciej. Stąd też skra-
ca się okres chorowania.

– Omikron to szybka infekcja. Od 
poniedziałku 10 stycznia kwaran-
tanna i izolacja zostaną skrócone 
do pięciu pełnych dni kalendarzo-
wych. Czas ten będzie taki sam dla 
wszystkich bez wyjątku – powie-
dział minister zdrowia Vlastimil 
Válek.

Od 17 stycznia rząd wprowadza 
również obowiązkowe testy w miej-
scu pracy. Testowanie będzie doty-
czyć wszystkich pracowników bez 
wyjątku, także tych, którzy zostali 
zaszczepieni. Każdy powinien wy-

konać test na COVID-19 dwa razy w 
tygodniu.

– Testowanie będzie się odbywa-
ło za pomocą zestawów do samo-
dzielnego testowania antygenowe-
go. Testy będą się odbywały dwa 
razy w tygodniu lub raz na 3 lub 5 
dni. Jeśli test antygenowy będzie 
pozytywny, pracownik zostanie 
poddany pięciodniowej kwaran-
tannie – wyjaśnił Válek.

Badania będą pokrywane przez 
publiczne ubezpieczalnie zdrowot-
ne. Pracownicy, którzy odmówią 
wykonania testu, będą zgłaszani 
do sanepidu.  (aha/szb)

Z noworocznymi życzeniami
Do tradycji noworocznych władz Trzyńca należą wizyty w miejskich 
placówkach opieki społecznej. Prezydent Věra Palkovská, jej zastępca 
Radim Kozlovský oraz kierowniczka Wydziału Opieki Społecznej Jana 
Klusowa odwiedzili Ośrodek Dzienny „Radost” dla osób niepełno-
sprawnych oraz Dom Seniora „Sosna”. 
– To spotkanie, połączone z podziękowaniami i życzeniami nowo-
rocznymi, zaliczam zawsze do najmilszych. Praca z dziećmi jest i 
piękna, i trudna, zwłaszcza w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 
powiedziała Palkovská w ośrodku „Radost”. 
Spotkanie odbyło się tuż przed Świętem Trzech Króli, dlatego pod-
opieczni ośrodka zaprezentowali się w strojach mędrców i obdarowali gości ręcznie wykonanymi upominkami.  (dc)
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Balowa publiczność lubi się śmiać
Przed nami kolejny sezon karnawałowy pod znakiem zapytania. Niemniej jednak pierwsza zabawa – Bal 
Akademicki przeszedł już do historii. Pierwszy występ mają już w związku z tym za sobą również „Suszanie”. O tym, 
jak powstają taneczne układy balowe i czym się różnią od zwykłego pokazu tańca, opowiada kierowniczka zespołu 
Barbara Mračna.

Beata Schönwald

Z
PiT „Suszanie” 
jest zespołem 
folklorystycznym. 
Naszym chlebem 
powszednim jest 
więc folklor. To na 
nim w ciągu ca-

łego roku skupiamy swoją uwagę. 
Niemniej jednak połowę naszych 
występów stanowią występy na 
imprezach karnawałowych. Co 
roku pod tym kątem przygotowu-
jemy więc nowy układ balowy – 
mówi Mračna. Przyznaje, że lubi 
to robić, bo może wtedy popuścić 
wodze fantazji, postawić na kre-
atywność i wyobraźnię. – Folkloru 
nie da się robić według własnego 
„widzi mi się”, w trosce o jego au-
tentyczność trzeba trzymać się 
pewnych reguł. Natomiast w pro-
gramach balowych panuje o wiele 
większa dowolność. Nie musimy 
się przejmować, czy każdy krok 
i każdy kawałek stroju jest zgod-
ny z oryginałem, bo w karnawale 
chodzi przede wszystkim o dobrą 
zabawę – przekonuje. To wynika 
również z charakteru widza. Ba-
lowa publiczność ma zgoła inne 
oczekiwania od przyglądających 
się zespołowi „stróżów” folkloru.

Po pierwsze: pomysł
Dobry pomysł to połowa sukce-
su. Wizja programu balowego na 
nowy sezon rodzi się w głowie kie-
rowniczki zespołu w różnych sy-
tuacjach, o różnych porach roku i 
pod wpływem różnych impulsów. 
We wrześniu powinna być już jed-
nak sprecyzowana. W tym czasie 
przedstawia ją bowiem zespołowi, 
by potem w czasie kolejnych prób 
wspólnie ją korygować i przekuć w 
wersję ostateczną.

Po drugie: ludzie
– Kiedy tworzę układ balowy, mu-
szę brać pod uwagę aktualny skład 
zespołu i możliwości jego człon-
ków. Staram się angażować głów-
nie osoby z pewnym doświadcze-
niem tanecznym, chociaż czasami 
dopuszczam na parkiet również 
nowicjuszy. Programy balowe to 
propozycja dla chętnych, ponie-
waż wymaga ona z ich strony du-
żej dyspozycyjności. W sezonach 
przed wybuchem pandemii koro-
nawirusa mieliśmy po kilkanaście 
zaproszeń, dlatego zawsze przygo-
towuje się więcej osób, niż w rze-
czywistości może wystąpić. Prócz 
tego, znając wymiary poszczegól-
nych sal, robimy wersję na większą 
i mniejszą liczbę par – wyjaśnia 
kierowniczka.

Po trzecie: stroje
Aby móc zrealizować dany pro-
gram balowy, trzeba mieć w co 
ubrać zespół. Kiedy Barbara 
Mračna układa jego kolejne ele-
menty, oczyma wyobraźni widzi 
szatnię zespołową – szczęśliwie, 
najbogatszą na całym Zaolziu. 
– Zdarza się, że w szatni wiszą już 
długo nietknięte kostiumy. Wów-
czas zaczynam się zastanawiać, 

w jaki sposób je wykorzystać. Są 
więc sytuacje, że część programu 
powstaje pod konkretny strój – 
zdradza sekrety „kuchni”. Zazwy-
czaj jednak trzeba stare kostiumy 
przeszyć lub przerobić na potrze-
by balowego programu, ew. którąś 
część uszyć od nowa. Wyjątkowo 
udaje się też trafić coś sensowne-
go w second handzie. To wszystko 
sprawia, że skompletowanie ca-
łej, często bardzo zróżnicowanej 
garderoby balowej zajmuje jej i 
paniom, które pomagają z napra-
wami i szyciem, długie godziny. 
Mówi, że woli ich nie liczyć.

Po czwarte: atrakcyjność
Atrakcyjność to najważniejsza 
cecha programu balowego. Jak 
ją osiągnąć? – Atrakcyjne jest to, 
na co przyjemnie jest popatrzeć, 
a także to, co przykuwa uwagę, 
wciąga w akcję przedstawianych 
w tańcu wydarzeń. Dlatego każ-
dy nasz program ma jakiś temat, 
wspólny wątek, który przewija się 
przez cały układ taneczny i łączy 
jego poszczególne elementy. Waż-
ną rolę odgrywa również muzyka, 
bo to ona stwarza tę właściwą at-
mosferę – czasem rozochoconą, a 
czasem tajemniczą. Natomiast to, 
co uczestnicy imprez karnawało-
wych lubią najbardziej, to pokaz, 
który ich rozbawi. Publiczność ba-
lowa lubi się śmiać i dlatego trze-
ba jej to umożliwić. Zwykle udaje 
nam się znaleźć w aktualnym skła-
dzie zespołu jakiegoś „komika”. W 
przeciwnym razie dowcip staramy 
się wkomponować w sam taniec 
– mówi twórczyni układów balo-
wych. W czasach, kiedy sama tań-
czyła w zespole, taką osobą, która 
potrafiła bawić, była Hela Mizerak, 
żyjąca obecnie w Australii. Raz 
jeździła na nartach po parkiecie, 
innym razem lepiła bałwana, była 
też świetnym klaunem. Jej godny-
mi następcami byli potem Marek 
Sikora, Marek Waleczek, Marian 
Bura, a obecnie sprawdzają się w 
tej roli Roman Słowik czy Seba 
Kontír. 

Po piąte: zawsze gotowi
Jaki w końcu będzie ten sezon? 
Czy będzie szansa zatańczyć, gdzie 
i na jakim balu? Odpowiedzi na te 
pytanie nie znają zarówno organi-
zatorzy imprez karnawałowych, 
jak i potencjalni uczestnicy. Nie 
wiedzą tego również zespoły. – Ta 
niepewność powoduje, że staramy 
się być w pogotowiu. Na ten sezon 
przygotowaliśmy pewną modyfi-
kację programu balowego sprzed 
dwóch lat, mamy więc co poka-
zać. Ponieważ próby odbywają się 
regularnie i tancerze są w dobrej 
kondycji, jesteśmy w stanie przy-
jechać niemal na każde zawołanie. 
Tak było w przypadku „Akademi-
ka”, kiedy o występie dowiedzie-
liśmy się zaledwie tydzień wcze-
śniej. Rozumiemy trudną sytuację 
organizatorów, którzy wahają się 
do ostatniej chwili, czy robić bal. 
W razie czego mogą liczyć na nas 
– zapewnia kierowniczka zespołu 
górnosuskiego MK PZKO.  

• Zdarza się, że inspiracją dla Barbary Mračny są wi-
szące w szatni stroje. Fot. BEATA SCHÖNWALD
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programów balowych, które miały jakiś temat lub myśl prze-
wodnią, przygotowała z „Suszanami” Barbara Mračna, począw-
szy od 2006 roku, kiedy zespół zaprezentował układ pn. „Mix 
Šum svistu” zainspirowany występami Dana Nekonečnego. Do 
dziś mile go wspomina i nawet dopuszcza do siebie myśl, że być 
może kiedyś jeszcze do niego powróci. Kolejną propozycją była 
„Wiązanka staropraska” polegająca na interpretacji tekstów pio-
senek, a rok później „Paryski kabaret” na melodie Offenbacha, z 
którym zespół wystąpił 18 razy w ciągu jednego sezonu. W kolej-
nych latach w programach balowych „Suszan” pojawiały się tematy 
gangsterskie, był „Zorro po suszańsku”, wiązanki w stylu retro oraz 
wymagające zaangażowania wielu osób, za to mocno oklaskiwane 
„Podróże taneczne dookoła świata”. Ostatnią propozycją, którą 
udało się zrealizować w 2020 roku jeszcze przed wybuchem pan-
demii, były układy „Pociągiem w krainie rock’n’rolla” i „Suszanie à 
la Yidisch”. Tu warto dodać, że niezależnie od realizacji aktualnego 
tematu każdy występ „Suszan” rozpoczyna się klasycznie od po-
loneza i walca lub innej wiązanki składającej się z różnych tańców 
towarzyskich.

• Program „Na Dzikim Zachodzie” zespół 
prezentował w 2010 roku

• „Rosyjskie klimaty” zostały po-
kazane aż siedemnaście razy.

• „Marynarskie wariacje” to propozycja 
z 2018 roku.  Zdjęcia: BARBARA MRAČNA

Dłoń otwarta na życie 
Organizacja pożytku publicznego „Dlaň životu” („Dłoń dla życia”) urzeczywistnia ideę ochrony życia poczętego. Nie 
wychodzi na ulice z transparentami, nie prowadzi kampanii politycznej na rzecz zakazu aborcji. Poprzez konkretne 
działania pomaga kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z niespodziewaną ciążą.

Danuta Chlup

Z
ałożycielem orga-
nizacji jest Funda-
cja „Betlém nenaro-
zeným” („Betlejem 
dla nienarodzo-
nych”). Fundacja 
w y r e m o n t o w a ł a 

dawny pensjonat w Hamrach koło 
Hlinska w województwie pardubic-
kim i zaadaptowała go na schroni-
sko dla ciężarnych kobiet w trudnej 
sytuacji. Utrzymuje go i wspiera fi-
nansowo projekty „Dłoni dla życia”. 
Siedziba obu organizacji znajduje 
się w centrum Ostrawy. 

– Do naszych projektów należy 
usługa społeczna, którą jest pro-
wadzenie schroniska dla ciężar-
nych w trudnej sytuacji, a także 
poradnia „Droga przez ciążę” i 
inne działania, które powstały w 
odpowiedzi na potrzeby matek 
zakwaterowanych w schronisku. 
Stopniowo dochodziliśmy do tego, 
czego potrzebują – mówi dyrektor-
ka Marcela Holeňowa. – Kobiety 
te są w sytuacji, kiedy potrzebują 
wsparcia społecznego i emocjo-
nalnego. Do częstych problemów 
należą nierozwiązane sytuacje ro-
dzinne, długi, rozstania z partnera-
mi. Dlatego powstał projekt „Droga 
macierzyństwa”, w ramach którego 
prowadzimy terapię indywidualną 
i grupową, wideotrening relacji z 
dzieckiem, kobiety uczą się gospo-
darowania pieniędzmi, opieki nad 
dzieckiem. Matki przebywające w 
schronisku mają możliwość wyko-
nywania różnych prac pomocni-
czych w ramach zatrudnienia tre-
ningowego, na przykład w zakresie 
pielęgnacji ogrodu.

Dom  
dla przyszłych matek 
Schronisko dla matek leży stosun-
kowo daleko od Ostrawy. Marcela 

Holeňowa wyjaśnia przyczyny. 
–  Nieruchomość tę zaproponowa-
ła Fundacji „Betlejem dla nienaro-
dzonych” inna organizacja, która 
nie miała środków na remont. My 
ich także nie mieliśmy, ale zdarzył 
się cud – uśmiecha się. – Zdewa-
stowany były pensjonat wyremon-
towali wolontariusze z pomocą 
kilku firm, koszty w całości pokryli 
darczyńcy. W 2008 roku schroni-
sko rozpoczęło działalność. Pomoc 
znalazło w nim już 181 kobiet i 247 
dzieci. 

Według pierwotnego zamiaru 
miał to być dom pod tajnym adre-
sem dla kobiet, które były ofiarami 
przemocy domowej. Okazało się 
jednak, że nie jest to najlepsze roz-
wiązanie, ponieważ taka placówka 
na wsi siłą rzeczy nie pozostanie 
anonimowa. Do tego celu lepiej się 
nadają anonimowe mieszkania w 
miastach.

– Działalność naszego schroni-
ska nie ogranicza się do regionu, 
w którym się znajduje. Umożli-
wia zakwaterowanie ciężarnym z 
całego kraju. Zapewnia azyl ko-
bietom, które chcą donosić ciążę 
i urodzić dziecko, ale nie mają się 
gdzie podziać, brakuje im środków 
finansowych i zaplecza rodzinne-
go – tłumaczy dyrektorka. – Nasza 
placówka ma kameralny charakter, 
składa się z siedmiu pokoi dla sied-
miu mam i ich dzieci. To umoż-
liwia nam indywidualną pracę z 
matkami, które są otwarte na naszą 
pomoc. Możemy przyjąć kobietę w 
dowolnym okresie ciąży. W schro-
nisku może zostać do pierwszych 
urodzin dziecka. W wyjątkowych 
sytuacjach możliwe jest przedłuże-
nie pobytu. 

Pracownice schroniska poma-
gają matkom znaleźć mieszkanie, 
załatwić zasiłki, uczą je opieki nad 
dzieckiem. Niektóre kobiety także 
po odejściu ze schroniska pozo-

stają z nimi w kontakcie, szukają 
u nich wsparcia. Zwłaszcza te, 
które nie mają nikogo do pomocy. 
Nie mogą liczyć ani na partnera, 
ani na rodziców czy innych krew-
nych.

Po radę, wsparcie 
i motywację
Do ostrawskiej poradni „Droga 
przez ciążę” przychodzą kobiety, 
które zaskoczyła niespodziewana 
i niechciana ciąża. Często zasta-
nawiają się nad aborcją. O porad-
ni dowiadują się z Internetu, na 
wydziałach opieki społecznej ma-
gistratów, od wolontariuszy lub 
matek, które korzystały już z usług 
„Dłoni dla życia”.

– Pewnego razu do poradni przy-
szła kobieta z dwuletnim chłop-
czykiem i ciężarną koleżanką. 
Pracownica poradni ją kojarzyła. 
Okazało się, że w przeszłości była 
naszą klientką. Mówiła, że począt-
kowo nie chciała dziecka, ale teraz 
się cieszy, że je ma. I przyprowadzi-
ła koleżankę, która także potrzebo-
wała pomocy – opowiada Holeňo-
wa. 

Poradnia przy ul. Sokolskiej ofe-
ruje ładne i przytulne zaplecze do 
rozmów i konsultacji.

– Kobiecie, która do nas przyj-
dzie, ponieważ zaskoczyła ją cią-
ża, oferujemy przede wszystkim 
czas i neutralne miejsce, aby ją 
wysłuchać. Wiele decyzji podej-
mowanych jest na gorąco, pod pre-
sją emocji i okoliczności, dlatego 
ważne jest stworzenie dystansu. 
Matka sama musi podjąć ostatecz-
ną decyzję, my szukamy razem z 
nią alternatywnych rozwiązań. – I 
o to właśnie chodziło założycielom 
fundacji, aby zrobić przynajmniej 
mały krok w kierunku ochrony 
życia poczętego – opisuje dyrek-
torka. I przytacza kolejny konkret-
ny przykład: – Przed laty zwróciła 

się do nas kobieta, która była zde-
cydowana na usunięcie płodu. 
Jej partner, narkoman, miał jej 
przysłać pieniądze na zabieg. Nie 
zrobił tego i ona nie zdążyła pójść 
na aborcję w dozwolonym przez 
ustawę terminie. Rodzice wyrzu-
cili ją z domu. Zdecydowała się, że 
da dziecko do adopcji. Przyjęliśmy 
ją, kiedy była jeszcze w ciąży, do 
naszego schroniska. Przebywając 
w nim, pomagała innym matkom 
kąpać niemowlęta, opiekować się 
nimi i w końcu, prawdopodobnie 
pod wpływem tego, że otoczona 
była matkami z dziećmi, zdecydo-
wała się po porodzie, że nie odda 
dziewczynki. Pogodziła się z rodzi-
cami, którzy zaproponowali jej po-
moc. Jej córka ma dzisiaj już chyba 
z dziesięć lat. 

Pomocy szukają w większości 
kobiety ze środowisk słabszych 
społecznie, ale są też wyjątki. Do 
schroniska trafiła na przykład ko-
bieta z dobrze usytuowanej rodzi-
ny, niestety jej mąż stosował wobec 
niej przemoc. W schronisku kobie-
ta znalazła azyl, zmobilizowała się 
do zmiany w życiu. Znalazła pracę 
i opiekuje się dzieckiem.

– Nie wszystkie historie mają 
szczęśliwe zakończenie, wiele zale-
ży od decyzji podjętych przez mat-
ki. Pomimo to oferowanie pomocy i 
mówienie o możliwościach wspar-
cia dzieci nienarodzonych ma sens 
– przekonuje Holeňowa. 

„Dłoń dla życia” organizuje w 
Ostrawie prelekcje specjalistów 
na tematy związane z ciążą, opie-
ką nad dzieckiem i tym podobnie. 
Przyszłym matkom może zapewnić 
także bezpłatną konsultację z do-
ulą. Matki w trudnej sytuacji finan-
sowej otrzymają ubrania i potrzeby 
dla dziecka do szóstego miesiąca 
wieku, mogą wypożyczyć wózek. 
Rzeczy te, w większości używane, 
pochodzą od darczyńców.

– Dobrą formą wsparcia dla cię-
żarnych i mam z małymi dzieć-
mi są spotkania z matkami, które 
dzielą się doświadczeniami i po-
kazują innym kobietom, że można 
poradzić sobie także w trudnych 
sytuacjach, na przykład z wycho-
waniem większej liczby dzieci, 
dziecka niepełnosprawnego i tym 
podobnie – podkreśla Marcela Ho-
leňová. – Mieliśmy tu na przykład 
matkę, która opiekuje się dziec-
kiem z autyzmem czy też matkę 
pięciorga dzieci, z których jedno 
jest niepełnosprawne. Również 
wolontariuszki pomagające w po-
radni mogą być wsparciem dla ko-
biet, które się boją, że nie podołają 
wychowaniu niespodziewanego 
dziecka. 

Jak można wesprzeć 
»Dłoń dla życia«?

 M Dary finansowe: informacje znaj-
dują się na www.dlanzivotu.cz 
oraz www.nfbetlem.cz. Do końca 
stycznia przebiega kampania 
„Szczodry dar dla betlejemskich 
dzieci”.

 M Pomoc materialna: ubrania i 
potrzeby dla niemowląt w wieku 
0-6 miesięcy, wózki 

 M Wolontariat: w Ostrawie można 
się włączyć do wspólnego two-
rzenia upominków. Dochód z ich 
sprzedaży przeznaczony jest na 
prowadzenie schroniska.

 M Urlop w domu w Hamrach koło 
Hlinska. Budynek znajduje się w 
spokojnym miejscu, w otoczeniu 
pięknej przyrody, na obrzeżach 
Wysoczyzny. Do zakwatero-
wania gości służą dwa pokoje z 
osobnym wejściem. Opłaty za 
noclegi przeznaczone są na po-
moc schronisku.

• W schronisku w Hamrach koło Hlinska 
można spędzić urlop, wspierając w ten spo-
sób „Dłoń dla życia”. Fot. ARC organizacji

• Marcela Holeňowa 
pokazuje wózek, który 
otrzyma matka w trudnej 
sytuacji finansowej. 
Fot. DANUTA CHLUP
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Fot. ARC

W Y W I A D

Fot. ARC

P O L E C A M Y

KSIĄŻKINasz duchowy dom 
powinien być otwarty
Już 8 stycznia o godzinie 17.30 Scena Polska Teatru Cieszyńskiego wystawi premierę „Domu otwartego” Michała 
Bałuckiego w reżyserii Adama Sroki. O niełatwych realiach przygotowania tego przedstawienia w dobie pandemii, 
a także o specyfice zabawy karnawałowej w dzisiejszych czasach i sto lat temu opowiada reżyser przedstawienia. 

Małgorzata Bryl-Sikorska

Zacznę od zacytowania wypowiedzi 
Fikalskiego, jednego z bohaterów 
„Domu otwartego”: „Dla mnie ta-
niec, to jeden z najważniejszych 
czynników społecznych, jako naj-
dzielniejszy środek rozbudzenia 
życia towarzyskiego, kojarzenia 
związków rodzinnych – mówię tu 
o małżeństwach, które, jak panom 
wiadomo, zawiązują się przeważnie 
na balach – a w końcu, jako neu-
tralny teren, na którym spotykają 
się i zbliżają do siebie ludzie najroz-
maitszych przekonań, wyznań etc.”. 
Czy bawimy się dziś podobnie jak w 
epoce pana Fikalskiego, a może są 
pewne różnice?
– Ta wypowiedź daje pewną defi-
nicję zachowań społecznych pod 
koniec XIX wieku. To był zupełnie 
inny świat – spokojniejszy, w którym 
relacje między ludźmi zawiązywały 
się bardziej przytomnie, z nadzieją 
na spędzenie wspólne-
go życia. Imprezy z cza-
sów Fikalskiego to były 
bale „pełną gębą”, w 
kostiumach, maskach, 
z huczną muzyką 
przygodnej orkiestry. 
Przede wszystkim były 
to spotkania młodych 
mężczyzn z młodymi 
damami, które chciały 
wydać się za mąż, więc w pewnym 
sensie taka impreza okazywała się 
swoistym targowiskiem próżności. 
Cele i sens spotkań balowych były 
oczywiście trochę inne niż dzisiaj, 
ale wiadomo, że sztuka i forma 
tańca towarzyskiego miały zawsze 
ogromne znaczenie, zwłaszcza dla 
młodych, zakręconych ludzi. Jed-
nak pod koniec XIX wieku karnawa-
łowe spotkania iskrzyły dowcipem, 
zabawą i kolorem. Bez filozofowa-
nia, bez smutku.

Innymi słowy, kiedyś bawiono się z 
większym rozmachem…
– Zdecydowanie z większą fanta-
zją, powiedzielibyśmy: ułańską i 
Bałucki to świetnie opisuje. Chciał-
bym jeszcze podkreślić, że bale kar-
nawałowe odbywały się wtedy wła-
ściwie w co drugim mieszczańskim 
domu i były pożądanym elemen-
tem towarzyskiego ceremoniału. 
To na nich rodziły się znajomości, 
przyjaźnie i zakazane uczucia. Nie 
było przecież Internetu, kompute-
rów czy telewizji, a mimo to świat 
był bardzo gęsty, dużo się wokół 
działo, plotkowano na potęgę, 
było wiele zdarzeń towarzyskich, 
drobnych afer. Co ważne, bal zor-
ganizowany u Żelskich – bohate-
rów „Domu otwartego” – udało się 
uskutecznić tylko dlatego, że naj-
modniejszy w towarzystwie, wo-
dzirej Fikalski, na co dzień drobny 
urzędnik, miał tylko jeden wolny 
termin, ponieważ inny zaplano-
wany z jego udziałem bal karna-
wałowy został odwołany z powodu 

szkarlatyny. Ciekawa idea „domu 
otwartego”, zwłaszcza w wymiarze 
obyczajowo-mieszczańskim, miała 
wtedy duże znaczenie, gdyż ludzie 
żyli w mikrorodzinnych państew-
kach-enklawach. Wszystko zatem 
odbywało się w zaciszu familijnym, 
z tym, że rodziny nie były dwu- czy 
trzyosobowe, ale wielopokolenio-
we. Te mikrospołeczności, które 
zamykały się przed innymi, gnu-
śniały, kapcaniały, nic ciekawe-
go nie działo się w ich życiu, były 
poza modą i nowoczesnością. Na-
tomiast ci, którzy „otwierali” swój 
dom dla innych, organizując bale 
i inne spotkania, podkreślali swoją 
wartość i przydatność. Oczywiście, 
za organizacją takich wielkich im-
prez stały pracochłonne przygoto-
wania i duże nakłady finansowe. 
W przypadku bohaterów „Domu 
otwartego” ich wysiłek skończył się 
rozczarowaniem, ale nie będziemy 
zdradzać finału tej historii. 

To już kolejna w pańskim dorobku 
reżyserskim inscenizacja sztuki 
Michała Bałuckiego na Scenie Pol-
skiej po „Grubych rybach” (2015) i 
„Klubie kawalerów” (2017). W czym 
tkwi potencjał dramaturgii tego 
pisarza, który tworzył ponad sto lat 
temu?
– Bałucki jest genialnym komedio-
pisarzem i to, że upłynęło grubo 
ponad sto lat od jego premier, i że 
zmieniły się realia, nie ma tak na-
prawdę dla nas znaczenia. Wzorce 
ludzkich zachowań, pewne odruchy 
i różne typy osobowości, również i 

dzisiaj istnieją w nowym rozdaniu, 
chociaż w innym kostiumie. Bardzo 
trudno zatem jest zepsuć dramat 
Bałuckiego, choć oczywiście nieła-
two go dzisiaj wystawić na scenie. 
Nie warto go uwspółcześniać, bo 
straciłby swoje śmieszne znaczenia 
i smakowite sensy. Podejmowano 
zresztą próby unowocześnienia Ba-
łuckiego, ale z mizernym skutkiem. 
Reasumując, widzę w komedii Ba-
łuckiego partyturę na niekończący 
się spektakl o ludzkich śmiesznost-
kach i ułomnościach, który zawsze 
będzie dla nas frapujący, o ile mamy 
poczucie humoru oraz rozumiemy, 
że nie wszystko na scenie musi od-
bywać się w dżinsach, w ponurej 
dekoracji, z pomrukiem współcze-
sności w tle.

Porozmawiajmy więc o projektach 
scenografii i kostiumów „Domu 
otwartego”. Michał Bałucki dość 
dokładnie zaplanował, co i w jakiej 
konfiguracji ma znaleźć się na sce-
nie. Czy podąża pan za tymi wska-
zówkami? 
– Jeśli chodzi o oprawę sceniczną, 
nie trzymałem się sztywno wska-
zówek Bałuckiego, ponieważ on 
przygotowywał swoje wytyczne 
dla konkretnego teatru, a plasty-
ka teatralna miała za jego czasów 
inne zadania. Panował wówczas 
dosłowny realizm, a ja to chciałem 
nieco zmienić, zachowując jedno-
cześnie ducha didaskaliów, czyli 
stworzyć scenografię z elementami 
realizmu i dyskretnej magii teatral-
nej. Wydaje mi się, że to zawsze 
lepiej działa na wyobraźnię współ-
czesnego widza. Z kolei kostiumy 
autorstwa Magdaleny Kut w grun-
cie rzeczy bardzo nawiązują do kli-
matu końca XIX wieku, inspirują 
się konkretem, ale też są wykre-
owane. Oczywiście korzystaliśmy 
z sugestii dramaturga dotyczących 
niektórych szczegółów z didaska-
liów, ale bez zbytniej dosłowności. 

Zostawiamy w spektaklu klimat 
tamtych czasów, choć wizualnie 
będzie on lżejszy, z „większym po-
wietrzem” oraz możliwościami, 
jakie daje nam scena cieszyńska, 
na przykład jeśli chodzi o efekty 
świetlne. W scenie kulminacyjnej 
balu, który kończy się wielką awan-
turą, bohaterowie w kostiumach 
karnawałowych tańczą do mu-
zycznych szlagierów tamtych lat, 
ale już same efekty świetlne okażą 
się bardziej współczesne, typowe 
dla dzisiejszych imprez. Myślę, że 
takimi drobnymi akcentami poka-
żemy, że ten nasz sceniczny świat 
żyje, nie jest zamknięty w jakimś 
ciasnym pudełku z przeszłości. 

Nie będziemy oglądać gabloty mu-
zealnej…
– Dokładnie, zobaczymy bardzo 
żywych, zabawnych i do pewnego 
stopnia, w natręctwie zachowań, 
„współczesnych” bohaterów. Mu-
szę podkreślić, że ogromną pracę 
w tym zakresie wykonali aktorzy 
Sceny Polskiej. Nasz spektakl pę-
dzi w nieznane, bawimy się z prze-
szłością, rozbrajamy uśmiechem, 
z wariackim przytupem, no i z za-
zdrością za tym, co kiedyś było tak 
stabilne, pewne i przewidywalne. 
„Dom otwarty” Bałuckiego to ko-
media mocno iskrząca, myślę, że 
ta komedia z jego całego dorobku 
udała mu się najbardziej. 

Spektakl „Dom otwarty” powstawał 
w zupełnie nowej pandemicznej 
rzeczywistości, próby trwały w 
momencie, gdy teatr był zamknięty, 
później odbyła się premiera on-line. 
Rzeczywistość była dość przy-
gnębiająca, podczas gdy państwo 
pracowaliście nad komedią. Proszę 
opowiedzieć o specyfice pracy w 
tych niełatwych realiach dla twór-
ców teatralnych.
– To była zupełnie nietypowa sytu-
acja dla teatru. Kiedy świat zamy-

kał się, był lockdown, ludzie zosta-
wali w domu, chorowali i tak dalej, 
my realizowaliśmy „Dom otwarty”, 
czyli historię o ludziach, którzy 
chcą otwierać się na świat. Nagle ta 
skromna, mądra i zabawna kome-
dia Bałuckiego nabrała zupełnie 
nowego wymiaru. Mistrz Michał na 
pewno tego nie przewidział. Przez 
dwa miesiące intensywnej i cie-
kawej pracy nad tym spektaklem 
udawało nam się współpracować w 
pełnym składzie aktorskim i tech-
nicznym. Nie brakowało jednak 
dramatyzmu w czasie prób, bo na 
przykład ktoś z pracowni rozchoro-
wał się, co skutkowało jej zamknię-
ciem. Mimo to jakimś cudem udało 
nam się zrobić wszystkie elementy 
scenografii do pierwszego pokazu 
„Domu otwartego” w połowie grud-
nia 2020. Na szczęście w zespole 
aktorskim i w ścisłej ekipie tech-
nicznej nikt się nie rozchorował, co 
pozwoliło nam dokończyć przed-
stawienie. Pierwszy pokaz był za-
mknięty i przedstawienie zostało 
zagrane tylko dla mnie, bo byłem 
wtedy jedyną osobą na widowni. 
Po przedstawieniu nie mogliśmy 
sobie zrobić nawet mikrobankietu, 
bo wszelkie spotkania poza pracą 
były wówczas zakazane. Wszyscy 
byli szczęśliwi, że udało nam się 
dokończyć przedstawienie, ale z 
drugiej strony to było bardzo oso-
bliwe, że ja, jako jedyny widz, śmia-
łem się na widowni z arcyzabawnej 
komedii w czasach pełnych nie-
pokoju i smutku. Potem był zapis 
on-line przedstawienia w styczniu 
2021, który wiele osób obejrzało 
w Internecie i było dużo sympa-
tycznych komentarzy. To było coś 
absolutnie nowego w historii Te-
atru Cieszyńskiego, pierwszy tego 
typu pokaz premierowy w Inter-
necie! Jednak oczywiście spektakl 
był robiony przede wszystkim dla 
widzów na widowni, której wresz-
cie doczekamy się 8 stycznia 2022 
roku.

O czym chce pan opowiedzieć 
współczesnemu widzowi za pomocą 
inscenizacji „Domu otwartego” Ba-
łuckiego?
– Przede wszystkim o wierności 
i przyjaźni między ludźmi, żeby 
zawsze wzmacniała się rodzina, w 
„zamknięciu” i zarazem w „otwar-
ciu”. Ta komedia to wielopokole-
niowa opowieść o zabawnej familii 
wspierającej się w różnych momen-
tach swojego życia. Wszystko roz-
grywa się w uroczy, niespodziewa-
ny, przewrotny sposób. Chciałbym 
podkreślić, że w „Domu otwartym” 
jest zapisanych wiele pozytywnych 
emocji, co staraliśmy się objawić na 
scenie i przekazać widzom. Ucieka-
my od negatywnych uczuć, które 
niestety tak często nam dziś towa-
rzyszą, a opowiadamy o rzeczywi-
stości pełnej przyjaźni, humoru i 
dobrej zabawy. Nasz duchowy dom 
powinien być otwarty. Nie tylko w 
karnawale. 

•••
Pierwszy pokaz był zamknięty 

i przedstawienie zostało zagrane 
tylko dla mnie, bo byłem wtedy 

jedyną osobą na widowni
Adam Sroka, reżyser

Rozpływaj się
Anna Cieplak
Wydawnictwo Literackie

Anna Cieplak jest związana z Zagłębiem i 
Śląskiem (urodziła się w Dąbrowie Gór-

niczej, mieszka w Mysłowicach, przez pewien 
czas żyła w Cieszynie) i Śląsk znajdziemy także 
w jej książkach. Powieści autorki nie są bynaj-
mniej nostalgicznymi wyprawami w rodzinne 
strony, jej twórczość należy do gatunku prozy 
zaangażowanej społecznie, poruszającej trud-
ne, niewygodne tematy. Bohaterami książek 
Anny Cieplak są ludzie do bólu zwyczajni, bez 
większych ambicji, często młodzież z patolo-
gicznych rodzin. 

Najnowsza powieść nie wyłamuje się z tej 
charakterystyki. Bohaterowie „Rozpływaj się” 
nie rozpływają się ze szczęścia i radości, rozpły-
wają się – w sensie zatracają, giną – w depresji, 

uzależnieniu od tabletek i alkoholu, w obsesjach. 
Centralnym miejscem powieści jest typowy śląski familok. Mamy schyłek 

lat 90. ub. wieku, rzesze Polaków widzą szansę na lepsze życie w emigracji 
zarobkowej. Sporo ludzi ze Śląska wyjeżdża „do Rajchu”, zostawiając nasto-
letnie dzieci pod opieką babć i dziadków, nieraz schorowanych, niezdolnych 
zapewnić wnukom adekwatną opiekę i rozwój. „Eurosieroty” – jak autorka 
nazywa tę porzuconą młodzież – tęsknią, choć głośno o tym nie mówią. W 
okresie, kiedy potrzebują wsparcia, pozostawieni są sami sobie. 

Omama – w gwarze górnośląskiej babcia – jest najciekawszą postacią tej 
powieści. Stara się zapewnić dom nie tylko własnym wnukom, którzy są 
prawdziwymi sierotami, ponieważ ich matka zmarła, jak i „eurosierotom” 
z sąsiedztwa. W końcu również ona wyjeżdża do Niemiec. Gdy Omamy 
zabraknie, równowaga tej dziwnej, posklejanej rodziny ulega całkowitemu 
zachwianiu. Młodzi z trudem szukają własnych dróg w życiu i często się na 
nich gubią. 

Szansa, aby uporządkować życie i wzajemne relacje, pojawia się w mo-
mencie, kiedy Omama po latach wraca do Polski. Po porażeniu mózgowym 
teraz ona potrzebuje opieki. Czy wychowani przez nią młodzi ludzie będą w 
stanie jej ją zapewnić?

W najpopularniejszym polskim serwisie czytelniczym Lubimyczytac.pl 
książki Anny Cieplak nie dostają zbyt wysokich ocen. Podobnie jest z „Rozpły-
waj się”. Domyślam się, dlaczego. To nie jest przyjemna lektura, nie znajdzie-
my tu ciepłej atmosfery ani budującej napięcie akcji. Jest twarda, niewesoła 
rzeczywistość i słabi, na ogół niesympatyczni bohaterowie. Lecz pomimo to (a 
może właśnie dlatego) uważam, że warto poznać książki tej autorki.

•••

Święto ognia
Jakub Małecki
Wydawnictwo SQN

Kuba Małecki jest moją największą miło-
ścią. Poza mężem oczywiście” – taki wpis i 

jemu podobne można znaleźć na Facebooku w 
grupach poświęconych książkom. Czym autor 
zachwyca czytelników, a jeszcze bardziej czytel-
niczki? Jeżeli pominę fakt, że jest przystojnym, 
na pierwszy rzut oka sympatycznym czterdzie-
stolatkiem i skupię się tylko na jego twórczości, 
to nasuwają mi się dwa słowa: empatia i wraż-
liwość. Chyba nie ma współcześnie polskiego 
pisarza, który potrafiłby tak pięknie i aż boleśnie 
prawdziwie oddać odczucia, lęki, nastroje i stan 
ducha zarówno małego dziecka, jak i staruszki 

stojącej nad grobem, który tak przejmująco pisałby o zwykłych ludziach, do-
świadczanych tragediami osobistymi, jak i wydarzeniami wielkiej historii. 

– Koledzy czasem żartują, że jestem ulubionym autorem ich mam – mówił 
pisarz przed paru laty na spotkaniu autorskim w Krakowie, w którym mia-
łam przyjemność uczestniczyć. Wierzę, że było w tym dużo prawdy. 

W „Święcie ognia” Małecki po raz kolejny zadziwił swoją zdolnością wczu-
cia się w innego człowieka. Tym razem przedstawił nam historię kameralną, 
z niedużą liczbą postaci. Głównych bohaterów jest troje: osiemnastoletnia 
Nastka z porażeniem mózgowym, uwięziona w ciele, które nie chce jej słu-
chać, jej siostra Łucja, dla której najważniejszą pasją w życiu (a może uciecz-
ką od niego) jest balet, a także oojciec obu młodych kobiet, którego zżera 
tęsknota za żoną. Co się stało z matką dziewczyn, dlaczego i dokąd odeszła, 
jest tajemnicą, którą czytelnik stopniowo odkrywa. To historia o rodzinie, 
gdzie wszyscy bardzo się kochają i pomagają sobie, lecz nawet te mocne wię-
zi nie chronią ich przed bólem, który ma źródło w przeszłości.

Pomimo niełatwego tematu, jaki autor wziął na warsztat, jestem zdania, 
że „Święto ognia” jest najbardziej optymistyczną powieścią Małeckiego, a na 
pewno jedną z najlepszych książek, jakie przeczytałam w ub. roku. Wierzę, 
że również ta powieść doczeka się zagranicznych wydań, podobnie jak jego 
inne książki, przede wszystkim kultowa „Rdza”. Powieści Jakuba Małeckiego 
są tłumaczone na języki: niemiecki, rosyjski, niderlandzki, fiński, słoweński, 
macedoński, hebrajski.  Danuta Chlup

Styczniowe 
»Ogniwo«

R
o z p o c z ę l i ś my 
nowy rok, z 
którym chyba 
wszyscy wią-
żemy nadzieję 
na lepszą przy-
szłość i korzyst-

ne, co tu kryć, zmiany. Dwójka, 
zero, dwójka i dwójka. Ciekawa 
liczba, a z pewnością ciekawy to 
będzie rok. Ciekawy, bo nie wie-
my, co przyniesie. Tak czy inaczej, 
witam w tym nowym roku! Przy-
pominam też nieco złośliwie, że 
jest to ostatnia chwila na wybór 
postanowień noworocznych, bo 
albo zaczniecie ich szybką reali-
zację, albo… klapa. Nauczyć się 
jakiegoś języka, np. hiszpańskiego, 
to przecież fajna sprawa, ale zacząć 
uprawiać jakiś sport w celu popra-
wy kondycji fizycznej… też nie za-
szkodzi. A macie na to tylko kilka 
miesięcy. Potem wszyscy będą 
wyczekiwać wiosny, a czas szybko 
mija. A może dajmy sobie spokój z 
obietnicami i bierzmy styczeń ta-
kim, jakim jest… Wybór należy do 
was! Przed wami kolejny numer, 
już piąty w tym roku szkolnym, 
numer „Ogniwa”. 

Bohaterem okładki „Ogniwa” jest 
Filip Wesołowski, uczeń klasy 7. 
górnosuskiej szkoły podstawowej. 
Filip to ubiegłoroczny „Mistrz Pió-
ra”. Obecnie robi „karierę” jako… 
magik. Właśnie! Iluzjonista, magik, 
prestidigitator, kuglarz, szalbierz, 
czarodziej, sztukmistrz… Tę listę 
można by z pewnością przedłużyć. 
Ludzie od wieków zachwycają się 
iluzją, różnymi trikami, a niektórzy 
nazywają je nawet czarami. Im le-
piej są wykonywane, tym trudniej 
wręcz uwierzyć oglądającym w to, 
co widzą. Widzowie z łatwością 
przecież poddają się urokowi ma-

gii. W zręcznych palcach niezwykle 
szybko przeskakują, wręcz tańczą, 
mnożą się i znikają karty, kulki, 
monety, chusteczki i inne rekwi-
zyty iluzjonisty. Filip zakwalifiko-
wał się między innymi do finału 
„Talent Star”, występował w Su-

chej Górnej przed publicznością w 
Domu Robotniczym. Ma coraz lep-
sze numery, rozwija się i inwestuje 
w swoje hobby. 

Ponadto w numerze stałe rubry-
ki. Życzę przyjemnej lektury

 Jan Kubiczek

• Bohaterem okładki styczniowego „Ogniwa” jest Filip Wesołowski. Fot. ARC

Nowy tytuł wydawniczy

W ostatnich dniach 
ubiegłego roku Cen-
trum Pedagogiczne 
dla Polskiego Szkol-

nictwa Narodowościowego w Cze-
skim Cieszynie wydało publikację, 
której druk został sfinansowany 
przez Konsulat Generalny RP w 
Ostrawie. Jest dwujęzyczna i nosi 
tytuł „Cieszyński rok w kulturze 
obrzędowo-zwyczajowej”. Jej au-
tor, profesor Daniel Kadłubiec, 
oparł ją na wieloletnich badaniach 
terenowych, a zatem na materiale 
oryginalnym, z pierwszej ręki, a nie 
na przedrukach często wątpliwej 
jakości z  licznymi błędami fakto-
graficznymi. Publikacja w sposób 
popularny, jest bowiem przezna-
czona dla szkół, ewentualnie ze-
społów regionalnych jako wydaw-
nictwo niekomercyjne, wyjaśnia 
podstawowe pojęcia terminolo-
giczne (obrzęd, zwyczaj, rytuał), po 
czym omawia najważniejsze cie-
szyńskie (w granicach historycz-
nych) zjawiska roku obrzędowego 
w dwóch podstawowych cyklach: 
jesienno-zimowym (od św. Kata-
rzyny do ostatków) oraz wiosen-
no-letnim (od Wielkanocy do św. 
Jana) z  uwagami na temat kapel. 

Wydawnictwo ma charakter wy-
biórczy i otwarty, stąd skupia się na 
przejawach obrzędowo-zwyczajo-
wych najbardziej typowych, a jego 
otwartość zakłada możliwość po-
szerzania jego treści o nowe fakty. 

Warto też zwrócić uwagę na 
atrakcyjną szatę graficzną, jak i 
na obietnicę ogólnej dostępności 
omawianego tytułu, co jednak bę-
dzie uwarunkowane zdobyciem 
odpowiednich środków.  (r)



8  ♩ Głos   |   piątek   |   7 stycznia 2022 ♩   9Głos   |   piątek   |   7 stycznia 2022D L A  D Z I E C I D L A  M Ł O D Z I E Ż Y

Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

GŁOSIK I LUDMIŁKA

WITAMY

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.

Cały rok z wami
Co działo się w 2021 roku w naszej rubryce „Głosik”? Jak się zaraz 
przekonacie, odwiedziliśmy wiele miejsc, przywitaliśmy na świecie 
sporo maluszków, cieszyliśmy się z waszych listów.

Danuta Chlup

U
biegły rok, z 
uwagi na trwa-
jącą pandemię 
koronawirusa, 
nieco utrud-
niał nam wi-
zyty w przed-

szkolach i szkołach, niemniej 
jednak udało nam się odwiedzić 
sporo placówek. Przyjrzeliśmy 
się zajęciom i uczestniczyli-
śmy w ciekawych wydarzeniach 
w przedszkolach w Stonawie, 
Hawierzowie-Błędowicach, Ja-
błonkowie, Czeskim Cieszynie, 
Gnojniku, Piosku, Olbrachcicach, 
Łomnej Dolnej, Milikowie, Orło-
wej. Ponadto zajrzeliśmy do szkół 
w Bukowcu, Karwinie-Frysztacie, 
Suchej Górnej, Cierlicku, Hawie-
rzowie-Błędowicach, Nawsiu i 
Bystrzycy. Wraz z dziećmi z trzy-
nieckich przedszkoli braliśmy 
udział w zajęciach w ostrawskim 
zoo. Pisaliśmy o konkursach, im-
prezach bibliotecznych, propo-
zycjach zajęć ośrodków wolnego 
czasu, Scenie Lalek „Bajka” Te-
atru Cieszyńskiego. 

Latem odwiedzaliśmy półkolo-
nie, kolonie i obozy, najczęściej 
odbywające się w ramach pro-
jektu „Wakacje na Zaolziu”, ale 
nie tylko. Mieliśmy przyjemność 
opisać harcerskie kolonie dla 
osób, które nie należą do tej orga-
nizacji, letni obóz polskiej szkoły 
w Lutyni Dolnej, imprezę waka-
cyjną „Z książką na wakacjach” w 
Lesznej Dolnej, a także uczestni-

czyć w półkoloniach w Czeskim 
Cieszynie-Mostach, Trzyńcu, 
Karwinie i Jabłonkowie. 

Oczywiście nie mogliśmy być 
wszędzie, dlatego fajnie, że wy-
syłacie do nas listy i dzielicie się 
z nami tym, co się u was dzieje. 
W ub. roku dotarła do nas kore-
spondencja z Trzyńca, Orłowej, 
Gnojnika, Mostów k. Jabłonko-
wa, Suchej Górnej, Czeskiego 
Cieszyna, Wędryni, Hawierzowa, 
Ropicy, Cierlicka, Lesznej Dolnej, 
Gródka i Bystrzycy. 

W rubryce „Witamy” zapre-
zentowaliśmy kilkanaścioro 
urodzonych dzieci: dwie Tere-
ski, Ewunię, Anetkę, Adelkę, 
Teodora, Sebastiana, Łukasza, 
Pawełka, Alberta, Dianę, Ku-
busia, Filipka, Maciusia i Izy-
dora. 

Dokąd pojedziemy w nowym 
roku? Z kim się spotkamy? Cze-
kamy na propozycje ciekawych 
przedszkolnych i szkolnych wy-
darzeń, na wasze listy i zdjęcia 
maluszków.  

Przez cały ub. rok towarzyszyły wam nasze redakcyjne skrzaty. Mo-
gliście poczytać o tym, jak Głosik i Ludmiłka piekli eksperymentalne 
ciasto, malowali pejzaże we mgle, sprzeczali się o przedwiośnie, 
chcieli sobie przedłużyć lato, spotkali egzotyczną papugę, pojechali 
na wycieczkę w nieznane i inne historyjki. W tym roku będą kolejne. 
Pierwszą już dzisiaj możecie poczytać. 

Jaki to był rok?
Głosik i Ludmiłka zajrzeli do redakcji, aby się przekonać, 
co robią dziennikarze, gdy jeden rok się kończy, a drugi za-
czyna. Jeden z redaktorów przygotowywał podsumowanie 
2021 roku. Przeglądał zeszłoroczne gazety i wybierał z nich 
do artykułu najważniejsze wydarzenia. Na ogół te niezbyt 
wesołe, jak przekonał się Głosik, zaglądając na ekran jego 
komputera. 

Po powrocie do domu Głosik zaproponował Ludmiłce: 
– Spróbujmy także my zrobić podsumowanie roku. 

Przypomnijmy sobie i zanotujmy, co się wydarzyło. 
Ludmiłka przygotowała kartkę i długopis. 
– Proponuję, abyśmy je podzielili na dwie grupy. Po le-

wej stronie będę zapisywała rzeczy złe i smutne, po pra-
wej dobre i wesołe. 

Głosik przypomniał sobie tekst pana redaktora i zaczął 
sypać jak z rękawa: 

– Latem na Morawach tornado zniszczyło całe wsie. Na 
Jeszczedzie runął wagonik kolei linowej. Jesienią ponow-
nie przybyło ludzi zarażonych koronawirusem. 

Ludmiłka, która wszystko zapisywała, podniosła wzrok 
znad kartki. 

– Na razie mam zapisaną tylko lewą stronę, prawa jest pusta!

Głosik wzruszył ramiona-
mi. 

– Chyba nic dobrego się 
nie wydarzyło. 

Ludmiłka pokręciła gło-
wą. 

– To niemożliwe. Zawsze 
dzieją się i złe, i dobre rze-
czy. Czekaj, niech tylko po-
myślę…

Po chwili prawa strona ar-
kusza pełna była zapisków 
Ludmiłki: „Wyremontowa-
no kilka szkół i przedszkoli 
i dzieci uczą się w ładniej-
szych i lepiej wyposażonych 
klasach”, „Była długa po-
godna jesień, dlatego można 
było przebywać na świeżym 
powietrzu i organizować 
wycieczki”, „Do bibliotek trafiło wiele pięknych nowych 
książek dla dzieci”, „Dzięki zbiórkom pieniężnym udało 
się pomóc wielu niepełnosprawnym i chorym dzieciom”. 

– Widzisz, Głosiku? – spytała zadowolona Ludmiłka. – A 
to jeszcze nie wszystko. Trzeba tylko z optymizmem pa-
trzeć na świat i od razu dostrzega się dobre rzeczy.  (dc)

● W styczniu i lu-
tym ub. roku często 
fotografowaliśmy 
zabawy na śniegu. To 
zdjęcie pochodzi z 
Błędowic. 
Fot. DANUTA CHLUP

Julianka Mlynarič 
urodziła się 19 paździer-
nika 2021 roku w Szpi-
talu Uniwersyteckim w 
Brnie-Bohunicach. Wa-
żyła 3180 g i miała 50 cm 
wzrostu. Jest pierwszym 
dzieckiem Elżbiety (z 
domu Palowskiej) i To-
masza Mlynaričów. Ro-
dzina mieszka w Brnie. 
Zdjęcie i informację o 
dziewczynce przysłali 
dziadkowie z Czeskiego 
Cieszyna i Błędowic. 

Julianna to jedna z 
odmian imienia Julia, 
które pochodzi z łaciny i 
oznacza osobę boską. Do 
znanych kobiet noszą-
cych to imię należy wy-
bitna rosyjska pianistka 
Julianna Awdiejewa. 
 (dc)

Konkursowe nagrody 

● Uczniowie polskiej szkoły podstawowej w Orłowej, którzy wzięli udział w kon-
kursie czytelniczym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej 
Książki i Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie, otrzymali 
przed świętami nagrody książkowe. Chętnie się nimi pochwalili przy choince. 
Szkoła dziękuje organizatorom i gratuluje uczestnikom konkursu.  (dc)
Fot. ARC szkoły

GŁOS
MŁODYCH

Karate to sport 
dla każdego
Kiedy umawiałam się z trzecioklasistką Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, 
karateką Anetą Doffek, byłam przekonana, że nasza rozmowa skupi się wyłącznie na 
temacie dotyczącym sztuki walki. Jak się jednak okazało, Aneta równie dobrze potrafi 
szydełkować, troszczyć się o zwierzęta i jeździć na traktorze. Na wszystko starcza jej czasu.

Beata Schönwald

Czy karate to również sport dla 
dziewcząt?
– Zarówno dla chłopców, jak i dla 
dziewcząt. Płeć nie ma tu znacze-
nia. Powiedziałabym nawet, że w 
dzisiejszych czasach, kiedy na uli-
cach nie jest bezpiecznie, dla dziew-
czyn umiejętność walki i skutecznej 
samoobrony jest wręcz wskazana. 

Czyli poradziłabyś sobie z każdym 
napastnikiem? Nawet z „chłopem 
na schwał”, o głowę wyższym od 
ciebie?
– Myślę, że tak. Treningi odbywają 
się w grupach mieszanych i – praw-
dę powiedziawszy – jestem bardziej 
przyzwyczajona do walki z chłopa-
kami niż z dziewczynami. W przy-
padku dziewcząt drobniejszej postu-
ry boję się, żeby ich nie skrzywdzić.

Kiedy jako dziecko zapisywałaś się 
do klubu karate, ten aspekt obronny 
też miał dla ciebie znaczenie?
– Tak, ale nie tylko, bo karate to 
również dobry sposób na utrzy-
manie kondycji fizycznej. Myślę 
jednak, że kiedy miałam dziesięć 
lat, a brat jedenaście, to głównym 
powodem było to, że karate nas po 
prostu zainteresowało. Wcześniej 
trenowaliśmy hokej oraz capoeirę, 
czyli brazylijską sztukę walki, która 
polega na kopnięciach, łącząc w so-
bie taniec i akrobację. Na te zajęcia 
chodziliśmy całkiem długo, chyba 
ze cztery lata. 

Czy trzeba mieć jakieś specjalne 
predyspozycje, by zostać karateką?
– Nie sądzę. Karate to sport dla każ-
dego. Dlatego wystarczy zapisać się 
na zajęcia, a reszta należy już do 
trenera. Najpierw jest rozgrzewka, 
nauka pierwszych uderzeń, opa-
nowanie techniki walki, a potem 
w starszych grupach dochodzi do 
tego również sama walka. 

Jak zdobywa się poszczególne pasy?
– To odbywa się na zasadzie spraw-
dzania umiejętności walki, czyli 
praktycznego egzaminu. Najpierw 
zdobywa się pas biały, żółty, zielo-
ny, potem dwa fioletowe, trzy brą-
zowe, a na koniec pozostaje dziesięć 
pasów czarnych. Pierwsze trzy czar-
ne są jeszcze do zdobycia, ale na 
pozostałe pracuje się praktycznie 
przez całe życie. Ja na razie mam 

trzeci pas brązowy i będę próbowała 
powalczyć o pierwszy czarny. 

Czy celem karateki jest zdobywanie 
kolejnych pasów, czy bardziej tytu-
łów mistrzowskich w zawodach?
– To zależy od indywidualnego na-
stawienia, choć w moim przekona-
niu liczą się głównie umiejętności. 
Należę do hawierzowskiego klubu 
SKK Budo, którego reprezentanci 
startują nawet na mistrzostwach 
świata. Ja na razie nie mam takich 
osiągnięć, biorę udział głównie w 
zawodach w Czechach, Polsce i na 
Słowacji. Na mistrzostwa RC, nie-
stety, nie udało mi się jeszcze uzy-
skać kwalifikacji, bo albo walka nie 
wyszła mi tak, jak chciałam, albo 
coś innego stawało na przeszkodzie.

Ile czasu poświęcasz na karate?
– Moja grupa ma treningi 4-5 razy 
w tygodniu, prócz tego wyjeżdża-
my na zgrupowania. To wydaje się 

dużo, ale nie pochłania to całego 
mojego czasu wolnego, ani nie 
przekreśla innych zainteresowań, 
których mam całkiem sporo. Ta 
różnorodność, niestety, przekłada 
się na to, że nie potrafię się zde-
cydować na konkretny kierunek 
studiów. Na szczęście mam jeszcze 
rok, by podjąć ostateczną decyzję. 
W grę wchodzi przede wszystkim 
weterynaria w Brnie, choć mógłby 
też być kierunek, w którym wyko-
rzystałabym umiejętność walki, 
jak np. edukacja stosowana oddzia-
łów bezpieczeństwa. Na celowniku 
znajdują się też studia artystyczne, 
np. z zakresu projektowania. To 
wiąże się z kolei z moimi zaintere-
sowaniami plastycznymi i robótka-
mi ręcznymi. Lubię szydełkować, a 
ostatnio na święta uszyłam sukien-
kę dla mamy. Poza tym w domu 
mamy małe gospodarstwo, więc w 
przyszłości chciałabym mieć też 
własną farmę.  

● Chociaż Aneta 
Doffek ma wiele 
zainteresowań, to na 
naukę też starcza jej 
czasu. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Wróciła  
do swojej szkoły 

Danuta Gorna jest naj-
młodszą stażem i wie-
kiem polską nauczy-
cielką w Akademii 

Handlowej w Czeskim Cieszynie. 
„Handlówka” to jej Alma Mater, w 
szkole tej składała egzamin matu-
ralny w 2011 roku. Była absolwent-
ką przedostatniej w całości polskiej 
klasy liczącej wówczas 32 uczniów. 

– Wróciłam do tej szkoły po 
dziewięciu latach – mówi Gorna. 
– Pracuję w „handlówce” drugi rok 
szkolny. A co działo się w tzw. mię-
dzyczasie? Po maturze nie dostałam 
się co prawda na mój wymarzony 
uniwersytet, ale skończyłam studia 
na Wydziale Handlu i Przedsiębior-
czości Uniwersytetu Śląskiego w 
Karwinie, na kierunku marketing i 
zarządzanie. Później przez pięć lat 
pracowałam w sferze prywatnej, 
najpierw w jabłonkowskiej firmie 
sprzedającej akcesoria do komórek, 
następnie w firmie zajmującej się 
handlem zagranicznym, eksportem 
i importem produktów rolnych. 
Wykorzystałam tam język angiel-
ski, który przez rok, w czasie szkoły 
średniej, udoskonalałam w Stanach 
Zjednoczonych. 

W firmie zdobyła praktyczne 
doświadczenia, które przydają jej 
się teraz, kiedy uczy przedmiotów 
fachowych w Akademii Handlo-
wej. Przekazywaną uczniom wie-
dzę teoretyczną może ilustrować 
przykładami z praktyki. Zwłaszcza 
na lekcjach ekonomiki, gdzie wy-
korzystuje praktyczną znajomość 
logistyki, instrumentów finanso-
wych czy relacji handlowych. 

– Zawsze chciałam wrócić do 
edukacji. Zdecydowałam się na 
skrócony kurs pedagogiczny na 
Uniwersytecie Śląskim w Opawie. 
Skończyłam go w 2019 roku. Już 
w lutym następnego roku wzięłam 
udział w konkursie na nauczycie-
la w czeskocieszyńskiej Akademii 
Handlowej i zostałam przyjęta. 
Rozpoczęłam pracę we wrześniu 
2020 roku – opowiada Danuta Gor-
na. 

Uczy ekonomiki, księgowości, 
konwersacji w języku angielskim 
i projektów biznesowych. Jest wy-
chowawcą klasy 1c, w ramach któ-
rej jest grupa uczniów wywodzą-
cych się z polskich podstawówek. 

– Na uniwersytecie w Karwinie 
zdobyłam solidną wiedzę z zakre-
su ekonomii i marketingu, ale w 
języku czeskim. Polskie grupy uczę 
ekonomiki po polsku, dlatego mu-
siałam zapoznać się z polską termi-
nologią. Podstawową terminologię 
staram się przekazać dwujęzycznie 
– dodaje nauczycielka. 

Pierwszy rok szkolny był dla niej 
próbą ognia. 

– Praktycznie przez osiem mie-
sięcy roku szkolnego była nauka 
zdalna. We wrześniu rozpoczęłam 
pracę w szkole, a już od październi-
ka uczyłam z domu, byłam zdana 
wyłącznie na siebie, nie zdążyłam 
poznać osobiście uczniów. Z na-
uczycielką, która była moim wspar-
ciem w okresie próbnym, mogłam 
się kontaktować tylko zdalnie. Było 
ciężko – przyznaje pani Danuta. 

Czy młodej nauczycielce łatwiej 
trafić do uczniów?

– Uważam, że jest trudniej. Kiedy 
uczniowie widzą, że nauczyciel jest 
młody, próbują trochę podchodzić 
do niego jak do kolegi czy kole-
żanki. Budowanie autorytetu trwa 
długo. Ale z drugiej strony wydaje 
mi się, że w niektórych sprawach 
młodszemu nauczycielowi łatwiej 
wczuć się w sytuację ucznia i w 
pewnych tematach mu pomóc. 

Danuta Gorna przekonuje, że 
znalazła pracę, w której czuje się 
szczęśliwa. 

– Praca w szkole różni się od 
tego, co robiłam wcześniej. W fir-
mie pracowałam przez osiem czy 
dziewięć godzin, w zależności od 
potrzeby. Tu jest inaczej, muszę 
się przygotować do każdego dnia 
nauki. Ale bardzo lubię tę pracę, 
mamy fajne grono nauczycie-
li – podkreśla. – Mówiłam sobie, 
że jeżeli będę kiedyś pracowała 
w szkole, to w handlowej. A tu, 
do Czeskiego Cieszyna, do mojej 
Alma Mater, najbardziej chciałam 
wrócić. Także dlatego, aby być w 
kontakcie z językiem polskim. Po-
wrót do tej szkoły to dla mnie wiel-
ka nostalgia. Kiedy uczę w jakiejś 
klasie, przypominam sobie, jakie 
lekcje tam kiedyś miałam, w któ-
rej ławce siedziałam. Dla mnie to 
jest bardzo przyjemne uczucie, jak 
powrót do domu. Jestem tu szczę-
śliwa. (dc)

● Danuta Gorna chętnie opowiada o swojej pracy w Akademii Handlowej. 
Fot. DANUTA CHLUP
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Jakub Skałka

Cieszyńskie Betlejemy: 
część I

Polacy wyjątkowo upodobali sobie 
Boże Narodzenie. Choć tradycyj-
nie kolędnicy przestają chodzić 
po domach 6 stycznia, zaś okres 

bożonarodzeniowy liturgicznie kończy się 
w  następującą po nim niedzielę, kolędy i 
pastorałki słychać jeszcze niemal miesiąc. 
Do „Grómnice” stoją szopki, gdzieniegdzie 
nawet choinki, jeśli nie zdążą stracić ostat-
niej igły. Dokładając do tego komercyj-
ny wymiar świąt: czekoladowe Mikołaje, 
bombki na sklepowych witrynach i utwo-
ry pokroju „Last Christmas” czyhające na 
radiosłuchaczy od początku grudnia, pod 
znakiem narodzenia Pańskiego mijają 
nam ponad dwa miesiące. Kawał czasu!

•••
W dobie globalizacji Betlejem to nie koniec 
świata. Wielu Cieszyniaków odwiedziło 
Palestynę; kto nie odwiedził – żaden pro-
blem! Choć miasto otoczone jest murem 
i wojskiem,  co jakiś czas w oddali można 
usłyszeć wybuch bomby, zaś w obecnych 
warunkach sanitarnych wycieczki i piel-
grzymki do Izraela są dość kłopotliwym 
przedsięwzięciem, w dowolnym momen-
cie można wczuć się w klimat miejsca, 
oglądając zdjęcia czy filmy na YouTubie.

Nie odkryję Ameryki, nadmieniając, 
że nie zawsze tak było. I całe szczęście! 
Gdyby nasi dziadowie wiedzieli o świecie 
tyle, co my, Boże Narodzenie byłoby zde-
cydowanie mniej kolorowe. Wystarczy 
wyobrazić sobie tragizm tamtych wyda-
rzeń. Nastolatka w dziewiątym miesiącu 
ciąży ze swoim mężem wyrusza z Nazare-
tu w forsowną podróż. Wyczerpana ponad 
150  kilometrami marszu, przeważnie ka-
mienistymi górskimi ścieżkami, orientuje 
się, że zbliża się czas porodu. Nie znajdują 
miejsca w żadnej z gospód, czas nagli. W 
końcu decydują się na wybór schronienia, 
które uratowało życie niejednemu góralo-
wi Judei. W  tamtejszych krainach raczej 
oddzielnych budynków dla trzód nie sta-
wiano, wykorzystując naturalne kryjówki: 
groty, jamy, zapadliny. Najpewniej w wy-
branej przez Świętą Rodzinę jaskini poza 
kamiennym żłobem, miejscem na rozpa-
lenie ognia i, być może, ujęciem wody nie 
było nic. W takim miejscu i  w  takich wa-
runkach: bez znieczulenia, łóżka, narzę-

dzi chirurgicznych, urodził się Zbawiciel 
świata.

•••
Wieki mijają, chrześcijaństwo zdobyło 
dusze i umysły kolejnych narodów. Ja-
kie pojęcie o  krainach biblijnych miał 
średniowieczny chłop? Ba, jakie pojęcie 
miał średniowieczny ksiądz? Ten zwykle 
jako jedyny we wsi umiał czytać, co wcale 
nie znaczy, że czytał – tacy, których stać 
było na książki, raczej zresztą nie bywali 
wiejskimi plebanami. W  końcu zdarzył 
się słynny synod w Clermont i padły sło-
wa „Deus lo volt!”. Setki zbrojnych zorga-
nizowało się i  wyruszyło w stronę Ziemi 
Świętej, by odbić znane z Pisma krainy z 
rąk „niewiernych” – jak się miało okazać, 
z powodzeniem.

Mijają kolejne dziesięciolecia... W Asyżu 
rodzi się Giovanni di Pietro di Bernardone. 
Założony przez niego zakon franciszkanów 
rozwija się w niebywałym tempie – żyjący 
według Reguły Świętego Ojca Franciszka 
żebrzący bracia zakładają wspólnoty w 
całej Europie. W końcu stają także na cze-
le utworzonej z papieskim błogosławień-
stwem Kustodii Ziemi Świętej.

W „Outremer” na własne oczy oglądają bi-
blijne krainy. To, co dla chrześcijan Europy 
Zachodniej było abstrakcją, tutaj stawało się 
jasne. Bracia nie mogli się z tym pogodzić 
– chcieli przybliżyć pozostałym wiernym 
Jezusa, pokazać, że był człowiekiem, jak 
oni; pokazać skalistą Judeę czy mury Jero-
zolimy. Dało to początek wielu religijnym 
dynamikom, bez których trudno byłoby 
wyobrazić sobie dziś rzymski katolicyzm. 
Tak też powstała pierwsza żywa szopka. 
Święty Franciszek w 1223 roku odwzorował 
miejsce narodzin Jezusa w naturalnej skali, 
wraz z ludźmi i żywymi zwierzętami. To był 
strzał w dziesiątkę! Duchowni, zwykle fran-
ciszkanie, docierali do coraz to nowszych 
państw Europy z nowatorskimi misteriami. 
Abstrakcyjny biblijny Jezus stał się „swój”; 
pokłon zaczęli oddawać mu pasterze w 
bruclikach i guniach, jaskinia stała się staj-
nią, obce gatunki zwierząt i roślin zastąpi-
ły rodzime. Pojawiła się moda na szopki 
i  jasełka, która, jak się zdaje, trwa do dziś. 
Chciałbym więc zaprosić do wspólnej wę-
drówki śladami jej lokalnych przejawów! 
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Być jak Woody Allen?

Chcemy być sobą? Czy może – być 
jak John Malkovich? Zresztą nie-
koniecznie Malkovich. Być jak 
„ktoś”. Jak miałem się boleśnie 

przekonać, kobiety nie lubią porównań 
do innych kobiet. Kiedyś urodę jednej z 
koleżanek porównałem do aktorki znanej 
z głównej roli w serialu „Ally Mac Beal”. 
Oburzona wysłała mi SMS-a: „Wyglądam 
aż tak szkaradnie???”. No cóż, może grają-
ca młodą prawniczkę Ally – Calista Flock-
hart nie zasłużyła sobie jednak na aż tak 
surową ocenę. Wszak uległ jej urokowi nie 
kto inny, jak Harrison Ford. A faceci? Czy 
sytuacja, w której nie tyle nawet porównu-
je się ich do kogoś bardziej znanego, ba, 
podziwianego, jest im miła? To zależy.

I

Kiedyś pomylono mnie z Jerzym Pilchem. 
Nie, nie moją aparycję, ale mój głos i kul-
turalne upodobania. Jak do tego doszło? 
Już opowiadam. W ramach cyklicznego 
programu radiowego Radia Katowice słu-
chacze zgadywali, z kim rozmawia redak-
tor Wojciech Zamorski. Ten bowiem nie 
przedstawiał swego gościa, ale wypyty-
wał go o gusta literackie, muzyczne i ta-
kie tam. I jeden ze słuchaczy podzielił się 
swoim przekonaniem, ba, pewnością, że 
po tonie głosu poznaje, że gościem Wojtka 
Zamorskiego jest nie kto inny, jak... Jerzy 
Pilch. No cóż, najwyraźniej nie słyszał ni-
gdy Pilcha, a tylko tak jego głos sobie wy-
obraził. A znowu wielbicielka twórczości 
(i nie tylko) Pilcha widziała w nim polskie-
go Woody’ego Allena. Ten w felietonie wy-
kpił jej zapędy. Pozostaje pytanie, czy do 
końca szczerze? (Jakoś za długo się Pilch 
z pozornych podobieństw do Allena tłu-
maczył, jakoś za bardzo precyzyjnie i sys-
tematycznie zwracał uwagę na wszystkie 
dzielące go od Allena różnice…). Wreszcie, 
co tu dużo gadać, dla wielu rodzimych 
twórców określenie „polski Woody Allen” 
brzmiałoby nobilitująco. Rozbawić polską 
klasę średnią czymś więcej niż kolejnym 
fast-foodowym serialem o miłości, to by-
łoby coś.

II

Tak, Woody Allen zawsze się w Europie li-
czył. W Europie Zachodniej i tej jej części, 
która lubi się przedstawiać jako środkowa, 
choć inni często nazywają ją wschodnią. 
Należy wszak (i od dawna należała) fil-
mografia Woody’ego Allena do żelaznego 
zestawu obowiązującego w pytlowaniu 
(dyskursie; narracji) przedstawicieli kla-
sy średniej. Nawet jeśli ci ostatni oglądali 
„Manhattan” po raz pierwszy jeszcze za 
(kruszącą się, ale jednak) żelazną kurtyną 
– i sami siebie przekonywali wtedy (i tu nic 
się nie zmieniło), że reprezentują Europę. 
Pisał o nich jako o zjawisku Malcolm Bra-
dbury jeszcze w 1983 roku: „Oczywiście, 
że są potrzebni, bo czymże jest w końcu 
nasze życie, jeśli nie wielkim tańcem, w 
którym każdy próbuje ustalić przy zasto-
sowaniu reguł waldopiańskich (tj. obowią-
zujących w wymyślonym przez Bradbu-
ry’ego kraju Europy Wschodniej – K.Ł.) 
najlepszy z możliwych kursów wymiany, 
używając do tego celu umysłu i seksu, 
gustu i ubiorów? A zatem „cher lecteur”, 
posiadaczu wyposażonego według twoich 
życzeń samochodu marki Volvo, kwarco-
wego zegarka, telefonu komórkowego, a 
także głośno wyrażanej nad campari soda 
wysokiej opinii na temat Woody’ego Al-
lena oraz dezaprobaty dla miesięcznika 

»Moje mieszkanie«”. (Skądinąd ewentual-
nie jedyną powieścią Pilcha, którą od bie-
dy dałoby się zmieścić w poetyce allenow-
skiej jest „Spis cudzołożnic”). W filmowej 
adaptacji powieści, do której dialogi pisali 
reżyser Jerzy Stuhr i sam Pilch, w jednej ze 
scen główny bohater, Gustaw, przekonuje 
żonę, „Chcesz jeść lody pistacjowe, no to 
jedz lody pistacjowe, w końcu jesteśmy 
Europejczykami!”. Tyle że o jej niepod-
legającej wątpliwościom europejskości 
przekonuje ją akurat wtedy, gdy oboje sto-
ją w kolejce meneli oddających butelki po 
wódce w obskurnym lokalu.

III

Czy oznacza to, że filmy Woody’ego Allena 
są ledwie intelektualnym bilonem, czymś, 
co trzeba zobaczyć, by najpierw się wylu-
zować, jak w czasie lektury satyrycznego 
pisemka, a potem o tym koniecznie w to-
warzyskiej, konwencjonalnej konwersacji 
wspomnieć? Pytanie podstawowe brzmi 
– czy Allen nas tylko bawi, tumani, czy 
także przestrasza? A może czegoś uczy? 
Wreszcie Allan Bloom ilustruje allenow-
skim „Zeligiem” jedną z tez swojego filozo-
ficznego bestsellera „The Closing of Ame-
rican Mind”. Poważną książkę Allenowi i 
jego filmom poświęcił Graham Mc Cann – 
wykładowca teorii społecznych i politycz-
nych na Uniwersytecie Cambridge… 

Otóż mnie samego Allen kiedyś przede 
wszystkim bawił, dzisiaj dalej bawi, ale 
i przestrasza. Bo i śmieszno, i straszno 
jak się patrzy na miałkość życia, sche-
matyczność i powtarzalność małych 
dramatów mieszczuchów... Mam nie-
odparte wrażenie, że oglądam wariant 
ludzkiej komedii, który dobrze oddaje 
tytuł uwielbianego przez Allena Ingmara 
Bergmana – „Z życia marionetek”. Oczy-
wiście zawsze pozostają zabawne, wpa-
dające w ucho grepsy; nie bez znaczenia 
jest prawie że nagminne łamanie przez 
Allena norm politycznej poprawności. 
Zaczynał on jako komik. Jeśli teraz chce 
się go przedstawiać jako wybitnego inte-
lektualistę, to znaczy, że dzisiaj intelek-
tualista to ktoś, kto ma do powiedzenia 
rozbawionej widowni: „Z czego się śmie-
jecie? Sami z siebie się śmiejcie”. Aż tyle, 
i tylko tyle. To oczywiście ważne przesła-
nie, ale jednak, jak na intelektualistę, za 
bardzo jednowymiarowe.

IV

Alvy, bohater „Annie Hall”, zwierza się, 
że ma chyba obsesję na punkcie śmier-
ci, że prześladują go tematy ostateczne… 
To początek konwencjonalnej rozmowy, 
równie dobrze mógłby rozmawiać z An-
nie o czymkolwiek innym. Równie nie-
poważnym. „Komedia Allena to poważna 
sprawa” – przekonuje Graham McCann. 
I można mu wierzyć, że jest tak właśnie, 
ale tylko wtedy, kiedy nie próbuje uda-
wać czegoś, czym nie jest, kiedy pozosta-
je komedią po prostu. Oglądajmy więc w 
naszych miasteczkach średniej wielkości 
wielkomiejskie życie obyczajowych kome-
dii Woody’ego Allena. Jednak ze świado-
mością, że to tylko (aż) zabawna w formie, 
choć żałosna w treści, opowieść o sobie sa-
mym współczesnego inteligenta. Pokaza-
na z humorem, bez wściekłości i wrzasku, 
lecz mimo to (a może właśnie dlatego?), 
naprawdę niewiele znacząca.

Aha, pod koniec grudnia ubiegłego roku 
wszedł na ekrany polskich kin nowy film 
Allena – „Hiszpański romans”... 

40-lecie »Karty«
40 lat temu ukazał się pierwszy numer „Karty” – pisma podziemnego. Dziś KARTA – niezależna organizacja 
pozarządowa, kwartalnik historyczny, wydawnictwo literatury faktu, największe w kraju archiwum społeczne, 
inicjatorka akcji na rzecz dialogu i dobra wspólnego – podsumowuje doświadczenia w pracy nad pamięcią 
społeczeństwa, poza wpływem zideologizowanej polityki historycznej.

Materiały prasowe, Tomasz Wolff

K
ARTA wchodzi 
w swoją roczni-
cę, gdy Pol-
ska przeżywa 
najgłębszy od 
dekad podział 
w e w n ę t r z n y, 

gdy polityka nie służy całemu spo-
łeczeństwu, lecz je antagonizuje, 
używając także historii jako arse-
nału walki partyjnej. Nie będąc wy-
razicielką żadnej władzy, formacji 
światopoglądowej, politycznej czy 
wyznaniowej, KARTA odwołu-
je się także do kluczowych lekcji 
przeszłości, po których Polska nie 
zdała egzaminu, a dziś powtarza 
najpoważniejsze błędy w historii 
najnowszej.

KARTA istnieje od 4 stycznia 
1982, a działania związane z czter-
dziestoleciem podejmie od stycz-
nia do czerwca 2022. W ciągu sze-
ściu miesięcy odbędą się przede 
wszystkim Dni Otwarte, będące 
podsumowaniem wybranych ob-
szarów aktywności – o istotnym 
znaczeniu dla współczesnej i przy-
szłej Rzeczpospolitej. – Zależy 
nam, by Dni Otwarte dały szansę 
zrozumienia zasadniczych proce-
sów historycznych i społecznych, 
które określiły Polskę w ostatnim 
stuleciu. Amerykański – wpływ 
Stanów Zjednoczonych na kształt 
polskiej niepodległości i demo-
kracji. Kobiecy – utrwalanie roli 
kobiet w warunkach systemowego 
patriarchatu. Wschodni – relacje 

z Białorusią, Ukrainą i Rosją, jako 
określające Europę Wschodnią. 
Niemiecki – obraz sąsiada, mający 
być punktem odniesienia dla wła-
snej tożsamości. Żydowski – istota 
obecności Żydów w polskiej rzeczy-
wistości i propagandzie. Edukacji 
historycznej – jak nieideologicznie 
podnosić świadomość historyczną 
polskiego społeczeństwa – powie-
dział Zbigniew Gluza, założyciel i 
prezes Ośrodka KARTA.

Na łamach „Karty” niejedno-
krotnie przewijała się tematyka 
zaolziańska. Do dziś w wydaw-
nictwie można kupić tzw. „pakiet 
zaolziański”, obejmujący numery 
55, 57 i 70. Aktualnie jest w pro-
mocyjnej cenie i kosztuje 13,90 zł. 
„Trzy  archiwalne numery »Karty« 
w promocyjnej cenie, a w każdym 
źródłowa opowieść o historii Zaol-
zia: »Stawianie granicy« – relacje i 
dokumenty opisujące konflikt pol-
sko-czeski o Zaolzie w latach 1918-
20. Dwa wybijające się na niepodle-
głość narody, które podczas I wojny 
światowej podkreślały konieczność 
współpracy i przyjaźni, po uzyska-
niu państwowości popadły nagle w 
ostry konflikt. Materiał źródłowy 
ukazuje, jak wpłynęło to na rela-
cje żyjących obok siebie Polaków 
i Czechów (»Karta« 55); »Rekty-
fikacja – Zaolzie 1938« – relacje i 
dokumenty dotyczące okresu, gdy 
Polacy, widząc nadarzającą się oka-
zję do odzyskania Zaolzia i zachę-
cani do tego przez przedstawicieli 
III Rzeszy, zajęli Zaolzie (»Karta« 
57);  »Zaolzie po sowiecku (1945-
48)« – wybór relacji i dokumentów 

opowiadających o ostatecz-
nym rozstrzygnięciu przy-
należności tego terytorium 
do Czechosłowacji (»Karta« 
70) – czytamy w informacji o 
książkowym pakiecie.

Ośrodek KARTA wydał 
także w 2008 roku książkę 
„Zaolzie. Polsko-czeski spór 
o Śląsk Cieszyński 1918-
2008” (koordynatorem pro-
jektu „XX wiek na Zaolziu” 
był Grzegorz Gąsior). Na 
koniec opublikowano zdję-
cia wykonane przez Moni-
kę Bereżecką i Monikę Re-
dzisz, które mają stanowić 
„aktualne memento”. – Te 
„nieuczesane”, szczere, nie-
rzadko niesprawiedliwe czy 
nieobiektywne głosy poka-
zują skuteczność zapiekłych 
stereotypów i uprzedzeń; 
uświadamiają, jak głęboka 
jest ciągle tamta rana. Wie-
rzymy, że taka opowieść 
może pomóc, aby zaczęła 
się goić – pisał w listopadzie 
2008 roku we wstępie do 
książki Zbigniew Gluza. 

Od kilku lat partnerem me-
dialnym KARTY na Zaolziu 
jest „Głos”. Gazeta Polaków w 
Republice Czeskiej publikuje 
pojedyncze materiały oraz 
całe cykle.  

Mówią Ambasadorowie Czterdziestolecia KARTY

● Okładka wydanej pod koniec 
2008 roku książki „Zaolzie. Pol-
sko-czeski spór o Śląsk Cieszyń-
ski 1918-2008”. Fot. ARC

Wypowiedzi wszystkich Ambasadorów Czterdziestolecia KARTY zostaną opublikowane w książce „40 lat KARTY”, która ukaże się w styczniu 2022. Zdjęcia: Wikipedia, Press, Diplomats.pl

Anne Applebaum
Ten zespół profesjonalnych, a zarazem niezależnych bada-
czy zyskał wielkie uznanie w Europie – może dlatego, że 
dla ich osiągnięć trudno znaleźć porównanie, tak nietypo-
wa jest ich droga przez historię. Wyszli z podziemia anty-
komunistycznego, stąd może taka determinacja do mówie-
nia prawdy o przeszłości.

Cezary Łazarewicz
Kilkanaście lat temu Igor Miecik, mój redakcyjny kolega z 
„Polityki”, zdradził mi sekret pisania tekstów zahaczających o 
współczesną historię. „Zawsze zaczynam od archiwum KAR-
TY” – powiedział. I tego od tamtej pory się trzymam. Siedząc w 
piwnicy przy wielkim drewnianym stole, zawsze z wielkim sza-
cunkiem myślę o dobrych ludziach, którzy ułatwiają mi pracę, 
ocalając kawał polskiej historii.

Adam Daniel Rotfeld
Dla mnie „Karta” jest nie tylko kwartalnikiem historycznym, 
adresowanym głównie do czytelników zainteresowanych 
przeszłością. Jest – jak pisał Czesław Miłosz we wstępie do 
swojej „Wyprawy w Dwudziestolecie” – odwołaniem się do 
wyobraźni czytelnika, który „na podstawie przedstawionych 
artykułów, przemówień, ulotek będzie mógł coś niecoś od-
tworzyć z ówczesnej aury”.
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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

PIĄTEK 7 STYCZNIA 

6.00 Leśniczówka (s.) 7.00 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat 7.30 
Pytanie na śniadanie - pobudka 11.10 
Smaki polskie. Aromatyczna, zagra-
niczna, klimatyczna - bazylia w róż-
nych odmianach 11.30 Na sygnale. 
Toksyczne relacje tygrysów 12.00 
Wiadomości 12.15 Australia Express 
12.35 M jak miłość (s.) 13.25 Szansa 
na sukces. Opole 2022 15.35 W ko-
tle historii. Dyplomacja i medycyna. 
Kuchnia Mikołaja Kopernika 16.05 
Bajki naszych rodziców. Przygody 
Bolka i Lolka 16.30 Rodzinka.pl (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 Zakochaj się 
w Polsce. Opactwo Cystersów w Lą-
dzie 17.50 Gra słów. Krzyżówka (tele-
turniej) 18.20 Na sygnale. Toksyczne 
relacje tygrysów 18.50 Przystanek 
Ameryka 19.10 Olá Polônia 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.15 Na 
dobre i na złe (s.) 21.10 Kabaret. Su-
per Show Dwójki 2 22.05 Polonia 24 
22.35 Zniewolona. 

SOBOTA 8 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Australia 
Express 6.50 Turystyczna jazda. 
Gmina Księżpol 7.05 Giganci historii. 
Wazowie 7.55 Pytanie na śniadanie 
11.45 Gruby. W podziemiach klaszto-
ru 12.15 Przygody psa Cywila. Trudne 
dzieciństwo 12.50 Na dobre i na złe 
(s.) 13.45 The Voice Senior 2. Przesłu-
chania w ciemno 15.45 „Ja to mam 
szczęście!” - ulubione skecze 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Teleexpress 17.20 
M jak miłość (s.) 18.10 Szansa na suk-
ces. Opole 2022 19.10 Paryż. Śladami 
Chopina 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Wojenne dziewczyny 
4 21.15 07 zgłoś się (s.) 23.15 Program 
rozrywkowy. 

NIEDZIELA 9 STYCZNIA 

6.00 Hity wszech czasów 7.00 
Czterdziestolatek (s.) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Umarł, aby żyć. 
Rzecz o Stefanie kardynale Wy-
szyńskim 11.25 Ziarno. Urodziny 
11.55 Między ziemią a niebem 12.00 
Anioł Pański 12.15 Między ziemią 
a niebem 12.50 Słowo na niedzie-
lę. Smutne czasy i radosne święto 
13.00 Transmisja mszy świętej z 
kościoła Jezusa Chrystusa Odku-
piciela Człowieka w Bielsku-Białej 
14.15 Czterdziestolatek (s.) 15.15 Faj-
na Polska. Warmia i Mazury 16.05 
Leśniczówka (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 M jak miłość (s.) 18.15 Deba-
ta Polonia 24 18.50 Powroty 19.10 
Lajk! 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Ojciec Mateusz 25 (s.) 
21.15 Królewicz Olch 23.00 Fajna 
Polska. Warmia i Mazury. 

PONIEDZIAŁEK 10 STYCZNIA 

6.00 Słownik polsko@polski 6.30 
Święta na ludowo 6.50 Rok 1981. 
Kalendarium 7.00 W kotle histo-
rii. Dania z Baru 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.45 Panorama 10.50 
Pytanie na śniadanie 11.20 Co na 
obiad? Duszone żołądki gęsie 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiado-
mości 12.15 Powroty 12.35 Wojen-
ne dziewczyny 4 (s.) 13.25 Ojciec 
Mateusz 25 (s.) 14.20 Kulturalni PL 
15.20 Okrasa łamie przepisy. Pod-
laskie pierogi z serem 15.50 Ugo-
tuj nam bajkę. Baśń o Aladynie i o 
lampie cudownej 16.05 Figu Migu. 
Pokazuj i dokazuj 16.15 Wieczór z 
Wiadomirkiem. Mieszko I 16.30 
Rodzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 

17.20 Słownik polsko@polski 17.50 
Barwy szczęścia (s.) 18.25 Przy-
stanek Zaolzie 18.50 Polacy świa-
tu. Michał Woysym-Antoniewicz 
19.00 Msza święta w intencji ofiar 
katastrofy smoleńskiej 20.15 Wia-
domości, sport, pogoda 21.05 Czas 
honoru. Wielkanoc ‚41 21.55 Zoom 
Polonii 22.05 Polonia 24 22.35 Oca-
leni 23.30 Rodzinka.pl (s.) 0.00 Fo-
cus on Poland. 

WTOREK 11 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Okrasa łamie przepisy. Podla-
skie pierogi z serem 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama 10.50 
Pytanie na śniadanie 11.20 Co na 
obiad? Comber z królika 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 
Przystanek Zaolzie (mag.) 12.35 Czas 
honoru. Wielkanoc ‚41 13.25 Ostat-
nie takie trio 14.15 Kultura na Ludo-
wo#wspieram. Twórcy ludowi na 
Orawie 14.35 Rzeczpospolita moder-
nistyczna. Architektura władzy 15.15 
Przystanek Historia 15.35 Na tropie 
przypraw. Pikantnie i słodko 16.00 
Przyjaciele Misia i Margolci 16.30 
Rodzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Studio Wschód 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Barwy 
szczęścia (s.) 18.50 Nad Niemnem 
19.10 Studio Lwów 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Ojciec Ma-
teusz 6 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 
Polscy pionierzy Ameryki 23.30 Ro-
dzinka.pl (s.). 

ŚRODA 12 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
7.00 Qulszoł - kulinarne potyczki 
7.30 Pytanie na śniadanie 10.40 
Panorama 10.50 Pytanie na śnia-
danie 11.20 Co na obiad? Makaron 
z cukinią 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 Nad Nie-
mnem (mag.) 12.35 Ojciec Mateusz 
6 (s.) 14.20 Polscy pionierzy Ame-
ryki 15.20 Kuchnia dwudziestole-
cia. Słodko i egzotycznie. Imieniny 
Marszałka 15.50 Animowanki. Ro-
dzina Treflików 16.10 Zaczarowany 
świat... Tajemnica klucza do niebo-
rowskiego pałacu 16.30 Rodzinka.
pl (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Do 
dziś słychać tam kamienie 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Barwy szczęścia (s.) 18.50 Kierunek 
Zachód 19.10 Magazyn z Wysp 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Ranczo 9 (s.) 21.55 Zoom Polonii 
22.05 Polonia 24 22.35 Magazyn 
Ekspresu Reporterów 23.30 Rodzin-
ka.pl (s.). 

CZWARTEK 13 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona kró-
lów (364) 7.00 Kuchnia dwudzie-
stolecia. Słodko i egzotycznie. Imie-
niny Marszałka 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama 10.50 
Pytanie na śniadanie 11.20 Co na 
obiad? Gęś z jabłkami 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Studio Lwów 12.35 Ranczo 9 
(s.) 14.20 VI brygada pani komen-
dant 15.20 Wojciech Cejrowski - 
boso przez świat. Rejs dla zuchwa-
łych 15.50 Al-chemik. Świetlny 
podpis 16.05 Cześć, czy mogę Cię 
zjeść? Najważniejszy posiłek 16.15 
Licz na Wiktora. Nieskończoność 
16.20 Halo, halo! Wyprawa na 
sanki 16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Stacja innowa-
cja 17.40 Mój czas 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Bar-
wy szczęścia (s.) 18.50 Wilnoteka 
19.10 W obiektywie Polonii. Wschód 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Archiwista (s.) 22.05 Polonia 
24 22.35 VI brygada pani komen-
dant 23.30 Rodzinka.pl (s.). 

Wojciech Cejrowski – boso przez świat  
Piątek 7 stycznia, godz. 7.00 S P O R T 

Ten komiks łączy 
Polaków i Litwinów
Z ogromnym zainteresowaniem wśród czytelników spotkało się wydanie w grudniu 
br. dwujęzycznego polsko-litewskiego albumu „Podziemie łączy/Pogrindis jungia”. 
Sprawiło to, że Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, jako wydawca publikacji, 
podjął starania o zwiększenie nakładu książki.

A
lbum „Podzie-
mie łączy/Po-
grindis jungia” 
to pierwsza 
opowieść gra-
ficzna przedsta-
wiająca w obu 

językach historię polskiego i litew-
skiego podziemia, uwzględniając 
wątki współpracy Polaków i Litwi-
nów w okresie II wojny światowej 
oraz po niej. Autorami książki są 
historycy Ilona Lewandowska i dr 
Tomasz Bożerocki, zaś szatę gra-
ficzną stworzył znany polski ilu-
strator Tomasz Bereźnicki.

– Zainteresowanie jest rzeczywi-
ście ogromne. Albumy rozchodzą 
się w mgnieniu oka. Głównymi 
odbiorcami publikacji są polska i 
litewska młodzież szkolna oraz ich 
wychowawcy i nauczyciele – mówi 
Anna Šēla, koordynatorka projektu 
z ramienia Fundacji. Jak zauważy-
ła, album początkowo miał być wy-
dany w ramach projektu realizowa-
nego ze środków MSZ w nakładzie 
1 000 egzemplarzy. Jednak bardzo 
duże zainteresowanie wydawnic-
twem odczuwalne jeszcze przed 
prezentacją książki sprawiło, że 
Fundacja przygotowała pierwszy 
dodruk – dodatkowe 1200 egzem-
plarzy, który został zrealizowany 
ze środków Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów w ramach konkur-
su Polonia i Polacy za Granicą 2021. 
– Swoim patronatem objął go peł-
nomocnik rządu do spraw Polonii 
i Polaków za granicą Jan Dziedzi-
czak – wyjaśnia Šēla. – Jednak już 
widzimy, że nawet podwojonego 
nakładu nie starczy dla wszystkich 
chętnych. Więc wskazane byłyby 
kolejne wznowienia nakładu – 
podkreśla.

Największa część albumów trafi 
do uczniów polskich szkół na Li-
twie, jednak – zgodnie z informa-
cjami przekazanymi przez Macierz 
Szkolną, zapotrzebowanie znacz-
nie przekracza dotychczasowy na-
kład. O tym, że książka może być 
bardzo dobrą lektura dodatkową, 
przekonani są recenzenci pozycji.

„Czytelnik albumu pozna, czym 
się różnił stosunek Polaków bądź 
Litwinów wobec zmieniających 
się okupantów, dowie się o począt-
kach konspiracji polskiej tudzież 
litewskiej, pozna tragedię Ponar. 
Autorzy ukazują przyczynę zbli-
żenia się zwaśnionych o Wilno 
stron – kolejną sowiecką okupację, 
tragiczną w skutkach – co dosko-
nale podkreśla użyty w komiksie 
przykład Tuskulan. Niewątpliwie 
komiks wpłynie na większe zain-
teresowanie się historią Wileńsz-
czyzny, podaną w sposób barwny i 
dostępny. Ilustracje nie tylko prze-
kazują wydarzenia sprzed blisko 80 
lat, ale dokładnie ukazują postacie 
historyczne. Rysunki wzorowane 
są na dobrze dobranych historycz-
nych zdjęciach. W komiksie może-
my znaleźć postacie ogólnie znane, 
jak też tylko te znane dla grona 
historyków. Miłośników historii 
zaskoczyć może rysunek kpt. Jana 
Borysewicza »Krysi«, »Mściciela« 
w postaci superbohatera. Komiks 
»Podziemie łączy« posiada wartość 
edukacyjną nie tylko w dziedzinie 
historii, ale też filologii. Z pewno-
ścią może się przyczynić do ucze-
nia się, a przynajmniej zaciekawie-
nia się językiem kraju sąsiedniego” 
– pisze w swojej recenzji Waldemar 
Szełkowski, nauczyciel i prezes 
Klubu Rekonstrukcji Historycznej 
Garnizonu Nowa Wilejka.

Autor innej z wielu recenzji, dr 
Vitalija Stravinskienė z Instytutu 
Historii Litwy, podkreśla nato-
miast, że twórców publikacji na-
leży pochwalić za nowatorstwo i 
obiektywizm. „Postanowili przed-
stawić mniej znane fakty, wydarze-
nia i zjawiska obu społecznościom, 
kładąc nacisk na poszukiwanie 
zbieżności i aspekty łączące po 
obu stronach. Prawdopodobnie, 
poza profesjonalnymi badaczami 
historii na Litwie i w Polsce, nie-
wiele osób wie o wspólnych zma-
ganiach polskiego i litewskiego 
podziemia z sowietami na Wileń-
szczyźnie, czy o polskiej pomocy 
partyzantom litewskim w dotarciu 
na Zachód. Jednocześnie jednak 
autorzy nie unikali omówienia bo-
lesnych wydarzeń, które są trudne 
dla obu stron (mordy na cywil-
nej ludności w Glinciszkach czy 
Dubingach, mordy w Ponarach). 
Publikacja przygotowana jest w 
dwóch językach (polskim i litew-
skim), dlatego w naturalny sposób 
jest skierowana do szerszego grona 
czytelników. Nie ma wątpliwości, 
że spotka się z dużą uwagą środo-
wisk związanych z oświatą. Publi-
kacja może być szeroko wykorzy-
stywana w procesie edukacyjnym, 
zwłaszcza że jest przygotowana 
w atrakcyjnej dla młodych ludzi 
graficznej formie. Dzięki temu na-
uczyciele i uczniowie otrzymają 
dobre narzędzie do poszerzenia 
wiedzy historycznej. Podsumowu-
jąc, można uznać, że album po-
może lepiej poznać się wzajemnie 
Litwinom i Polakom oraz na nowo 
spojrzeć na tragiczne wydarzenia 
połowy XX wieku” – podkreśla li-
tewska historyk.

 „Kurier Wileński”/LITWA

● To pierwsza opowieść graficzna przedstawiająca w obu językach historię polskiego i litewskiego podziemia, uwzględnia-
jąc wątki współpracy Polaków i Litwinów w okresie II wojny światowej oraz po niej. Fot. MARIAN PALUSZKIEWICZ

Daneček: Tremę musiałem szybko poskromić

Stalownicy Trzyniec, nęka-
ni kontuzjami, w osłabio-
nym składzie przegrali w 
meczu 38. kolejki Tipsport 

Ekstraligi z Witkowicami 2:5. W 
Ostravar Arenie gospodarze dykto-
wali warunki gry od pierwszej mi-
nuty. Przy stanie 2:0 trzynieckiego 
bramkarza Ondřeja Kacetla zmie-
nił Lukáš Daneček. Dla Danečka, 
który już nie liczył w tym sezonie 
na takie wyróżnienie, był to pierw-
szy ostry mecz ekstraligowy po 692 
dniach przerwy. 

– Trenerzy chcieli za wszelką cenę 
odmienić losy derbów. Postawili na 
mnie i przyznaję, że trochę miałem 
tremę, bo przecież nie broniłem od 
wielu miesięcy. Tremę musiałem 
jednak szybko poskromić – zdradził 
po meczu Daneček, który w tym 
sezonie pełni pod Jaworowym rolę 
treningowego bramkarza. – Szybko 

zdążyłem się zaaklimatyzować w 
tym spotkaniu, szkoda tylko, że nie 
udało nam się pokonać Witkowic – 
dodał golkiper, którego kibice zapa-
miętali w przeszłości m.in. z dobrej 
gry w Hawierzowie. 

Pod nieobecność pierwszego 
bramkarza Stalowników, Marka 
Mazanca, „dwójkę” pełnił w der-
bach Kacetl, ale tylko w pierwszej 
tercji. Trenerzy Václav Varad’a i 
Marek Zadina nie mieli do dyspo-

zycji nawet bramkarzy z partner-
skiego, pierwszoligowego Frydka-
Mistka, Daneček musiał się więc 
zgodzić i szybko ubrać bramkarski 
ekwipunek, bo w przeciwnym ra-
zie trzynieckiej świątyni musiałby 

strzec któryś z hokeistów. I niewy-
kluczone, że zostałby nim napast-
nik Vladimír Dravecký, który na-
leży do najwszechstronniejszych 
zawodników w trzynieckim zespo-
le.  (jb)

Kwarantanna pod Jaworowym
Nieprzyjemna niespodzianka spotkała wczoraj hokeistów Trzyńca. W zespo-
le grasuje koronawirus, a to oznacza, że cała drużyna trafi na kwarantannę. 
To informacja na chwilę przed zamknięciem tego numeru, sytuacja w naj-
bliższych dniach może być pod Jaworowym bardzo dynamiczna. Życzymy 
szybkiego powrotu do zdrowia.

● Lukáš Daneček wrócił 
do bramki po długiej prze-
rwie. Fot. hcocelari

Co ze Zjazdem Gwiaździstym? Decyzja w środę

Wciąż nie wiadomo, w 
jakiej formule i czy 
w ogóle odbędzie 
się tegoroczny Zjazd 

Gwiaździsty – sztandarowa impre-
za sportowa polskich szkół podsta-
wowych w Republice Czeskiej. Mło-
dzi narciarze i ich rodzice muszą 
uzbroić się w cierpliwość, aktualna 
niepewna sytuacja epidemiologicz-
na zmusiła bowiem również w tym 
roku organizatorów do wstrzyma-
nia się z definitywnym werdyktem. 

Jak udało nam się ustalić, kluczo-
wa decyzja dotycząca tegorocznego 
Zjazdu ma zapaść w najbliższą śro-
dę na zebraniu Zarządu Głównego 
Macierzy Szkolnej w RC.

– Będę obecna na tym zebraniu 
jako przedstawicielka jabłonkow-
skiej szkoły. Liczę na burzę mózgów, 
bo pomysłów jak rozwiązać sprawę 
jest kilka. O wszystkim poinformuje-
my jednak dopiero w przyszłym ty-
godniu. Dziękuję za wyrozumiałość 
– powiedziała wczoraj w rozmowie 
z „Głosem” Urszula Czudek, dyrek-
tor PSP im. Henryka Sienkiewicza 
w Jabłonkowie. „Sienkiewiczówka” 
miała być w tym roku organizatorem 
całego przedsięwzięcia, ale z powo-
du surowych obostrzeń epidemiolo-
gicznych dotyczących organizowa-
nia szkolnych imprez sportowych 
sytuacja uległa zmianie.

– Spotkamy się wspólnie w środę 12 

stycznia na zebraniu Zarządu Głów-
nego Macierzy Szkolnej i tam ustali-
my konkretne wnioski – potwierdził 
„Głosowi” plany organizatorów pre-
zes Macierzy Szkolnej w RC, Marek 
Bystroń. Wszystko wskazuje na to, 
że jeśli Zjazd uda się zorganizować, 
to impreza odbędzie się z ramienia 
właśnie ZG Macierzy Szkolnej w RC. 

Po raz ostatni Zjazd Gwiaździsty 
udało się przeprowadzić w pełnej 
formule – uwzględniającej zarówno 
narciarstwo alpejskie, jak też biegowe 
– w lutym 2020 roku. W Mostach koło 
Jabłonkowa zabawa była przednia, 
a sportowców z telebimu pozdrowił 
nawet Adam Małysz, były znakomity 
polski skoczek narciarski.  (jb)

● Ostatni Zjazd Gwiaździsty odbył się w 
2020 roku. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Sąsiedzka pomoc liczy się podwójnie
Od poniedziałku trwa gorączkowa krzątanina w pierwszoligowych klubach piłkarskich. Do roboty przed startem wiosennej części Fortuna 
Ligi wzięli się m.in. piłkarze Banika Ostrawa i Karwiny. Obie drużyny zmierzyły się wczoraj w spotkaniu na sztucznej trawiastej nawierzchni 
w centrum sportowym Vista w Ostrawie-Południu w ramach 1. kolejki zimowego turnieju Tipsport Liga. Ze zwycięstwa 5:2 radował się Banik. 

Janusz Bittmar

W
ynik, jak 
p o d k r e -
ślili tre-
n e r z y , 
nie był 
n a j w a ż -
n i e j s z y. 

– Liczy się zgranie, konsolidacja 
formy, przetestowanie nowych za-
wodników w drużynie – mówi Bo-
humil Páník, szkoleniowiec MFK 
Karwina. Ostatni klub pierwszo-
ligowej tabeli nie był faworytem 
czwartkowych derbów, w Tipsport 
Lidze takie kryterium jest jednak 
mniej istotne. W zimowej przerwie 
po raz kolejny okazało się, że oba 
kluby łączy coś więcej, niż tylko 
prestiżowa regionalna rywaliza-
cja. Z Banika do Karwiny trafili w 
styczniu aż trzej piłkarze – Adam 
Jánoš, Ondřej Chvěja i Muhammed 
Sanneh. Zwłaszcza defensywny 

pomocnik Jánoš, który grzał ław-
kę Banika w jesiennej części sezo-
nu, z racji swojego doświadczenia 
mógłby być dużym wzmocnieniem 
karwińskiego zespołu. – Adama 
Jánoša poznałem z dobrej strony 
będąc trenerem Banika. To typo-
wy środkowy pomocnik do zadań 
defensywnych. Właśnie takiego 
piłkarza zabrakło nam w jesiennej 
rundzie – zaznacza Páník. 

To jednak nie koniec zmian ka-
drowych w Karwinie. Z zespołem 
w grudniu pożegnali się bramkarz 
Petr Bolek i pomocnik Aleš Nešic-
ký. Bolek zaliczył w jesiennym 
sezonie kilka bardzo nieudanych 
meczów, po których znalazł się w 
ogniu krytyki zarówno dzienni-
karzy, jak też trenerów i kibiców. 
Nešický sprowadzony nad Olzę z 
Opawy nie potrafił z kolei sprze-
dać swoich nietuzinkowych umie-
jętności. W Opawie był jednym z 
wyróżniających się zawodników, 
w Karwinie „szarą myszką” wpusz-

czaną na murawę w akcie 
kompletnej desperacji. Z 
zespołem trenuje również 
golkiper Pavol Bajza ze Slo-
vácka, który mógłby zostać 
numerem drugim lub trze-
cim w bramce. W ostatnich 
jesiennych kolejkach mocną 
pozycję wyrobił sobie bo-
wiem Jiří Ciupa, który zmie-
nił kiksującego Bolka. 

Sytuacja dotycząca aktu-
alnej kadry zmienia się jak 
w kalejdoskopie również w 
Ostrawie. Na walizkach śpi ni-
geryjski ofensywny pomocnik 
Yira Sor, który znalazł się na 
celowniku Sparty Praga. Do 
Sparty wrócił już definityw-
nie stoper David Lischka, który nad 
Ostrawicą grał na zasadach wypoży-
czenia. Z nowych twarzy na uwagę 
zasługują Šimon Falta pozyskany 
z Pilzna i reprezentant Białorusi 
Art’om Koncewoj. – Falta jest piłka-
rzem uniwersalnym. Może z powo-

dzeniem zagrać zarówno w obronie, 
jak też w linii pomocy – twierdzi Alo-
is Grussmann, dyrektor sportowy 
Banika Ostrawa. Falta, który ma na 
swoim koncie 173 spotkań pierwszo-
ligowych, jest też piłkarzem bram-
kostrzelnym, z dobrym wyszkole-

niem technicznym. Strzelanie goli to 
ulubiona czynność także Koncewo-
ja, sprowadzonego do Banika z Ru-
chu Brest. W Ostrawie w wiosennej 
części sezonu nie zobaczymy z kolei 
wypożyczonego do Pilzna napastni-
ka Romana Potočnego.  

● Piłkarze Banika Ostrawa wznowili 
zajęcia w poniedziałek. Wczoraj 
gładko uporali się w Tipsport Lidze z 
Karwiną. Fot. fcb.cz
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Dom otwarty (8, 9, godz. 17.30).

CO W KINACH

BYSTRZYCA: Tři přání pro Popel-
ku (8, godz. 18.00); TRZYNIEC – 
Kosmos: Pogromcy duchów. Dzie-
dzictwo (7, 9, godz. 17.30); Spider 
Man: Bez drogi do domu (7, godz. 
20.00); Clifford. Wielki czerwony 
pies (8, godz. 15.00; 10, godz. 17.30); 
Šťastný nový rok 2 (8, godz. 17.30; 
10, godz. 20.00); King’s Man: Pierw-
sza misja (8, 9, godz. 20.00); KAR-
WINA – Centrum: Clifford. Wiel-
ki czerwony pies (7, godz. 17.30; 8, 
godz. 14.30); Pogromcy duchów. 
Dziedzictwo (7, godz. 20.00; 9, 
godz. 17.00); Spider Man: Bez dro-
gi do domu (8, godz. 17.00); Štastný 
nový rok 2 (8, godz. 20.00; 10, godz. 
17.30); Sing 2 (9, godz. 14.30); Ma-
trix Resurrections (9, godz. 19.30); 
King’s Man: Pierwsza misja (10, 
godz. 19.30); HAWIERZÓW – Cen-
trum: Clifford. Wielki czerwony 
pies (7, 8, godz. 17.00); King’s Man: 
Pierwsza misja (7, godz. 18.00; 8, 
9, godz. 19.30); King’s Man: Pierw-
sza misja (7, godz. 19.30; 8, 9, godz. 
18.00); Met opera (9, godz. 15.00); 
Rodzina Addamsów 2 (10, godz. 
17.00); Benedetta (10, godz. 18.00); 

Diuna (10, godz. 19.00); CIESZYN – 
Piast: Misiek. Ekipa na wakacjach 
(7-9, godz. 15.00); Biały potok (7-9, 
godz. 17.00); Koniec świata, czy-
li Kogel Mogel 4 (7,9, godz. 18.45, 
20.45).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Se-
niora zapraszają na spotkanie 12. 1. 
o godz. 15.00 do Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Biblioteka Miejska 
przy ul. Havlíčka 6 zaprasza w so-
botę 8. 1. od godz. 8.00 do 12.00 na 
darmowy kiermasz książek pt. „Za-
bierz mnie do domu”.
 Styczniowe spotkanie MUR-u 
odbędzie się w środę 12. 1. o godz. 
17.00 w Klubie „Dziupla”. Na temat 
„Fakty i mity wojny czechosłowac-
ko-polskiej o Śląsk Cieszyński” mó-
wić będzie Daniel Korbel. Prosimy o 

rezerwację miejsc pod adresem: mur.
pzko@gmail.com lub telefonicznie 
+420 705 114 048. Obowiązują zasady 
higieniczne wg aktualnych ustaleń.
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej za-
prasza do wysłuchania prelekcji 
Jany Raclavskiej pt. „Wizerunek 
kobiety w protestantyzmie na pod-
stawie kazań pogrzebowych ze Ślą-
ska Cieszyńskiego” w środę 12. 1. o 
godz. 16.30 w budynku biblioteki 
na Rynku Masaryka w Karwinie-
-Frysztacie. Warunki uczestnictwa 
w imprezie określają aktualne za-
sady wydane przez MZ RC.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” – 
Zawiadamiamy członków i sympa-
tyków, że styczniowe spotkanie nie 
odbędzie się!
PTTS „BŚ” – 8. 1. zaprasza wszyst-
kich „beskidzioków” i sympatyków 
„BŚ” na Skałkę, by wspólnie tra-
dycyjnie przywitać nowy rok. W 
schronisku od godz. 10.30 oczekuje 
na nas Basia Kúdela, tel. 775 980 
304. Wyjście do schroniska trasami 
dowolnymi.
 8. 2. zapraszamy do restauracji 
„Na Brandysie” w Czeskim Cie-
szynie na balowanie z „Beskidem”. 
Początek o godz. 16.00 – wystąpi 
„Zaolzioczek” z Jabłonkowa. Do 
tańca grać będzie Roman Grygar. 
Bilety w cenie 400 kc można nabyć 
u Zbyszka Piegzy, tel. 724 027 883, 
piegzaz@seznam.cz.

KONCERTY

POLSKI CHÓR MIESZANY „Col-
legium Canticorum” – Zaprasza 
na koncert kolęd, który odbędzie 
w trakcie nabożeństwa w niedzielę 
9. 1. o godz. 9.00 w kościele ewan-
gelickim w Trzanowicach.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
3. 2. wystawa pt. „Z Adamowej dzi-
chty. O życiu i twórczości Adama 
Wawrosza”. Czynna od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-15.00. 

CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, korytarz 
wejściowy: do 20. 1. wystawa pt. 
„Jan Kubok, kierownik szkoły i 
wójt Końskiej”. Czynna w godzi-
nach otwarcia budynku.
ODDZIAŁ LITERATURY POL-
SKIEJ BIBLIOTEKI REGIONAL-
NEJ, Rynek Masaryka, Karwi-
na-Frysztat: do 31. 1. wystawa pt. 
„Gustaw Fierla. Życie i twórczość”. 
Ekspozycję przygotowaną przez 
Mariana Steffka z Ośrodka Doku-
mentacyjnego KP w RC można oglą-
dać w godzinach otwarcia placówki.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ I MIASTA TRZYŃCA, 
Frýdecká 387, Trzyniec: do 30. 1. 
wystawa pt. „Szopka, symbol Bo-
żego Narodzenia”. Czynna: wt-pt: 
w godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 
13.00-17.00.
 GALERIA „Na schodach”: do 
31. 1. wystawa pt. „Boże Narodze-

nie, zwierciadło historii.” Czynna: 
wt-pt: w godz. 9.00-17.00; nie: w 
godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 29. 1. 
wystawa pt. „Uratować dla nauki 
i od zapomnienia – 120 lat histo-
rii Polskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego”. Czynna od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-18.00, soboty w 
godz. 9.00-15.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃ-
SKIEGO, Sala Rzymska, T. Re-
gera 6, Cieszyn: do 23. 1. wystawa 
pt. „Czas apokalipsy na Śląsku Cie-
szyńskim. 40. rocznica wprowa-
dzenia stanu wojennego”. Czynna: 
wtorek, czwartek, piątek, sobota i 
niedziela w godz. 10.00-14.00; śro-
da w godz. 12.00-16.00.

I N F O R M AT O R

Dziękujemy Ci za to, kim byłaś,
za każdy dzień, który z nami żyłaś.

Dnia 6 stycznia obchodziłaby 100. urodziny nasza Naj-
droższa Mamusia, Babcia, Prababcia i Teściowa

śp. WANDA PRYMUSOWA
z Karwiny, rodaczka ze Stonawy

Z miłością i wielkim szacunkiem wspominają córki i sy-
nowie z rodzinami.
 GŁ-003

Kto kochał, nie zapomni, 
kto znał, niechaj wspomni.

Dnia 9 stycznia 2022 minie 6. bolesna rocznica, kiedy od 
nas na zawsze odeszła nasza Kochana Żona, Mamusia, 
Babcia, Siostra, Ciocia, Teściowa, Kuzynka i Koleżanka

śp. KAZIMIERA SANTARIUS
z Hawierzowa-Szumbarku

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GŁ-006

Myśli nasze powracają do chwil,
kiedy byłaś z nami…

Dnia 7 stycznia mija 1. rocznica, kiedy odeszła od nas 
na zawsze 

śp. KARINA SZŰCS
z Ropicy

Z  żalem, miłością i smutkiem w sercu wspomina syn 
Damian z najbliższą rodziną.
 GŁ-004

Nie umierają Ci, których kochaliśmy…
Dnia 8 stycznia 2022 minie trzecia rocznica śmierci   

MUDr MARII BARTNICKIEJ
ordynatorki oddziału chorób zawodowych 

w szpitalu na Podlesiu
O chwilę wspomnień i cichą modlitwę w Jej intencji 
proszą mąż i synowie z rodzinami.
 GŁ-009

Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci.

     Wisława Szymborska

Dzisiaj, 7 stycznia, mija 1. rocznica, 
kiedy odszedł od nas na zawsze nasz 
Kochany

śp. mgr ROMAN ŻYŁA 
zaś 27 listopada 2021 minęła 9. roczni-
ca, kiedy nas na zawsze opuściła na-
sza Kochana 

śp. BARBARA ŻYŁOWA
z Czeskiego Cieszyna-Mistrzowic

wcześniej z Karwiny-Nowego Miasta
O chwilę wspomnień prosi córka Halina wraz z rodziną.
 GŁ-071

Wczoraj minęła 13. rocznica śmierci naszej Kochanej 
Mamy, Cioci, Babci i Prababci 

śp. ZUZANNY ŁYSEK 
z Boconowic

Czas szybko mija, ale w naszych sercach stale jest 
z nami – uśmiechnięta i pogodna. 
O chwilę wspomnień i modlitwę proszą córka Danuta 
i syn Władysław z rodzinami.
 GŁ-011

Dnia 3 stycznia 2022 minęło 40 lat, gdy odszedł na zawsze nasz Ojciec, 
Teść i Dziadek

pan STANISŁAW MACURA
z Ropicy

Z kolei dnia 17 października 2019 odeszła od nas na zawsze Jego Żona

pani ANNA MACURA
O chwilę wspomnień prosi córka z rodziną.
 GŁ-008

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci. 
Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie tracił.

 W. Szymborska

9 stycznia minie już dwudziesta bolesna rocznica śmierci naszej Nieod-
żałowanej

HALINY KOWALCZYK
z Trzyńca

Dnia 4 lutego minie również dziewiętnasta rocznica śmierci 

HELENY KUBECZKI
z Orłowej

O chwilę wspomnień prosimy tych, którzy znali i szanowali Ich wielkie 
i życzliwe serca.
Najbliżsi.
 GŁ-782

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Znajdź nas 
na YouTubie



WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Największa miłość na świecie zgaśnie,
gdy serce matki na zawsze zaśnie.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 3 stycznia 2022 
zmarła w wieku 91 lat nasza Ukochana Mamusia, Te-
ściowa, Babcia, Prababcia, Ciocia i Pani

śp. HELENA ONDRASZKOWA
z domu Lindowa,

zamieszkała w Wędryni pod nr. 721
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 7 
stycznia 2022 o godz. 10.00 w kościele ewangelickim 
w  Trzyńcu. Po obrzędzie odprowadzimy Zmarłą na 
katolicki cmentarz w Wędryni. W smutku pogrążona 
rodzina. GŁ-007

Szczere wyrazy współczucia pani MUDr Renacie Konstankiewiczowej 
i całej rodzinie z powodu śmierci Jej Ukochanej 

MAMY
od Lidki i Sultany.
 GŁ-015

PIĄTEK 7 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
9.50 Śladami gwiazd 10.20 Nie wia-
domo, kiedy nadejdzie świt (film) 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Zapomniany diabeł (bajka) 16.00 Po-
dróżomania 16.30 Losy gwiazd 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Maluchy w podróży (s.) 21.00 
13. komnata Václava Neckářa 21.30 
Wszystko-party 22.25 Zawodowcy 
(s.) 23.20 Kryminolog (s.) 0.20 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 W kamperze 
po Czechach 9.00 Wspaniałe amery-
kańskie miasta 9.50 Namibia, nadzie-
ja i przyszłość 10.45 Egipt z lotu pta-
ka 12.15 Piękno Albanii 12.35 Wielka 
wojna pod mikroskopem 13.30 Życie 
w gułagu 14.30 Blokada Leningradu 
15.25 Jumbo Jet: 50 lat w chmurach 
16.10 Pustkowia Gór Kantabryjskich 
17.05 Najlepsze psy roku 17.50 Natura 
bez granic 18.15 Heydrich – ostatecz-
ne rozwiązanie 18.45 Czołgi w walce 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Człowiek z Hongkon-
gu (film) 21.45 Podatkowi desperaci 
(film) 23.25 Equilibrium (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 9.50 Odznaka Vysočina (s.) 11.00 
Pościg 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Krok za krokiem (s.) 13.05 
Ogólniak (s.) 14.15 Mentalista (s.) 
15.05 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.40 Pościg 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Aladyn (film) 22.30 R.I.P.D. Agenci z 
zaświatów (film) 0.10 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.30 Wilk 
i zając (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 8.10 
Showtime 8.20 M.A.S.H. (s.) 9.50 
Slunečná (s.) 11.00 Incognito 12.00 
Strażnik Teksasu (s.) 12.55 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.50 Policja Hamburg 
(s.) 14.45 Agenci NCIS (s.) 15.45 Tak 
jest, szefie! 16.55 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Zew 
krwi (film) 22.20 Mechanik: Konfron-
tacja (film) 0.10 Tak jest, szefie! 1.15 
Policja w akcji. 

SOBOTA 8 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Spryt ma dziurawe ubranie 
(bajka) 6.40 Kto zjadł gołąbki? (baj-
ka) 6.55 W zamku i pod zamkiem 
(film) 8.40 Ptak Feniks (bajka) 10.15 
Wszystkie istoty duże i małe 11.05 
Wszystko-party 12.00 Z metropolii, 
Tydzień w regionach 12.25 Świniopas 
i córka cesarza (bajka) 13.00 Wia-
domości 13.05 O trzech rycerzach 
(bajka) 14.20 Bliźniaki (bajka) 15.30 
Dziewczyna w błękicie (film) 17.00 
Hercule Poirot (s.) 17.55 Kot to nie pies 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Cuda natury 21.20 Jan Werich 23.05 
Maigret i otwarte okno (film) 0.40 
Komisarz Montalbano (s.). 
TVC 2 
6.00 Jak Hitler chciał zniszczyć Paryż 
6.55 100 cudów świata 7.50 Agatha 
Christie: 100 lat z Herculesem Poirot 

i panną Marple 8.40 Na hulajnodze 
8.50 Odkrywanie smaków z Gordo-
nem Ramsey’em 9.40 Skarby o za-
pachu benzyny 10.10 Superpociągi 
11.05 Lotnicze katastrofy 11.50 To 
był Karel Kyncl 12.55 Babel 13.20 Naj-
większe apokalipsy w dziejach 14.15 
Zatańczyć twista w Moskwie (film) 
15.45 Australia z lotu ptaka 16.40 
Dzikie pustkowia Chin 17.30 Cudow-
na planeta 18.25 Świat zwierząt 19.20 
Natura bez granic 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Kleopa-
tra (film) 0.00 Angol (film). 
NOVA 
6.05 Tom @ Jerry Show (s. anim.) 
6.50 Scooby-Doo na tropie (s. anim.) 
8.05 Śpiąca królewna (bajka) 9.35 
Krok za krokiem (s.) 9.55 Kod Karola 
Wielkiego (film) 12.10 Dzwoń do TV 
Nova 12.45 Zamieńmy się żonami 
13.55 Aladyn (film) 16.10 Moja dziew-
czyna wychodzi za mąż (film) 17.55 
Gru, Dru i minionki (film anim.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Harry Potter i Komnata Tajemnic 
(film) 23.05 Tammy (film) 0.45 Moja 
dziewczyna wychodzi za mąż (film). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.35 Pie-
skie życie (s. anim.) 7.00 Wilk i zając 
(s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 8.50 Auto-
salon.tv 9.50 M.A.S.H. (s.) 10.20 Jak 
zbudować marzenie 11.20 Morder-
stwa w Midsomer (s.) 13.00 Zew krwi 
(film) 14.50 Różowa pantera (film) 
17.00 Flintstonowie (film) 18.55 Wia-
domości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Kapitan Exner (s.) 22.00 Po 
katastrofie (film) 23.45 Detektyw z 
Hongkongu (film). 

NIEDZIELA 9 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Dziewczyna w błękicie (film) 7.50 
Uśmiechy Oldřicha Daňka 8.30 Mar-
twy królewicz (bajka) 9.45 Kalenda-
rium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.05 Ryneczek (s.) 12.00 
Pytania V. Moravca 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 Królowa z jeziora (bajka) 
14.35 O rozbójniku Olbramie (bajka)  
15.15 O królewiczu Beczce (bajka) 
16.00 My, uczęszczający do szkoły 
(s.) 17.05 Szpital na peryferiach (s.) 
18.00 Koncert z okazji święta Trzech 
Króli 2022 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Lata dzie-
więćdziesiąte (s.) 21.15 168 godzin 
21.50 Naga pasterka (film) 23.25 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 
0.10 Kryminolog (s.). 
TVC 2 
6.10 Ślady, fakty, tajemnice 7.20 Sło-
wo na niedzielę 7.30 Tenis: ATP Cup 
2022 (transmisja) 14.05 Królestwo 
natury 14.30 Kot to nie pies 15.05 Ta-
jemnice budowniczych piramid 15.55 
Na pływalni z Michaelem Cainem 
16.20 Atypowe zachowania zwierząt 
17.15 Kraina wina 17.45 Tajemnicza 
Arabia Saudyjska 18.40 W kamperze 
po Czechach 19.05 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 19.20 Ciekawost-
ki z regionów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Poszuki-
wacze (film) 22.00 Wind River (film) 
23.50 Uzależnienie. 
NOVA 
6.10 Tom @ Jerry Show (s. anim.) 
6.55 Scooby-Doo na tropie (s. anim.) 
8.15 Jaś i Małgosia (bajka) 9.40 Krok 
za krokiem (s.) 10.00 Totalna magia 
(film) 11.50 Klik (film) 13.40 Lepiej 
późno niż później (film) 15.55 Butelki 

zwrotne (film) 17.45 Podróż na Ta-
jemniczą Wyspę (film) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Ech, życie 
(film) 22.05 Odpryski 22.35 Mroczna 
dzielnica (film) 0.20 Lepiej późno niż 
później (film). 
PRIMA 
6.10 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.35 Pie-
skie życie (s. anim.) 7.00 M.A.S.H. 
(s.) 8.20 Świat ogarnięty wojną 9.25 
Prima świat 9.55 Tajne rozdziały z 
czeskiej historii 10.25 Szefem w kilka 
minut 11.00 Partia Terezy Tomanko-
wej 11.55 Poradnik domowy 12.45 Po-
radnik Pepy Libickiego 13.20 Porad-
nik Ládi Hruški 14.00 Tak jest, szefie! 
15.20 Kapitan Exner (s.) 16.55 W dwa 
ognie (film) 18.55 Wiadomości, pogo-
da 19.55 Showtime 20.15 Do Czech 
razy sztuka (film) 22.05 Plan ocalenia 
(film) 23.55 Pokój w piwnicy (film). 

PONIEDZIAŁEK 10 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wszystkie istoty 
duże i małe (film) 9.50 168 godzin 
10.40 Maluchy w podróży (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.10 
Naga pasterka (film) 15.40 Krok od 
nieba (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 20.10 Cienie we 
mgle (s.) 21.15 Reporterzy TVC 21.55 
Bilans: media 22.25 Życie i czasy sę-
dziego A.K. (s.) 23.25 Dobry adres (s.) 
0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Australia z lotu 
ptaka 9.20 Dzikie pustkowia Chin 
10.15 Błękitna planeta 11.05 Babel 
11.35 Indie – z biegiem Gangi 12.30 
Klucz 12.55 Świat zwierząt 13.50 
Głupcy na wyprawie dookoła świata 
14.20 Wspaniałe amerykańskie mia-
sta 15.10 Słyszeć sowę 15.40 Sprawa 
Alberta Goringa 16.45 Przygody na-
uki i techniki 17.15 Lotnicze katastro-
fy 18.00 Skarby o zapachu benzyny 
18.30 Jumbo Jet: 50 lat w chmurach 
19.15 Wełtawa, nasza rzeka 19.25 Cze-
chosłowacki tygodnik filmowy 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Największe apokalipsy w dzie-
jach 21.00 Tajemnice budowniczych 
piramid 21.45 110. ulica (film) 23.30 
Przełęcz (film) 1.00 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 
(s.) 10.05 Przyprawy 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.35 
Krok za krokiem (s.) 13.00 Ogólniak 
(s.) 14.10 Mentalista (s.) 15.05 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.35 
Pościg 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Spece 
(s.) 22.25 Policja Chicago (s.) 22.15 
Policja Chicago (s.) 23.05 CSI: Krymi-
nalne zagadki Miami (s.) 0.45 Menta-
lista (s.). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.30 Wilk 
i zając (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 
7.50 Showtime 8.10 M.A.S.H. (s.) 
9.40 Gafy (s.) 10.40 Kapitan Exner 
(s.) 12.00 Strażnik Teksasu (s.) 12.55 
Gliniarz i prokurator (s.) 13.50 Policja 
Hamburg (s.) 14.45 Agenci NCIS (s.) 
15.45 Tak jest, szefie 16.55 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Dream Team 21.40 Jak zbudo-
wać marzenie 23.50 Tak jest, szefie! 

 GŁ-089

 GŁ-785

Gdyby miłość mogła uzdrawiać, a łzy wskrzeszać,
byłabyś z nami...

13 stycznia minie 4. bolesna rocznica, kiedy od nas ode-
szła na zawsze nasza Najukochańsza Mamusia

pani VĚRA JUDASZEWICZOWA
Z miłością i szacunkiem wspominają mąż i córki z ro-
dzinami. GŁ-016
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Aktualny serwis  
o Polakach  
na Zaolziu

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwią-
zań zostanie rozlosowana książka. 
Rozwiązania prosimy wysyłać na 

e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 
19 stycznia. Autorem dzisiejszego zadania jest 
Jan Kubiczek.

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

• W naszej rubryce prezentujemy kolejne archiwalne zdjęcie. Na fotografii wykonanej w połowie XX wieku widać 
rynek T.G. Masaryka w Trzyńcu.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

...tak jestTak było...
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Rozwiązaniem krzyżówki są życzenia...

POZIOMO:
1. fortepian albo pianino z Kalisza
2. kosmetyk do malowania ust
3. Grzegorz, polski artysta, aranżer, pianista, kompozytor, wokalista
4. dawna nazwa tytoniu fajkowego
5. do przebitek - pod kartką
6. system przeciw blokowaniu kół
7. El..., zmarły w 1614 roku hiszpański malarz
8. bożek z kozimi rogami i kopytami
9. cecha charakterystyczna, właściwość
10. barwa brzmienia głosu lub dźwięku
11. fabryka, zakład po niemiecku
12. ROZWIĄZANIE DODATKOWE (część 1.)
13. córka Zeusa i Mnemosyne, grecka muza poezji miłosnej
14. błąd serwisowy lub potocznie Internet

15. boleń lub muzyka Eminema
16. mały Dariusz
17. ROZWIĄZANIE DODATKOWE (część 2.)
18. mityczna istota będąca półkoniem - półczłowiekiem
19. duża rzeka w Niemczech lub pierwiastek Re
20. amerykańska liga koszykówki
21. czerwień z domieszką różu i fioletu

PIONOWO: 
AGASSI, ALKANT, ANANAS, ATOMIC, CENZOR, CUKIER, DRENAŻ, 
DŻOKER, EMPORA, EROZJA, EUROPA, JOADAN, JURATA, LALAGE, 
MAGNEZ, NARNIA, NATION, NIEMOC, OBUWIE, POSTÓJ, SCREEN, 
SKÓRKI, SMARDZ, YAGOUA, ZADUMA

Wyrazy trudne lub mniej znane: AMARANT, FAUN, RAP


