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Wszystko przygotowane.
Tylko śniegu brak

SPOŁECZEŃSTWO

Coraz mniej
organizacji
Czeski Cieszyn. Nie wszystkie organizacje, które złożyły akces do Kongresu Polaków w Republice Czeskiej,
faktycznie działają. Niektóre z 32
nie prowadzą już działalności, innym
grozi likwidacja ze względu na niedopełnienie obowiązków wynikających
z kodeksu cywilnego. Małgorzata Rakowska, przewodnicząca Rady Przedstawicieli KP, poruszyła ten temat na
czwartkowym posiedzeniu.
STR. 2

REGION: Dobra wiadomość dla miłośników biegówek. Trasy zostaną lepiej przygotowane,
ponadto pojawiła się nowa aplikacja mobilna, która ułatwi im poruszanie się w terenie. Do
pełni szczęścia brakuje już „tylko” śniegu.
Beata Schönwald

N

owa aplikacja pn. „Biegówki Morawy Północne”
(Běžky Severní Morava)
jest dziełem województwa morawsko-śląskiego. Funkcjonuje jako
przewodnik. W tym sezonie na
próbę. W przyszłości, zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników,
będzie dalej ulepszana. Aplikację „Biegówki Morawy Północne”
można pobrać bezpłatnie z Google
Play lub App Store.
– Tylko w pierwszym kwartale ub.
roku Beskidy odwiedziło ok. 50 tys.
osób, w Jesioniki zawitało w tym
samym okresie ok. 48 tys. turystów.
Uznaliśmy więc, że trzeba wyjść
naprzeciw tak dużemu zainteresowaniu. Nowa aplikacja pomaga w
uzyskaniu informacji potrzebnych
do idealnego zaplanowania wycieczki na biegówkach, jak również
przyczynia się do jej bezproblemowej realizacji. Obejmuje mapę interaktywną, opisy tras, ich długości,
ukształtowanie terenu oraz możliwości parkowania. Użytkownik dowie się, gdzie może zatrzymać się
na posiłek, a także kiedy ostatnio
trasa została maszynowo przygotowana – przybliża wicehetman ds.
rozwoju regionalnego, Jan Krkoška.

Kwestią przygotowania tras narciarskich województwo zajmuje się
od 15 lat. Aby ułatwić amatorom
biegówek przemierzanie górskich
szlaków, co roku przeznacza na ich
przygotowanie ok. 3 mln koron. W
tym sezonie wsparło również zakup nowej rewolucyjnej maszyny,
która będzie służyć narciarzom
biegowym, na trasie z Kozińca na
Ostry, Jaworowy, Kałużny, Kamienity i Sławicz. Zdaniem zastępcy
burmistrza Trzyńca, Ivo Kalety,
duża w tym zasługa wicehetmana
Stanisława Folwarcznego, który
znacząco przyczynił się do poprawy jakości tras biegowych w tej
części Beskidów.
Samym przygotowaniem tras
zajmie się gestor schroniska na
Ostrym, Zbyhněv Kantor. – Maszyna nie działa samodzielnie. Przyczepia się ją do skutera śnieżnego.
Z moich informacji wynika, że jesteśmy pierwsi w RC, którzy będą
z niej korzystać – przekonuje Kantor. Chociaż zgodnie z umową, jest
odpowiedzialny za regularne przygotowanie 44-kilometrowego odcinka, nowego nabytku nie zdążył
jeszcze wypróbować. Maszyna stoi
na razie w garażu i tak jak wszyscy
miłośnicy biegówek czeka na porządne opady śniegu.

Jutro poznamy
prezydenta
Kraj. Dziś o godz. 14.00 rozpoczyna
się druga tura wyborów prezydenckich. Zdecydujemy w nich, czy urząd
prezydenta będzie przez kolejne pięć
lat sprawował Miloš Zeman, czy jego
miejsce zajmie Jiří Drahoš. Nazwisko
zwycięzcy poznamy jutro po południu.
Lokale wyborcze będą otwarte dziś
do godz. 22.00 i jutro w godz. 8.0014.00. Różnica będzie polegała na
tym, że karty do głosowania będą dostępne dopiero na miejscu w lokalach
wyborczych.
Jutro, od wczesnego popołudnia, wynikami wyborów będzie żyć również
Jabłonków, miasto rodzinne Jiřego
Drahoša. Od godz. 13.45 w parku za
miejscowym ratuszem będzie emitowana transmisja na żywo z wyborów
prezydenckich. Czas oczekiwania na
ostateczny wynik wypełni koncert, w
którym wystąpią m.in. zespoły „Zaolzi” i „Zaolzioczek”, kapela „Lipka” oraz
grupy Bidon i Blaf.
(sch)

NOWE TECHNOLOGIE

Bezpłatne ładowanie
Region. Specjalna ładowarka do samochodów na prąd została zainstalowana przy budynku miejscowej
szkoły zawodowej. Doładowanie
elektromobilu jest bezpłatne. Stacja
ładowania w Jabłonkowie jest jedną z dziesięciu, które zostały w tym
miesiącu uruchomione przez spółkę
„Elektro-projekce” w ramach programu dotacyjnego wspierającego „inteligentne rozwiązania” w województwie morawsko-śląskim. Oprócz
Jabłonkowa ładowarki zainstalowano również w Teatrze Cieszyńskim
w Czeskim Cieszynie, szpitalu w
Karwnie-Raju czy Pogotowiu Ratunkowym w Hawierzowie.
(sch)

• Na taki widok musimy trochę poczekać.
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

• Maszynę Stopař PROFI III z frezą KOHLER 12,5 kW zakupiła miejska spółka
STaRS Trzyniec, korzystając z dotacyjnych pieniędzy. 200 tys. koron przeznaczyło na jej zakup województwo, pozostałe 67 tys. koron wyłożyło Miasto Trzyniec.
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Danuta Chlup
danuta.chlup@glos.live

N

ie wiem, czy to efekt zimy i związanego z tym niedoboru promieni słonecznych, ale wydaje mi się, że ogarnia nas mrok. Mroczna
jest sytuacja w Czechach, gdzie przed drugą turą wyborów prezydenckich pojawiają się slogany pełne nienawiści i kłamstw. Mimo wszystko
wierzę jednak, że Republika Czeska będzie miała prezydenta, który
nie buduje swojej popularności na podsycaniu najniższych, negatywnych instynktów społeczeństwa.
Dwie ulotki, które traﬁły w ostatnich dniach do naszych skrzynek
pocztowych, mówią same za siebie: na jednej zrównoważona wypowiedź, na drugiej negatywne slogany stawiające kontrkandydata w
jednym szeregu z migrantami, będącymi synonimem zła.
Wtorkowa debata kandydatów na prezydenta w reżyserii Telewizji
Prima była zatrważającym widowiskiem zaplanowanym zgodnie ze
starą rzymską zasadą „panem et circenses”. Według niej władza powinna dostarczyć ludowi nie tylko chleba, ale też rozrywki, by zapewnić sobie popularność polityczną. Jak bowiem inaczej wyjaśnić fakt,
że dyskusja przed państwowej wagi wydarzeniem odbywała się na
oczach publiczności zachowującej się po chamsku? No cóż, widocznie
taki format programu odpowiadał obecnemu prezydentowi, bo przecież Prima to był jego wybór. Pisząc w czwartek ten komentarz, byłam
ciekawa poziomu wieczornej debaty w Telewizji Czeskiej. Wy, czytając piątkowy „Głos”, już będziecie wiedzieli, jaki ona miała przebieg.
Wciąż mam nadzieję, że w tym kraju kultura może jeszcze zwyciężyć
nad chamstwem.

CYTAT NA DZIŚ

Olaf Krynicki
rzecznik prasowy Samsung Electronics Polska

•••
Dynamiczny rozwój rynku i rosnące
możliwości urządzeń mobilnych pozwolą, w
perspektywie 5-7 lat, na zastąpienie
w codziennej pracy laptopów
i komputerów stacjonarnych przez smartfony

ponad
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mln kredytów o łącznej wartości 133,2 miliardów złotych udzieliły w 2017
roku polskie banki i SKOK-i. Informację podało Biuro Informacji Kredytowej.
Wiadomo, że jest to o 5,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

stycznia 2018

Imieniny obchodzą:
Paula, Tytus
Wschód słońca: 7.28
Zachód słońca: 16.28
Do końca roku: 339 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień
Celnictwa
Dzień Transplantacji
Przysłowia:
„Kiedy w styczniu lato, w
lecie zimno za to”

27
stycznia 2018

Imieniny obchodzą:
Jerzy, Witalian
Wschód słońca: 7.26
Zachód słońca: 16.29
Do końca roku: 338 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Ofiarach
Holokaustu
Dzień Dialogu z Islamem
Przysłowia:
„Kiedy styczeń
najostrzejszy, tedy roczek
najpłodniejszy”

wówkę i MK PZKO w Łomnej
Dolnej.

• Przewodnicząca Rady
Przedstawicieli,
Małgorzata
Rakowska oraz
prezes Kongresu Polaków,
Mariusz Wałach, przeglądają listę organizacji z akcesem
w Kongresie.

Fot. DANUTA CHLUP

O

drębny problem stanowią organizacje, które nie wywiązały
się z obowiązków wynikających
z nowego kodeksu cywilnego, który
wymagał m.in. dostosowania nazwy
organizacji do nowych wymogów. To
– według informacji, jakie przekazała
Rakowska – dotyczy Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograﬁcznego, Koła Polskich Kombatantów, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych,
Polskiego Stowarzyszenia Artystów
Plastyków, Szkoły Polonijnej w Pradze
i Stowarzyszenia „Kurier Praski” oraz

Macierzy Szkolnej w Wędryni. – Są to
organizacje, którym grozi likwidacja
– podkreśliła przewodnicząca Rady
Przedstawicieli.
Na pytanie, czy organizacje takie
mogą jeszcze „przeżyć”, odpowiedział
prawnik Dariusz Branny: – Tak, mogą
jeszcze dodatkowo wypełnić obowiązki
wynikające z ustawy. Ale wiem na przykład, że Koło Polskich Kombatantów zamierza w naturalny sposób „wyciszyć”
swoją działalność. Jednak żadna organizacja nie zaniknie z dnia na dzień, zawsze to jest pewien proces.
(dc)

DZIEJE SIĘ W REGIONIE
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BOGUMIN
DZIEĆMOROWICE

stycznia 2018

Imieniny obchodzą:
Karol, Tomasz
Wschód słońca: 7.25
Zachód słońca: 16.31
Do końca roku: 337 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień
Trędowatych
Dzień Piszczałek i Fujarek
Przysłowia:
„Na świętego Karola
wyjrzy spod śniegu rola”

POGODA
piątek

dzień: 3 do 6 C
noc: 2 do 1 C
wiatr: 2-5 m/s

dzień: 2 do 4 C
noc: 3 do 1 C
wiatr: 1-2 m/s
niedziela

z Balu Królewskiego, zorganizowanego przez polską podsta-

Republiki Federacyjnej – mówiła Rakowska.

POJUTRZE...

E STREFA

i krótkiego materiału filmowego

– Nie istnieją już Stowarzyszenie Osób Pracujących i Uczących się
za Granicą oraz Zrzeszenie Śpiewaczo-Muzyczne, na liście widnieje więc 30 organizacji z akcesem do Kongresu Polaków. W likwidacji są Towarzystwo AVION, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
w RC, Stowarzyszenie Polskich Literatów Czeskiej i Słowackiej

JUTRO...

sobota

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Coraz mniej organizacji

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

BOGUMIN

Ekipa ratownictwa
medycznego z Orłowej
interweniowała w
poniedziałek wieczorem
w Boguminie, gdzie
samochód osobowy
potrącił rowerzystkę.
Po wypadku 63-letnia
kobieta była przez
chwilę nieprzytomna,
jednak odzyskała
świadomość i rozmawiała
z ratownikami. Lekarz
zdiagnozował u niej
urazy głowy i kręgosłupa,
dlatego po podaniu
niezbędnych leków
pacjentka została
umieszczona na
materacu próżniowym i
przetransportowana do
szpitala uniwersyteckiego
w Ostrawie.
(wik)
DZIEĆMOROWICE

Turystyka industrialna
przeżywa okres rozkwitu.
Przyciągają nie tylko
zabytkowe zakłady
przekształcone w muzea,
ale także te czynne. Do
Elektrowni Dziećmorowice
zawitało w ub. roku blisko
1400 zwiedzających,

TRZYNIEC
LIGOTKA KAMERALNA

o prawie jedną
trzecią więcej
niż w 2016 roku.
Elektrownię zwiedzają
przede wszystkim
zorganizowane
grupy uczniów szkół
średnich oraz uczelni
technicznych, ale też
nauczyciele przedmiotów
ścisłych z całego kraju. (dc)

później jego działalność
zostanie wznowiona. (dc)
TRZYNIEC

LIGOTKA KAMERALNA

Kto planuje zimową
wycieczkę na Praszywą,
powinien liczyć się z
tym, że w tamtejszym
schronisku przez miesiąc
nie można będzie się
ogrzać i posilić. Ostatnia
szansa nadarzy się w
nadchodzący weekend.
Klub Czeskich Turystów
poinformował, że
schronisko będzie
zamknięte w terminie od
29 bm. do 22 lutego. Dzień

Szpital na Sośnie będzie
miał nowego dyrektora.
Na konkurs, który ogłosiły
władze województwa
morawsko-śląskiego po
rezygnacji Tomáša Stejskala,
wpłynęło sześć zgłoszeń.
Komisja wybrała lekarza
kardiologa Zdeňka Matuška,
który zna środowisko
i przedstawił dobrze
opracowaną koncepcję
dalszego rozwoju placówki.
Stanowisko dyrektora
obejmie 1 marca.
(dc)

WIADOMOŚCI
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Oto najsympatyczniejsza para
Zakończył się nasz konkurs na
najsympatyczniejszą parę styczniowego
balu Polskiego Gimnazjum im Juliusza
Słowackiego w Czeskim Cieszynie.
W jego trakcie sfotografowaliśmy
w „Strzelnicy” dziesięć par, po czym
poprosiliśmy naszych czytelników i
internautów o to, by wskazali ich zdaniem
najsympatyczniejszych balowiczów. Zabawa,
jaką zaproponowaliśmy, okazała się strzałem
w dziesiątkę.

K

arnawałowy konkurs cieszył
się bardzo dużą popularnością. Do redakcji napłynęło
kilkadziesiąt wyciętych z „Głosu”
kuponów. Zaprezentowane przez
nas pary zdobyły również kilkaset
(705) „polubień” na naszym proﬁlu
na Facebooku. Ostatecznie tytuł
najsympatyczniejszej pary zdobyli
Barbara Gaura z Czeskiego Cieszyna i Beniamin Kantor z Bystrzycy,
którzy uzyskali łącznie 185 głosów
zarówno od internautów, jak i czytelników. Za zwycięzcami uplasowali się Dorota Kiedroń z Trzyńca
i Marek Kufa z Czeskiego Cieszyna
(otrzymali łącznie 123 głosy) oraz
Aleksandra Veselá z Karwiny i
Aleksander Polok z Bystrzycy (122
głosy). Ostatnimi, którzy w naszej
zabawie otrzymali więcej niż sto
głosów, byli zaś Ewa i Bogusław
Dudzikowie z Kocobędza (łącznie
uzyskali oni 104 głosy).
Zwycięzców konkursu prosimy teraz o kontakt z Tomaszem
Wolﬀem, redaktorem naczelnym
„Głosu” (tel. 775 700 892, e-mail:
wolﬀ@glos.live). Nagrodą dla zwycięskiej pary jest kolacja w Hotelu
Vitality w Wędryni. Dodatkowo,
wśród głosujących wybraliśmy

jedną osobę, która otrzyma od nas
opłaconą trzymiesięczną prenumeratę „Głosu”. Szczęśliwą czytelniczką okazała się Helena Lach z
Mostów koło Jabłonkowa. Panią
Helenę także prosimy o kontakt z
redakcją „Głosu” (tel. 775 700 897,
e-mail: info@glos.live).
(wik)

183
osoby polubiły parę na Facebooku



Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Polonijne śpiewanie Nowe zasady rekrutacji
P

ny przez „Jedynkę” oraz TVP Poloolonijny Festiwal Polskiej Pionia. – Koncert laureatów odbędzie
senki będzie miał w tym roku
się 11 czerwca prawdopodobnie w
drugą edycję. Odbędzie się ona
Teatrze im. Jana Kochanowskiego
w dniach 6-11 czerwca w Opolu.
w Opolu lub na opolskim rynku.
Przed rokiem serca jurorów podbiChcemy jednak cały nasz region
ły Noemi Macura i Barbara Łakota,
opolski rozśpiewać artystami poktóre wróciły z nagrodami.
lonijnymi. Dlatego zaplanowaliTegoroczny festiwal polonijny
śmy w Brzegu koncert piosenki
zbiegnie się w czasie z Krajowym
p a t r i o t yc z n e j,
Festiwalem Piow Otmuchowie
senki Polskiej.
koncert piosenDzięki
temu
ki
estradowej,
polonijni wykoa w Gogolinie,
nawcy będą mow
miasteczku
gli stać się rówKarliczka i Kanież świadkami
rolinki, chcemy
tak
znamienzrobić koncert
nego wydarzepiosenki ludonia, jakim jest
wej – przybliży55. KFPP Opole marca upływa termin składania
ła Nabrdalik.
2018. – Specjal- zgłoszeń. Karty uczestnictwa oraz
Osoby, które
nie przenieśli- wszelkie informacje dotyczące regulaminu i programu są dostępne na pragną wystąpić
śmy nasz festiwww. wspolnotapolska.opole.pl, w
na tegorocznym
wal na czerwiec,
zakładce „Fes wal Polonijny”.
Polonijnym Feżeby było bliżej
stiwalu Polskiej
Krajowego FestiPiosenki, powinny wysłać do orgawalu Piosenki Polskiej – potwiernizatorów od trzech do pięciu różdziła „Głosowi” główna organizanych gatunkowo utworów. Wtedy
torka tej polonijnej imprezy, Halina
– jak zaznaczyła prezes opolskiej
Nabrdalik, prezes Opolskiego Od„Wspólnoty” – stworzą większe
działu Stowarzyszenia „Wspólnota
możliwości dla samych siebie.
Polska”. Jak zapowiedziała, kon(sch)
cert laureatów będzie relacjonowa-

15

Ważna wiadomość dla tych, którzy chcą podjąć studia na wyższej uczelni w Polsce.
Począwszy od roku akademickiego 2018/2019, rekrutacja kandydatów na studia
zostanie przeprowadzona w nowym trybie.

C

o to oznacza w praktyce, przybliżył konsul generalny RP w
Ostrawie, Janusz Bilski, powołując się na informację otrzymaną
z Narodowej Agencji Wymiany
Międzynarodowej. – Rekrutacja
kandydatów na studia w Polsce, w
tym cudzoziemców polskiego pochodzenia z Czech, będzie odtąd
podzielona na dwa etapy. Kandydaci nie będą składać dokumentów
w formie papierowej bezpośrednio
w konsulacie, ale za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Pozytywny wynik oceny
formalnej, polegający na złożeniu
wszystkich wymaganych dokumentów w systemie NAWA, będzie warunkiem dopuszczenia do
etapu oceny merytorycznej, czyli
egzaminów. Te jak co roku będą
organizowane przy współudziale
konsulatów – wyjaśnił Janusz Bilski, dodając, że kandydaci muszą
spełniać oczywiście kryteria naboru do Programu stypendialnego dla
Polonii.

· Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie to jedna z
najbardziej renomowanych
uczelni w Europie. Został
założony 12 maja 1364
roku. Każdego roku kształci
się tutaj ok. 40 tys. studentów. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Nowe procedury przełożą się na
termin egzaminów, które w związku z tym nie będą mogły odbyć się
wcześniej niż 15 maja. Początek re-

krutacji, czyli otwarcie systemu dla
wnioskodawców zaplanowano na
ok. 8 lutego.
(sch)
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KONKURS Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

»Niedaleko
pada jabłko...«
Dziś na naszych łamach prezentujemy kolejny list,
który dotarł do redakcji „Głosu” na konkurs
„Taka była moja babcia, taki był mój dziadek”.
dzo bliskie kontakty dopiero jako osoba
dorosła. Tym bardziej jestem zdziwiona,
w czym jestem do nich podobna. Babcia
Emilia, chociaż miała podstawowe wykształcenie, była niezmiernie mądrą i charyzmatyczną kobietą, do tego bardzo wierzącą. Nie zapomnę jej powiedzonka „Pan
Bóg chce mieć wszystkich ludzi – takich
i takich”. Sama staram się przekazywać
wiarę swoim dzieciom i wnukom. Dziadek
Andrzej był znany z dwóch rzeczy – strzygł
wszystkich chłopów w kolonii, a w swojej
torbie nosił podobno wszystko, co było
potrzebne. Nie wiem jakim cudem, ale jakoś po jego odejściu wpadły w moje ręce
te nożyce, którymi strzygł. Od tego czasu
jestem fryzjerką-amatorką. Kiedy jeszcze
pracowałam, byłam znana z tego, że kiedy
ktoś czegoś potrzebował, to się zwracał do
mnie, bo „Janka ma w torbie wszystko”.
Jak potem nie wierzyć przysłowiu „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”.
Dziękuję Wam babcie i dziadkowie za
wszystko, co mi daliście, a w ogóle o tym
nie wiedzieliście.
Janina Kafkowa

• Babcia Antonia z wnukami.

Fot. ARC
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ama jestem babcią czterech wnucząt
i często odpowiadam na ich pytania
dotyczące korzeni naszej rodziny. Opowieści o przodkach wywołują we mnie wspomnienia z dzieciństwa, ale również reﬂeksje
dotyczące różnic między przeszłością a teraźniejszością z mojego punktu widzenia –
czyli już seniora. Jedno natomiast nie uległo
zmianie – jest to miłość do naszych wnucząt.
Chyba dopiero w wieku dojrzałym wnuczęta
dostrzegają, tak jak ja, że nie zostały im tylko
wspomnienia dotyczące babci i dziadka oraz
wzajemnej miłości, ale też dochodzi świadomość dziedziczenia pewnych cech. Po prostu
genów nie da się okłamać...
Z wielkim szacunkiem i pokorą wspominam
swoje dwie babcie i dziadków – Antonię i Józefa ze strony mamy oraz Emilię i Andrzeja ze
strony taty. Tak się złożyło, że po rozwodzie
rodziców żyłam u dziadków Antonii i Józefa
aż do zamążpójścia. Z biegiem czasu uświadomiłam sobie, ile rzeczy mnie nauczyli, co przeniosłam do swego życia, do własnej rodziny.
Babcia była takim spoiwem między członkami
rodziny, trzymała ją razem. Wspominam rodzinne spotkania, wakacje z młodszymi kuzynami, kiedy jako najstarsza musiałam gotować
i pomagać w pracach domowych. Od dziadka
nauczyłam się precyzji, odpowiedzialności.
Z drugimi dziadkami utrzymywałam bar-
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Rok Niepodległej
Publikacje, konkursy, wystawy, konferencje naukowe, a nawet edukacyjne audycje radiowe
to tylko niektóre z projektów przygotowanych przez katowicki Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w jubileuszowym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W ramach tej akcji w poniedziałek w Cieszynie zainaugurowała tegoroczną działalność Akademia Niepodległości.
Bez bojowców nie byłoby legionistów
Proszę sobie wyobrazić Warszawę
z początku XX wieku. Mamy rok
1906, po ulicy spaceruje szwedzki
dyplomata. Do mężczyzny podchodzi
oficer żandarmerii carskiej, policzkuje
go i odjeżdża. Tym oficerem był bojowiec Jan Jur-Gorzechowski, późniejszy komendant Policji Państwowej,
a spoliczkował dyplomatę po to,
by generał-gubernator warszawski
przyjechał do niego z przeprosinami

przemiany, jakim podlegał. Mówił
też, czym na ziemiach polskich była
rewolucja 1905 roku.
– Socjaliści charakteryzowali się dużą
dozą idealizmu, ale też dużą dozą
naiwności. Za swe poglądy ludzie ci
płacili jednak głową. Byli ścigani w
całej Europie. Wieszano ich i zsyłano
na katorgę. Bez socjalistycznej irredenty trudno sobie jednak wyobrazić
późniejsze zagospodarowanie energii

•••
Witold Kożdoń

W

sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej wykład
zatytułowany
„Socjalistyczna irredenta” wygłosił prof.
Włodzimierz Suleja z Wrocławia,
dyrektor Biura Badań Historycznych IPN. Z kolei dr Miłosz Skrzypek z Katowic przybliżył zebranym
cieszyńskie „drogi do niepodległości”.
–
Akademię
Niepodległości
otwarli oﬁcjalnie 11 grudnia ubiegłego roku w ratuszu burmistrz
Ryszard Macura oraz dyrektor katowickiego Oddziału IPN dr Andrzej
Sznajder. Grudniowe wydarzenie
miało uroczysty charakter, natomiast dzisiaj spotykamy się już
na roboczo. Wykłady inicjują cykl
pięciu spotkań, które odbędą się
w tym roku w naszych murach –
mówił Krzysztof Szelong, dyrektor
Książnicy Cieszyńskiej, otwierając
poniedziałkowe spotkanie.
W jego trakcie słuchacze Akademii otrzymali okolicznościowe indeksy oraz teczki, notatniki i ulotki
programowe i zostali... studentami.
– Dzięki temu będziecie mogli gromadzić w indeksach potwierdzenia
uczestnictwa w kolejnych wykładach, by na końcu móc otrzymać
dyplom ukończenia Akademii. A
wykłady Akademii Niepodległości
odbywają się w całej Polsce – mówił
Szelong.
W województwie śląskim na jej
gospodarza wybrano Książnicę Cieszyńską. – Niezmiernie się z tego
cieszę, choć zdaję też sobie sprawę, że to nie my, ale nasi przodkowie sprawili, iż IPN zdecydował się
zlokalizować Akademię nad Olzą
– mówił Szelong, przekonując, że
Cieszyn jest w XX-wiecznej historii
Polski miejscem szczególnym. – To
przecież tutaj 19 października 1918
r. powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, czyli pierwszy
niezależny od władz zaborczych
organ władzy odradzającego się
po zaborach państwa polskiego.
Ale Śląsk Cieszyński pozostawał
w głównym nurcie polskiego życia narodowego już wcześniej, a
pod pewnymi względami nadawał
nawet ton polskim dziejom i mam
nadzieję, że ten aspekt procesów
dziejowych także zostanie dostrzeżony i należycie wyeksponowany
podczas naszych spotkań – mówił dyrektor Książnicy, zdradzając
jednocześnie, że pod koniec paź-

dziernika szykuje się nad Olzą duże
wydarzenie patriotyczne. – Nie jestem pewien, czy uda nam się traﬁć
dokładnie w 27 października, ale
w „okolicach” tej daty spróbujemy
zrekonstruować potężny wiec, jaki
odbył się tego dnia w roku 1918 w
Cieszynie i jest uwieczniony na historycznych fotograﬁach. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy
Polaków z obu stron Olzy, a prawdopodobnie przyjedzie wówczas
do nas również prezydent Rzeczpospolitej – stwierdził Szelong.
Ponadto IPN wydał na przykład
kalendarz ścienny „Z myślą o Niepodległej” na rok 2018, zachęca
również do słuchania cyklu audycji w Polskim Radiu Katowice pod
wspólnym tytułem „Z myślą o Niepodległej”. Będą one emitowane zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca. IPN prowadzi również szkolenia
dla nauczycieli z zagadnień dotyczących odzyskania niepodległości, a jeszcze innym przedsięwzięciem jest ogólnopolski konkurs
„Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”, który ma za zadanie przypomnieć i upamiętnić
bohaterów zasłużonych w walce o
suwerenną Rzeczpospolitą, odznaczonych przed 1939 rokiem Krzyżem lub Medalem Niepodległości.
– Konkurs adresujemy do młodzieży szkolnej, także do uczniów
szkół polonijnych. Zapraszamy
przy tym do udziału rodziców z
dziećmi. A szukamy osób, które
przed wojną zostały odznaczone
Krzyżem albo Medalem Niepodległości, przy czym nie chodzi
tyle o personalną identyﬁkację
tych osób, co raczej o pogłębienie
ich życiorysów – tłumaczy prof.
Suleja.
Zadaniem uczestników konkursu
jest więc wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (związanej z ich miejscowością, rodziną), zebranie informacji
o bohaterze: zdjęć, pamiątek, relacji krewnych oraz zaprezentowanie
wyników swoich poszukiwań w formie plakatu edukacyjnego, ﬁlmu
bądź vloga. Efekty pracy powinny
zostać przedstawione społeczności
lokalnej lub szkolnej. By inspirować do poszukiwań w swych miejscowościach i środowiskach, na witrynie internetowej przygotowanej
przez IPN (niezwyciezeni1918-2018.
pl) zostanie zaś udostępniona baza
osób odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości.

Socjaliści
charakteryzowali
się dużą dozą
idealizmu, ale
też dużą dozą
naiwności.
• Prof. Włodzimierz Suleja.
Fot. WITOLD KOŻDOŃ

– mówił prof. Włodzimierz Suleja,
rozpoczynając wykład „Socjalistyczna
irredenta”.
Faktycznie gubernator warszawski
przyjechał do szwedzkiego dyplomaty, a tam czekały już na niego trzy
młode kobiety z bombą. – Niestety
wybuch zranił jedynie gubernatora.
Mimo to ten obrazek dobrze pokazuje klimat tamtego czasu. Można
też dodać obrazek późniejszy, z
września 1908 r., gdy w podwileńskich Bezdanach na pociąg pocztowy
napadło kilkunastu bojowców, wśród
których było czterech późniejszych
premierów Rzeczpospolitej. Zdobyto
wówczas 203 tys. rubli i papiery
wartościowe. W przeliczeniu na dzisiejszą walutę było to kilka milionów
dolarów. To był realny wkład zamykający czas irredenty i pomagający
przenieść wysiłek bojowców na inny
poziom. Na poziom organizowania
ruchu paramilitarnego, z którego
później wyłonią się organizacje strzeleckie i legionowe – mówił Suleja.
Podczas swego wykładu wrocławski
naukowiec opowiedział zebranym,
w jaki sposób na przełomie XIX i XX
wieku zakorzenił się w Polsce socjalizm, przybliżył jego historię oraz

młodych legionistów skupionych w
towarzystwach strzeleckich – mówił
Suleja.
O cieszyńskim socjaliście Tadeuszu Regerze wspominał również
w wykładzie „Cieszyńskie drogi do
Niepodległości” dr Miłosz Skrzypek.
Historyk z Uniwersytetu Śląskiego, a prywatnie prawnuk Ludwika
Skrzypka, jednego z przywódców

przewrotu wojskowego dokonanego
w cieszyńskim garnizonie w nocy z
31 października na 1 listopada 1918
r. przez polskich oficerów, dał szeroką panoramę polskich (i nie tylko)
organizacji narodowych na Śląsku
Cieszyńskim na przełomie XIX i XX
wieku, przedstawiając wydarzenia i
procesy, które określiły współczesną
tożsamość naszego regionu. Nawiązując zaś do wojskowego zamachu z
listopada 1918 r. przypomniał, że Ludwik Skrzypek był głównym autorem
planu przewrotu, który jego zdaniem
można uznać za najbardziej efektowne i efektywne polskie powstanie
– stwierdził.
– Mam wrażenie, że my, Polacy,
jesteśmy animatorami krwawych
i najczęściej nieudanych powstań,
natomiast mało eksponujemy te,
które precyzyjnie zaplanowano, po
czym szybko, sprawnie i bez rozlewu
krwi przeprowadzono i na dodatek,
które miały efektywny skutek. Takie
jest właśnie powstanie cieszyńskie:
kapitalna organizacja, pełne kurtuazji
aresztowanie komendanta garnizonu
płk. Johanna Gerndta, zajęcie strategicznych punktów w mieście, zajęcie
magazynów broni w Łąkach i Boguminie. To powinien być przykład, jak
takie zbrojne akcje należy przeprowadzać, tymczasem w podręcznikach
nie znajdziecie państwo żadnych
informacji na ten temat. A przecież
przewrót ten zadecydował, że ogłoszona 30 października 1918 r. przez
Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego proklamacja o przynależności
Śląska Cieszyńskiego do Polski stała
się faktem – stwierdził Skrzypek.
(wik)

•••

Mam wrażenie,
że my, Polacy,
jesteśmy
animatorami
krwawych
i najczęściej
nieudanych
powstań

• Dr Miłosz Skrzypek.
Fot. WITOLD KOŻDOŃ

OPISZCIE LOSY SWYCH RODZIN
Katowicki Instytut Pamięci Narodowej przygotował regionalny konkurs historyczny „W Rzeczpospolitej i poza
nią – losy polskich rodzin na Śląsku w latach 1918-2018”.
Do udziału w konkursie historycy IPN zapraszają uczniów
w wieku 12–19 lat oraz osoby dorosłe. Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie historią rodzin mieszkających lub wywodzących się z terenu aglomeracji górno-

śląskiej, Śląska Opolskiego, Śląska Cieszyńskiego wraz z
jego czeską częścią. Zadanie konkursowe polega zaś na
przygotowaniu pisemnej pracy przedstawiającej losy własnej rodziny lub rodziny (poznanej poprzez bezpośredni
kontakt z jej członkami) na tle historii Polski w latach
1918-2018. Termin nadsyłania prac upływa 31 maja
2018 r.
(wik)
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Kiedy na egzamin?
W

Wytrwałość, kondycja,
równowaga i styl
Jolanta Byrtus jest uczennicą drugiej klasy Polskiego Gimnazjum
w Czeskim Cieszynie. Jej pasją są biegówki, a wzorem mistrzyni
świata i mul medalistka olimpijska, Justyna Kowalczyk.
Beata Schönwald

Biegasz od dzieciństwa?
– Na nartach biegam chyba od piątej klasy. W sumie zaczęłam dosyć
późno, co wynikało stąd, że najpierw w klubie SKI Mosty trenowałam slalom. W pewnym momencie
uznałam jednak, że to nie moja bajka. Dawało mi się we znaki wczesne
wstawanie w związku z porannymi
wyjazdami na Raczę, nudziło mi się
w kolejce linowej. Wyjazd i zjazd,
wyjazd i zjazd i tak w kółko. W dodatku w trzeciej klasie szkoły podstawowej doszłam do wniosku, że
dwa złote medale ze Zjazdu Gwiaździstego wystarczą. Wybrałam więc
dyscyplinę, która zapewniała mi
inny rodzaj ruchu. No i przy okazji
poznałam moją najlepszą koleżankę Kaję Kohut. Odtąd wzajemnie
wspieramy się i motywujemy. Cenię ją za to bardzo. Myślę, że gdyby
nie nasza przyjaźń, nie osiągnęłybyśmy tak wiele.
Pomimo zmiany dyscypliny narciarskiej mosteckiemu klubowi pozostałaś wierna?
– Tak, wciąż startuję w jego barwach. Chociaż ostatnio związałam
się również z polskim klubem NKS
Trójwieś Beskidzka. W rezultacie reprezentuję oba kluby.
Jeden klub to za mało?
– Chodziło o warunki. Na naszym
terenie brakuje trenerów. W Polsce
jest inna sytuacja – dużo zawodników i dużo trenerów, co później
przekłada się również na poziom.
Czyli trenujesz podwójnie?
– Powiedziałabym raczej, że trochę
tu i trochę tam. Mieszkam w Nydku,
więc dojazd na trening na Kubalonkę zajmuje mi 45 minut. Dlatego w
sezonie letnim szlifuję razem z tutejszą trenerką biegi czy jazdę na
rowerze. Natomiast treningi na nartorolkach odbywają się już na Kubalonce. Zimą też trenuję praktycznie
tylko w Polsce.
Ile czasu zajmują ci treningi?
– Bardzo dużo. Oprócz czwartku
wszystkie popołudnia przeznaczam
na treningi. W dni robocze rozpoczynają się one dopiero późnym popołudniem i mogę powiedzieć, że są
bardzo wyczerpujące. Do domu wracam więc dopiero po godz. 20.00. O
wolnych weekendach też zresztą nie
ma mowy, bo z kolei w soboty i niedziele odbywają się zawody.

DZIEŃ Z ŻYCIA
MŁODEGO
BIEGACZA
•••

życiu szkoły średniej są dwa
przełomowe momenty, które
przesądzają o jej dalszych losach.
Są to egzaminy wstępne i matury.
Czeskie Ministerstwo Szkolnictwa
opublikowało informacje dotyczące ich obu.
– Jeśli chodzi o egzamin maturalny, to pojawiła się jedna zmiana
w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Dotyczy ona matury państwowej
z języka czeskiego, a konkretnie
pracy pisemnej, której termin został przesunięty w tym roku z początku maja na 11 kwietnia. Ograniczono ponadto wybór tematów z 10
do sześciu oraz skrócono czas dokonywania wyboru z 25 do 20 minut – informuje dyrektor Polskiego
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie,
Andrzej Bizoń.
W związku z opublikowaniem
jednolitych terminów majowych
matur państwowych tegoroczni czwartoklasiści mają już jasno
określone, co i kiedy będzie się
działo. Tradycyjnie na pierwszy
ogień pójdzie matematyka, potem
przyjdzie kolej na języki – na test
dydaktyczny z języka czeskiego
oraz prace pisemne i testy dydaktyczne z języków obcych. Jako

Plan matur

Oprócz czwartku
wszystkie popołudnia
przeznaczam na
treningi. Do domu
wracam po godz. 20.00.

6 kwietnia j. polski praca pisemna
ʭ1 kwietnia j. czeski praca pisemna
2 maja

O wolnych weekendach
też zresztą nie ma
mowy, bo z kolei

Fot. ARC

Jeżeli dobrze liczę, to na biegówkach
spędzasz sześć dni w tygodniu...
– Zgadza się. Dlatego na naukę pozostaje mi niewiele czasu.
Czy w twoim przypadku tak intensywne treningi przynoszą owoce?
– Dobrze zapowiadał się sezon
przed dwoma laty, kiedy byłam
jeszcze w dziewiątej klasie szkoły
podstawowej. Pech chciał, że akurat złamałam nogę i to wcale nie na
nartach, dlatego z sezonu były nici.
Rok temu zaczęłam więc przygotowania do bieżącego sezonu. Na razie jednak ze względu na niesprzyjające warunki śniegowe odbyły się
tylko jedne zawody.
Gdzie konkretnie?
– Mam na myśli zawody w Ptaszkowej rozgrywane w ramach Pucharu
Polski. W sprincie miałam nawet
szansę na uzyskanie dobrej lokaty.
W ﬁnale przewróciłam się jednak i
skończyłam na szóstym miejscu.
W ogólnopolskiej konkurencji nie ma
się czego wstydzić…
– No tak, ale mogło być lepiej. Teraz z kolei wybieram się na zawody
w ramach czeskiego pucharu, ale
prawdę powiedziawszy, nie jestem
w stanie ocenić swoich szans. Dawno nie startowałam na czeskim podwórku, więc wszystko okaże się na
miejscu. Nie liczę jednak na żaden
oszałamiający sukces, zwłaszcza że
jestem trochę przeziębiona

Ile zawodów odbywa się w jednym
sezonie?
– Tych pucharowych, które są rozgrywane w Polsce, jest osiem. Do
tego dochodzą różne zawody regionalne, również po czeskiej stronie.
Jakie cechy są ważne dla narciarza
biegowego?
– Wytrwałość, kondycja, równowaga
i styl. Styl jest bardzo ważny, bo możesz być silny, możesz mieć kondycję, ale jeżeli nie masz odbicia, to i
tak jesteś na przegranej pozycji.
Ważne jest też odpowiednie przygotowanie nart?
– Z całą pewnością. Ja jednak na
razie się tego nie nauczyłam i zawsze liczę na pomoc trenerów i
chłopaków. Można powiedzieć,
że to prawdziwa alchemia. Trzeba
znać charakter i temperaturę śniegu. Przed ważnymi zawodami trener przygotowuje nawet kilka par
nart i wtedy wybieramy te, które
pojadą lepiej.
Sport to twoja domena, czy coś, co
dotyczy całej twojej rodziny?
– Zamiłowanie do sportu wyniosłam z domu. Zanim rodzice zapisali mnie do klubu, to najpierw z
nimi jeździłam na nartach. Latem
z kolei dosyć intensywnie jeżdżę
na rowerze, w ogrodzie mamy
też boisko do gry w siatkówkę. Po
prostu jesteśmy taką sportową rodziną.

matematyka test
j. angielski , rosyjski praca pisemna
j. czeski test

3 maja

j. francuski , niemiecki ,
hiszpański praca pisemna
j. rosyjski test

w soboty i niedziele
odbywają się zawody.

ostatni pozostanie do zdania nadobowiązkowy egzamin maturalny
z matematyki+.
Wcześniej natomiast, bo już 6
kwietnia, polscy gimnazjaliści
usiądą do matury pisemnej z języka polskiego. Całość maturalnych
zmagań zakończą ustne egzaminy
przy zielonym stole, które zaplanowano na koniec maja.
Z kolei dla dziewiątoklasistów, którzy chcą się kształcić w Polskim Gimnazjum, decydującym miesiącem
będzie kwiecień. Według ustaleń
ministerstwa, właśnie 12 i 16 kwietnia odbędą się przygotowane przez
spółkę Cermat jednolite egzaminy
wstępne do szkół średnich. Wszyscy
uczniowie będą je zdawali z matematyki i języka czeskiego. Jednak aby
dostać się do Polskiego Gimnazjum,
trzeba będzie zaliczyć również test
z języka polskiego. – Każdy kandydat
może złożyć dwa podania do dwóch
szkół i może podchodzić dwa razy do
egzaminu. Pod uwagę będzie brany
lepszy wynik, który spółka Cermat
przekaże szkołom uwzględnionym w
zgłoszeniu kandydata – przypomina
Andrzej Bizoń.
Termin składania zgłoszeń do
gimnazjum upływa 1 marca. (sch)

4 maja

j. angielski , francuski , niemiecki ,
hiszpański test

9 maja matematyka+ test
21-25 maja ustna matura klas IVA i C
28 maja-1 czerwca ustna matura klasy IVB

GIMNAZJALNY KALENDARZ
Uwaga, narkotyki!
29 stycznia

Uczniowie klas pierwszych przeznaczą w tym dniu po dwie lekcje na
profilaktykę zjawisk patologicznych. Mowa będzie o narkotykach i uzależnieniu od nich.

Pierwsza zapłata
31 stycznia

Koniec pierwszego półrocza i pierwsze w tym roku szkolnym świadectwa. Zostaną one rozdane na szóstej lekcji w klasach. Wcześniej natomiast cała szkoła spotka się na podsumowaniu pierwszych pięciu miesięcy nauki w ośrodku kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie.

Ostatnia szansa na +
31 stycznia

To informacja dla maturzystów. W tym dniu upływa termin zgłoszeń do
nadobowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki+.

Dłuższe ferie
2-11 lutego

Dzięki połączeniu jednodniowych ferii półrocznych z tygodniowymi
feriami wiosennymi uczniowie wszystkich szkół na terenie powiatu karwińskiego mogą korzystać z 10-dniowej przerwy międzysemestralnej.
Udanego wypoczynku!

(sch)

POLECAMY
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Olimpijskie emocje w Beskidach

Co, gdzie, kiedy?
9 lutego – ceremonia otwarcia, godz. 11.00 Ostravar
Arena, godz. 14.30 Wioska Koreańska na rynku
Masaryka
10-11 lutego – weekend olimpijski na Białej
14 lutego – paraolimpijski dzień w Ostrawie
16 lutego – powitanie koreańskiego nowego roku
lunarnego w Wiosce Koreańskiej
17-18 lutego – weekend olimpijski w Mostach koło
Jabłonkowa
20 lutego – warsztaty z mistrzem świata Mar nem
Koukalem na temat przygotowania nart
22 lutego – Nagano 1998, czyli 20 lat od zdobycia
złota olimpijskiego w hokeju na lodzie

• Jeden z weekendów olimpijskich odbędzie się również w
Białej. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Dokładnie za dwa tygodnie w południowokoreańskim Pjongczangu rozpoczną się XXIII Zimowe Igrzyska
Olimpijskie. Rywalizacja w 15 dyscyplinach sportowych i 102 konkurencjach potrwa do niedzieli 25 lutego.
W tym samym czasie w Ostrawie, Beskidach i Jesionikach odbędzie się Fes wal Olimpijski 2018.
Beata Schönwald

Na stoiskach można będzie skosztować typowych potraw dalekowschodniej kuchni oraz zapoznać
się z ciekawostkami kultury koreańskiej. Tymczasem cała centralna
przestrzeń zostanie, z myślą o dzieciach, pokryta śniegiem. Szczegól-

Sporty Olimpijskiego Fes
es walu

F

estiwal Olimpijski miał w
Ostrawie swoją premierę już
w 2016 roku, kiedy Letnie
Igrzyska Olimpijskie odbywały się
w brazylijskim Rio de Janeiro. Teraz, oprócz Ostravar Areny, która
stanie się centrum festiwalowych
wydarzeń, impreza obejmie swoim zasięgiem również ośrodki narciarskie Karlowa pod Pradziadem
i Koprzywna pod Pradziadem w
Jesionikach oraz Biała i Mosty koło
Jabłonkowa w Beskidach. – Zależało nam, żeby festiwal wyszedł
również poza Ostrawę. Uważamy
bowiem, że jest to impreza, która
może znakomicie przyczynić się do
promocji ośrodków narciarskich,
które mamy w naszym w regionie.
Mnie osobiście cieszy zaś bardzo
fakt, że jeden z weekendów olimpijskich odbędzie się w Mostach koło
Jabłonkowa. Tamtejszy kompleks
jest jednym z niewielu funkcjonujących ośrodków narciarskich
w cieszyńskiej części Beskidów i
chociaż nie jest w łatwej sytuacji,
to oferuje swoje usługi przez cały
rok – zaznaczył wicehetman województwa morawsko-śląskiego, Stanisław Folwarczny.
Weekend olimpijski w Mostach
koło Jabłonkowa odbędzie się 1718 lutego w godz. 9.00-16.00. W
programie obu dni przewidziano zarówno współzawodnictwa
narciarskie, jak i naukę podstaw
poszczególnych dyscyplin sportowych oraz wykłady Górskiego
Pogotowia Ratunkowego. Rywalizacja odbędzie się w slalomie gigancie na nartach i snowboardzie,
a także w skialpinizmie, biegach
narciarskich
techniką
dowolną oraz biegach narciarskich na
orientację. Poza slalomem wszyst-

olimpijskie dyscypliny zimowe: biathlon,
thlon, biegi
narciarskie, bobsleje, curling, hokej na lodzie,
łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo alpejskie, narciarstwo akrobatyczne,
yczne, saneczkarstwo, skeleton, skoki narciarskie, snowboard
owboard
olimpijskie dyscypliny letnie: lekkoatletyka,
oatletyka, tenis
stołowy
pozostałe sporty: biegi narciarskie na orientację,
bilard, fatbike, hokej uliczny, ki ng, kor all, longboard, rakiety śnieżne, skakanki, skialpinizm,
pinizm, szachy,
taekwondo ITF, taniec, turystyka, unihokej,
nihokej,
wspinaczka lodowa

nym dniem w Wiosce Koreańskiej
będzie 16 lutego, na który przypada uroczystość powitania koreańskiego nowego roku lunarnego.
Ostrawa będzie obchodzić ten
szczególny dzień przy współpracy
z Ambasadą Korei w RC.

REKLAMA

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

kie konkurencje będą połączone
z prezentacją i instruktażem. Dodatkową atrakcją będzie wieczorny bieg z udziałem zarejestrowanych zawodników z RC, Polski i
Słowacji.
Centrum festiwalowych wydarzeń będzie jednak Ostrawa. Na
parkingach sąsiadujących z Ostravar Areną wyrosną obiekty sportowe, które pozwolą na uprawianie
wszystkich zimowych olimpijskich
dyscyplin sportowych, które pojawią się na olimpiadzie w Pjongczangu, a także kilku konkurencji
letnich oraz sportów mniej tradycyjnych i ekstremalnych. – Uczestnicy Festiwalu Olimpijskiego w
Ostrawie będą mogli spróbować
sił aż w 30 różnych dyscyplinach
sportowych. Jako partnerski sport
wybraliśmy dla Ostrawy curling.
W RC istnieją tylko dwie specjalistyczne hale, w których curling
uprawiany jest przez zawodowców.
Ostrawa do nich nie należy. Dlatego wierzę, że sport ten będzie się
cieszyć tutaj dużą popularnością
– stwierdził zastępca prezydenta
Ostrawy, Vladimír Cigánek. Jeden

dzień festiwalu zostanie ponadto
poświęcony sportom paraolimpijskim, takim jak sledge hokej na lodzie, łyżwiarstwo ﬁgurowe dla niepełnosprawnych i bieg na nartach
dla niewidomych.
Ostrawskie obiekty sportowe
będą czynne przez cały czas trwania olimpiady w Korei. Będzie można z nich korzystać codziennie. Od
niedzieli do czwartku będą otwarte
w godz. 9.00-19.00, w piątki i soboty od 9.00 do 21.00. Dzięki patronatowi Czeskiej Ekipy Olimpijskiej
sprzęt sportowy można będzie wypożyczyć na miejscu. Natomiast
już od 1 lutego można będzie dokonywać rezerwacji poszczególnych
obiektów.
Ostrawski Festiwal Olimpijski
będzie połączony z wydarzeniami
w Pjongczangu nie tylko za pośrednictwem telebimów, ale także
symbolicznie poprzez Wioskę Koreańską, która wyrośnie na rynku Masaryka w centrum Ostrawy.
Jej dominantą będzie oryginalna
„brama koreańska”, wzorowana
na bramach wejściowych prowadzących do koreańskich świątyń.

Gł-053
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• Aktualny skład redakcji: Wojtek Lisztwan (od lewej), Magda Niewdana, Agata Bartnicka, Lucie Polak, Natalia Pielesz i nauczycielka Grażyna Roszka, polonistka i anglistka, która prowadzi odbywające się w środy kółko dziennikarskie i służy młodym redaktorom radą, pomocą i doświadczeniem. Nieobecna Zuzana Lisztwan. Fot. DANUTA CHLUP

Czas na »Przerwę«
Chyba wszyscy uczniowie lubią przerwy – te przyjemne chwile, kiedy można
pogadać i powygłupiać się z kolegami. O ile, rzecz jasna, nie trzeba na szybko
wkuwać materiału przed sprawdzianem.
Danuta Chlup

którym można wygrać chociażby symboliczną nagrodę w postaci słodkiego
batonika, przyciąga czytelników. – Nie
rozdajemy gazetek za darmo, sprzedajemy je po pięć koron. Przede wszystkim
dlatego, by zdobyć pieniądze na zakup
nagród w konkursach. Mamy na przykład konkurs fotograﬁczny, w ramach
którego publikujemy zdjęcia czworonogich pupilów. Później odbywa się głosowanie i właściciel zwierzątka, które
wygrywa, otrzymuje dla niego karmę
lub jakiś przysmak – wyjaśnia Grażyna
Roszka. Konkursy mobilizują dzieci, by
starały się lepiej poznać swoją szkołę, jej
nauczycieli i pozostałych pracowników.
I tak na przykład w jednym z numerów
czytelnicy mieli poszukać odpowiedzi
na pytanie, ilu potomków mają w sumie

W

Polskiej Szkole Podstawowej im. Gustawa Przeczka w
Trzyńcu prócz przerw jest też
„Przerwa” – szkolne czasopismo, które
redagują sami uczniowie, a właściwie
uczennice klasy dziewiątej. Zespół redakcyjny jest mocno sfeminizowany,
ale to się prawdopodobnie zmieni. Ową
jaskółką zwiastującą zmianę jest Wojtek
Lisztwan z szóstej klasy, który na razie
zapoznaje się z pracą dziennikarską, by
w przyszłym roku szkolnym, wraz z kolegami ze swojej klasy, zająć się redagowaniem „Przerwy”.
Gazetka szkolna ukazuje się średnio
trzy razy w roku, w sumie wydrukowano już 38 numerów. Redaktorzy, którzy
pracowali nad pierwszymi wydaniami
szkolnego pisma, są już dorosłymi ludźmi. – A jeszcze nim powstała „Przerwa”,
pierwszą gazetkę w naszej szkole wydawała pani Barbara Kubiczek, która teraz
pracuje w Centrum Pedagogicznym –
zwraca uwagę Grażyna Roszka.
Redakcja „Przerwy” stara się zainteresować uczniów tematami – redaktorzy
wybierają więc to, co ich rówieśnikom
jest bliskie. Opócz wywiadów, ankiet, informacji o osiągnięciach artystycznych
czy sportowych uczniów, są także łamigłówki, zagadki rysunkowe i kolorowanki dla dzieci z młodszych klas, humor
oraz konkursy. Na tylnej okładce zwykle
znajduje się fotoreportaż ze szkolnej imprezy, wyjazdu czy projektu. Redaktorzy
zdążyli się już przekonać, że konkurs, w

Co do tej pory pojawiło się w gazetce
Wywiad z hokeistą Aronem Chmielewskim
Wywiad z Anią Roszką, która wychowywała psa na przewodnika dla człowieka niewidomego
Ankieta z uczniami i nauczycielami pt. „Przepis na udane wakacje”
Artykuł o uczniach, którzy trenują mało znany sport kin-ball
Ankiety przeprowadzone wśród uczniów po powrocie z Zielonej Szkoły oraz z pobytów językowych w Anglii i Austrii
Wywiad z dyrektorką szkoły, Anną Jeż

wszyscy pedagodzy. By prawidłowo odpowiedzieć, trzeba było podejść do nauczycieli. Do popularnych należy także
konkurs ćwiczący spostrzegawczość. Na
podstawie zdjęcia jakiegoś niepozornego
elementu znajdującego się w szkole, należy określić, w którym miejscu zostało
wykonane zdjęcie. Czytelnicy starają sią
także rozpoznać swoich kolegów lub nauczycieli na fotograﬁach z ich wczesnego
dzieciństwa.
Jak wygląda proces tworzenia nowego
numeru? – Pracujemy zespołowo, razem
wymyślamy tematy, pytania do wywiadów – zapewniają zgodnie redaktorki z
klasy dziewiątej. Liczy się każdy ciekawy czy też innowacyjny pomysł. Agata wymyśliła niedawno nową rubrykę,
która otrzymała nazwę „geoPAGE”. – W

naszym regionie jest wiele ciekawych
miejsc, które nie są zbyt znane, rzadko odwiedzają je turyści. Chcielibyśmy
je przybliżyć w „Przerwie” – wyjaśnia
uczennica. W ostatnim numerze Wojtek opisał w nowej rubryce Zakamień w
Nydku, miejsce, gdzie w czasach prześladowań spotykali się ewangelicy. Agata zamierza przygotować do następnego
wydania ciekawostki o mniej znanych
zakątkach Cieszyna.
Redaktorzy wspólnie wymyślają pytania do wywiadów i ankiet, opracowują
krzyżówki. Dzielą się pracą tak, by każdy
członek zespołu mógł spróbować sił we
wszystkim. – U nas nie ma specjalizacji,
za każdym razem uzgadniamy, kto co będzie robił i zmieniamy się przy tych czynnościach – wyjaśniają redaktorzy.

ANKIETA
1. Gdybyś mogła/mógł zrobić wywiad z jakąkolwiek znaną osobą z całego świata, kogo wybrał(a)byś? Z jaką osobistością wywodzącą się z naszego regionu
chętnie przeprowadził(a)byś wywiad?
2. Co, twoim zdniem, jest najfajniesze, a co najtrudniejsze w redagowaniu szkolnej gazetki?

Lucie Polak

Agata Bartnicka

1. Słucham piosenek Shawna Mendesa,
więc chyba z nim. To kanadyjski piosenkarz z Toronto. Do zrealizowania jest,
myślę, hokeista Lukáš Jašek, który obecnie gra w Libercu, ale pochodzi z Trzyńca.
2. To jest kreatywna praca i możemy
się spotykać. Najtrudniejsze jest chyba
opracowanie tekstu w programie komputerowym lub wymyślanie tematów.

1. Najchętniej z aktorem Cole Sprouse’m i pisarką J. K. Rowling. Z regionu
chyba z Ewą Farną.
2. Najtrudniejszą sprawą jest wymyślenie tematu, najfajniejsza jest współpraca przy konkursach.

Natalia Pielesz
1. Ed Sheeran (irlandzki piosenkarz),
Ewa Farna.

2. Podoba mi się współpraca z przyjaciółmi i panią nauczycielką.

niej jest znaleźć nowy temat, który zaciekawiłby wszystkich.

Magdalena Niewdana

Wojtek Lisztwan

1. Z Shawnem Mendesem – piosenkarzem kanadyjskim, a z regionu z Ewą
Farną.
2. Najbardziej podoba mi się współpraca między nami, dziennikarzami, a
niekiedy także między nami i naszymi
kolegami oraz nauczycielami. Najtrud-

1. Z piosenkarzem Jaromírem Nohavicą. Nikt inny nie przychodzi mi do
głowy.
2. Najbardziej mi się podoba wybieranie dowcipów, natomiast nie lubię
przepisywać tekstu.
(dc)
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• Nr 32, 2015-2016, str. 8

• Nr 10, 2008-2009, str. 1
• Nr 34, 2016-2015, str. 3

• Nr 36, 2016-2017, str. 1

• Nr 38, 2017-2018, str. 3

• Nr 38, 2017-2018, str. 7

10 ♩ O P I N I E

Głos | piątek | 26 stycznia 2018

GROSZ DO GROSZA

SŁOWA Z KAPELUSZA

Henryka Bittmar

Joanna Jurgała-Jureczka

Na naukę nigdy
nie jest za późno
N

ie ulega wątpliwości, że edukacja ﬁnansowa dzieci i młodzieży pozostawia u nas sporo do życzenia. W programach
nauczania temat ten potraktowano raczej
po macoszemu, chociaż coraz więcej nauczycieli docenia jego znaczenie. Także rodzice na ogół wiedzą, że to ważne, aby ich
pociechy orientowały się przynajmniej w
stopniu minimalnym w świecie pieniądza.
Gorzej, że często nawet oni nie posiadają
potrzebnej wiedzy ani doświadczenia w tej
trudnej, choć arcyważnej materii. Nie tylko
dzieci i młodzież, ale także dorośli mają tu
spore zaległości. I – jak wynika z badań opinii publicznej – na przestrzeni ostatnich lat
raczej niewiele się zmienia na lepsze.

Ciągle wiemy za mało
Z badań Ministerstwa Finansów RC, przeprowadzanych okresowo wspólnie z innymi krajami OECD (Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju), wynika, że ok. 50
proc. dorosłych obywateli naszego kraju
posiada bardzo mało informacji z zakresu
ﬁnansów. Co nie powinno zaskakiwać, to
fakt, że większość stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, ludzie nieaktywni zawodowo lub osiągający minimalne
przychody. Ponad połowa gospodarstw domowych nie opracowuje rodzinnego budżetu, a jeżeli już to robią, to potem rzadko
nim się kierują. Często też nie kontrolują
realizacji własnych planów. Większość
uważa, że są to zbędne wysiłki, są jednak i
tacy, którzy po prostu nie wpadli jeszcze na
taki pomysł. 85 proc. dorosłych obywateli
RC nie myśli o emeryturze, gdyż „jakoś to
będzie, państwo na pewno się postara”. Ok.
16 proc. mężczyzn i kobiet ufa, że po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogli
liczyć na partnera lub partnerkę, 10 proc.
wierzy, że w trudnej sytuacji pomogą dzieci.
A przecież edukacja ﬁnansowa, czyli
umiejętność liczenia i gospodarowania posiadanymi pieniędzmi i innymi zasobami
ﬁnansowymi, to jedna z ważniejszych kompetencji, w dorosłym życiu po prostu niezbędna. Liczy się aktywna postawa życiowa,
dzięki której człowiek poszukuje przez cały
czas nowych źródeł ﬁnansowania własnych
potrzeb i potrzeb najbliższych. Brzmi to jak
banał, ale umiejętność gospodarowania ﬁnansami osobistymi w połączeniu z przedsiębiorczą postawą może każdemu (lub
prawie każdemu) po prostu bardzo ułatwić
życie. Każdy z nas znalazł się w sytuacji, kiedy sam (lub ktoś w jego otoczeniu) narzekał,
iż brak mu pieniędzy, z drugiej zaś strony w
żaden sposób nie starał się zaoszczędzić i
poprawić swojej kondycji ﬁnansowej, racjonalniej gospodarując swoimi środkami. Zachowania zgodne z przysłowiowym „zastaw
się, a postaw się” lub życie ponad stan nie
są wcale zjawiskami odosobnionymi, także
u ludzi mniej lub średnio zamożnych. Spotykamy się z nimi na co dzień.

Rodzice muszą być przykładem
Uczenie dzieci i młodzieży odpowiedzialności za ﬁnanse na pewno owocować będzie
w przyszłości podejmowanymi przez nie
decyzjami. Ale nie mniej ważna jest edukacja dorosłych. Dzieci przecież wynoszą
zachowania i przykłady ze swoich domów.
To tam uczą się szacunku dla cudzej pracy,
mądrego oszczędzania, odpowiedzialnego wydawania pieniędzy. Dzieci słuchają,

co rodzice mówią o ﬁnansach, obserwują
ich działania, bywają też świadkami konsekwencji błędnych decyzji ﬁnansowych.
Wielu rodziców jednak ciągle nie jest w
stanie przekazywać swoim pociechom dobrych nawyków ﬁnansowych, bo sami zbyt
mało orientują się w tym zakresie. Tak zwana piśmienność ﬁnansowa pozostawia u
nas wciąż wiele do życzenia.
Tymczasem braki w edukacji ﬁnansowej mogą być przyczyną wielu poważnych
problemów, m.in. związanych z długami.
Czego zaś uczą się dzieci, patrząc na nieodpowiedzialne zachowania dorosłych? Że z
długami można żyć, że można nie spłacać
zaciągniętych zobowiązań, że najważniesze jest to, co tu i teraz, a więc konsumpcja,
spełnianie wszelkich zachcianek, lekceważenie zagrożeń wynikających ze spirali zadłużenia itp. Jeżeli dorośli nie są świadomi
konsekwencji niespłacania długów i złego
zarządzania domowym budżetem, to należy oczekiwać, że ich dzieci powtarzać będą
takie właśnie zachowania. Innych bowiem
nie znają. Wielu dorosłych, jak pokazują
badania, zaczyna interesować się regułami
obowiązującymi w świecie ﬁnansów dopiero wtedy, gdy znajdą się w sytuacji kryzysowej lub gdy mają zamiar ubiegać się o
kredyt. Warto podkreślić, że świadomi konsumenci wybierają lepsze oferty i sprawniej
dysponują swoimi pieniędzmi. Ponieważ
zaś współczesny rynek usług ﬁnansowych
jest bardzo skomplikowany, warto się go
uczyć, nie czekając na pojawienie się pierwszych problemów (chociaż najskuteczniej
podobno pogłębiamy wiedzę o ﬁnansach
właśnie wtedy, gdy musimy rozwiązywać
swoje własne problemy). Efektywnie jednak
można uczyć się niejako na bieżąco, korzystając z literatury, zagadek, testów, fachowych artykułów czy wreszcie edukacyjnych
gier komputerowych i planszowych. Skuteczna będzie taka forma nauki, która nie
tylko dostarczy informacji w przyjaznej, ciekawej formie, ale także stworzy możliwość
sprawdzenia i zmierzenia postępów.

Nauka przez zabawę
Dorosłym, którzy chcą w krótkim czasie
poszerzyć swoją wiedzę o ﬁnansach, mogą
pomóc na przykład specjalnie w tym celu
opracowane gry komputerowe. Tak zwana
gamiﬁkacja (z angielskiego gamiﬁcation) w
procesie nauczania opiera się na systemie
pozytywnych impulsów i motywacji. Narzędziem, które sprzyja skutecznej edukacji
opartej na własnym doświadczeniu, mogą
być tzw. poważne gry (serious games). Jest
to rodzaj gier, których podstawowym celem
jest nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim nauka. Gamiﬁkacja polega na wykorzystaniu mechanizmów znanych z gier
komputerowych w celu większego zaangażowania uczestników. Uczymy się więc
nowych rzeczy aktywnie, dajemy się wciągać w nieznane obszary wiedzy. Trochę jak
dzieci, ale bardziej świadomie, z jasno określonym celem. Kto z nas zresztą nigdy nie
grał? Gdy nie było komputerów, graliśmy
w gry planszowe, karty lub układaliśmy
kostki Rubika. Grywali dziadkowie i dzieci. Współcześni gracze używają komputerów, konsoli, telefonów komórkowych...
W poszerzaniu i pogłębianiu informacji i
praktycznych umiejętności w dziedzinie
ﬁnansów mogą takie poważne gry bardzo
skutecznie pomagać.

Beskidzki szus
W

wydarzyła się kolejna tragedia. W Kośminie, w
pewnym sensie od nart zaczęła się moja
majątku Tadeusza, gościł brat z rodziną. Dzieprzygoda z Kossakami. Ekscentryczny
ciom zabraniano kąpać się w rzece płynącej
Witkacy przyjechał do Górek Wielkich, do rotuż za dworem, bo była niebezpieczna, pełna
dziny swojej żony, Jadwigi, żeby w Beskidach
wirów – jak mawiano – bełtów. Tego zakazu
jeździć na nartach. Tymczasem wiatr halny
nie posłuchał Jerzy – syn Wojciecha i brat Lilzmienił pogodę, śnieg stopniał, więc zamiast
ki (późniejszej Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)
nart było portretowanie domowników, mieszi Madzi (Samozwaniec). Zaczął tonąć. Przeżył,
kańców góreckiego dworu. Artysta miał ze
ale utonął Witold, syn Tadeusza, który rzucił
sobą przybory malarskie, a papier pakunkowy,
mu się na ratunek. Tak więc Wojciech o mało
na którym wykonał portrety, kupił w Skoczonie stracił syna, a jego brat bliźniak – Tadeusz
wie.
– swojego syna szukał aż do następnego dnia
Po latach, kiedy pracowałam jako dziennii w końcu znalazł jego ciało zaplątane w zarokarka i przyjechałam do Górek, żeby w sezonie
śla. Odtąd tym bardziej znany malarz pomagał
ogórkowym napisać cokolwiek o czymkolwiek,
ziemianinowi, który uważał się, nie bez powomiałam szczęście, które się rzadko dziennikadu, za „ciemną stronę Księżyca”.
rzom traﬁa – ale i pecha zarazem, bo zostałam
Uczyniwszy tę przydługą dygresję, wracam
poproszona, żeby tego, czego byłam świaddo obrazu Witkacego i nart. Mimo tamtego
kiem, na razie nie ujawniać. A działy się rzeczy
wiatru, który zmienił pogodę i zwiał śnieg,
sensacyjne. W pokoikach na górze nad muartysta na nartach u nas jeździł, zachował się
zeum Zoﬁi Kossak, córka pisarki robiła porządnawet jego rysunek, „Szus na fokach z Beskiki. Jeden z panów, który pomagał, zapytał, czy
dów” z 1932 roku, a odnalemoże wyrzucić jakieś papiery,
ziony obraz można oglądać w
stare gazety i inne zakurzone
góreckim muzeum.
rzeczy. Śmietnik wydawał się
dla nich właściwym miejscem.
Ich daty urodzenia Zaczęłam o nartach, więc
szusujmy dalej – tym razem z
I co się okazało? Pan wrócił i
zapytał: A ten obrazek też?
różniły się o rok. Morcinkiem i odwiedzającym
go Janem Sztaudyngerem.
„Ten obrazek” okazał się
Przyszli na świat W 1933 roku opisał swoją wybyć zaginionym portretem
cieczkę na Kozińce. Morcinek,
– jednym z tych, które namalował Witkacy zamiast szuso- w sylwestrową noc; głuchy na jego zapewnienia,
że w ogóle nie umie jeździć,
wać w Beskidach. Został na
nim przedstawiony sumiasty jeden przed, a drugi że trzeci raz w życiu przypiął
szlachcic z nieco zmarsznarty, zmusił go do niebeztuż po północy.
czonym obliczem – wypisz
piecznej eskapady. Nienawywymaluj Wojciech Kossak.
kły do tego rodzaju sportu,
Oczywiście to portret jego brata bliźniaka –
przewracał się na szlaku, a wycieczka, którą
Tadeusza – ojca Zoﬁi z Kossaków. Na marginepotem opisał, z całą pewnością nie należała
sie dodam, że panowie byli do siebie podobni
do nudnych. A oto fragment eseju, w którym
jak dwie krople wody, często ubierali się jedzacytowane zostało wykrzyczane w stronę Gunakowo, potem farbowali siwe włosy na ten
stawa Morcinka zdanie: „A, żeby cię szlag trasam kolor. Kiedyś nawet Wojciech, być może
ﬁł, razem z twoimi zapowietrzonymi górami!”.
po zakrapianej kolacji w hotelu, gdzie miał
Pisarz ze Skoczowa nadal udawał, że nie słyswoją pracownię, witał się ze swoim odbiciem
szy. Wyprawa się skończyła szczęśliwie, a obw lustrze, sądząc, że to Tadeusz do niego przydarzony poczuciem humoru Sztaudynger nie
jechał. O ile Wojciech był szczęściarzem, wiele
tylko napisał eseje i fraszki o naszej ziemi, ale
rzeczy mu się w życiu udawało, zyskał sławę,
także piękne kantyczki, a wśród niech wiersz
odnosił sukcesy – o tyle Tadeusz uważał się
na Gromniczną, zatytułowany: „Matka Boska
za pechowca. Chciał być medykiem, został
na nartach”. I właśnie sęk w tym, że ten wyjątziemianinem, w dodatku zamiast sukcesów,
kowy wiersz zaliczany do poezji maryjnej, rozzaliczał kolejne porażki. Tracił majątki i pewgniewał Zoﬁę Kossak, która stanowczo zaproność siebie. Wojciech pomagał mu ﬁnansowo,
testowała, nazywając go akatolicką parodią.
ratował z opresji i wspierał. Nie tylko dlatego,
Nie zrozumiała widać, że Matka Boska zjeżże byli bliźniakami, choć ich daty urodzenia
dżająca na nartach z gór Beskidu, z wysokich,
różniły się o rok (przyszli na świat w sylwestrośląskich groni, której towarzyszą jako warta
wą noc; jeden przed, a drugi tuż po północy),
przyboczna dwa wilki jak baranki – to obraz,
ale także i dlatego, że w pamiętnym roku 1899,
który nie jest parodią, ale obrazem pięknym i
w roku śmierci ich ojca Juliusza, w rodzinie
lirycznym.

•••

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

»Z kopyta kulig rwie…«
N

a przekór niesprzyjającej pogodzie
blisko 50 chętnych z MK PZKO w Olbrachcicach i Suchej Górnej udało się w
czwartek 11 stycznia na kulig połączony z
wycieczką do Wisły. Brzydka pogoda uniemożliwiła zwiedzenie miasteczka, oprócz
czekoladowej postaci słynnego skoczka
Adama Małysza stojącej w Domu Zdrojowym. Bardziej szukaliśmy ciepła w przytulnych kawiarenkach i dobrze zaopatrzonych cukierniach.
Sam kulig rozpoczął się po zapadnięciu
zmroku. Konie nie ciągnęły jednak sanek,
jak podczas normalnej zimy, ale wymasz-

czone kocami i oświetlone wozy drewniane, do których wsiadło po dwunastu
uczestników tej zimowej rozrywki. Trasa
prowadziła wzdłuż spienionego nurtu Białej Wisełki.
Wyjazd na kulig zorganizował dla nas Janusz Kupka, nieżyjący już przewodniczący
Klubu Seniora, działającego w ramach MK
PZKO Olbrachcice, który jednak realizacji
swego pomysłu nie doczekał. Zabrakło Go
więc wśród uczestników. Wszyscy uczcili jego pamięć, wspominając jego oﬁarną
pracę społeczną i dziękując rodzinie.
(AS)
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Zaproszenie na bal
„M
acierz Szkoły i Przedszkola
zapraszają na bal”. Na karnawałowe szaleństwo zaprasza również to i owo miejscowe koło PZKO.
„Wspaniała zabawa i smaczny bufet zapewnione”, deklarują organizatorzy. No i „bogata loteria” też. A wejściówki po tyle a tyle. I
to wszystko. Krótkie suche ogłoszenia niewiele różniące się od tych, że sprzedam psa,
kupię samochód lub wymienię życiowego
partnera na młodszy model.
Niby podobne anonse drukowano w
prasie i przed laty, to prawda, ale jednak
zdarzało się wtedy, że organizatorzy, którym może bardziej zależało, aby na ich
karnawałowej zabawie pojawili się goście
spoza danej miejscowości czy organizacji,
przeskakiwali się czasem w pomysłach, by
zaproszenie miało swoją własną niepowtarzalną formę. Oto na przykład w wydawanym w Czeskim Cieszynie katolickim tygodniku „Nasz Kraj” (27. 1. 1928) pojawiła się
„Oda do Balu w Bystrzycy”:
Bal! Ach! ile w tem słowie uroku się mieści!
Ile tajemnych marzeń, myśli pełnych
treści!
Bal musi być wystawny, a nie byle jaki,
Szumny i dla wszystkich ponętny, otóż
właśnie taki.
Bal w tym roku urządza, o tem tylko
mowa,
Na pierwszego lutego szkoła wydziałowa.
W domu robotniczym od godziny siódmej
Zacznie się zabawa w sali dużej, cudnej.
Wstępne tylko pięć kaczek, od pareczki
osiem,
Za to będzie zabawa, nie leniwa, co się
Zowie. Kapela Michalskich zagra nam od
ucha,
W serca wleje otuchę, zagrzeje nam ducha.
Polonez pójdzie sprawnie, prawdziwie po
polsku,
Nadto różne niespodzianki, zabawy, po
swojsku.
Mościa Panno! W tym roku zamąż wyjść
Ci trzeba,
Na balu więc szukaj go, boć nie spadnie z
nieba!
Wy, Mężowie i Żonki! Wam codzienne
troski
Rzucić trzeba na chwilę, przyjść na bal ten
boski.
A Ty, starszy kawalerze, co już włazisz w
lata,
Zrób raz przegląd Panienek, bo zasłużysz
bata!
Będzie polska zabawa, uśmiejesz się
Bracie!
Nie żałuj paru koron, bo czekamy na Cię!
Czysty dochód z zabawy pójdzie na
budowę
Ochronki tu w Bystrzycy, więc też daję
głowę,
Że czy młody, czy stary na bal pewnie
przyjdzie,
By się sprawie przysłużyć. Wszystko
dobrze będzie!
I oczywiście wszystko dobrze było, o czym
możemy być przekonani nie czytając nawet
relacji z imprezy. Bo był kto kiedy na nieudanym balu? Tymczasem trzy tygodnie
później (17. 2. 1928) pojawiła się na łamach
tego samego tygodnika zapowiedź z Nowego Bogumina:
Wszyscy, którzy to czytają,
Niechaj na pamięci mają,
Że lutego osiemnastego,
Tego roku przestępnego
Bal i pląsy urządzamy,
Mile każdego witamy!!
Kto lubi masek wybryki,
Niech przyjdzie do Ameryki!
Tam się mu gościnne wrota
Ręką pana Nesselrotha
Otworzą pewnie z ochotą
Na jedną uciech noc złotą!!
Jest to bal Koła Macierzy
I dzielnych drużyn Harcerzy!

Za dwa lata z kolei bal urządzali członkowie
Związku Śląskich Katolików oraz pokrewnych organizacji wiernych Rzymowi. Ich
zaproszenie (10. 1. 1930) brzmiało tak:
Leci nowina na skrzydłach ptaka,
Nowina piękna, nie byle jaka:
To we Frysztacie
(Miły mój, Bracie)
W dniu ośmnastego stycznia w tym roku
»Bal stowarzyszeń« znów urządzają.
(Przygotowania wielkie już w toku –
Pracy i trudu nie oszczędzają!)
Więc kto z Was do tańca,
Jak i do różańca
Ma wielkie zamiłowanie,
Ten pewno na Bal pójdzie. (Mój Panie,
Na Bal tradycyjny!...)
To rewelacyjny
Bal w tym roku po raz pierwszy w nowym
»Polskim Domu Katolickim« (w owym
»Pięknym domu«) odtańczony będzie.
(Jeśliś obywatel, miej na względzie,
Że na Domu ciąży dług,
Aby się wypłacić mógł,
Trza udałych imprez wiele,
Wiedzą o tem przyjaciele
Twoi?... Jeśli nie, Ty im to powiedz!
A taką sprawę raczej nie odwlec.)
Leci nowina na skrzydłach ptaka,
Do poloneza Wszystkich zaprasza.
»Bal stowarzyszeń« – okazja taka
Rzadko, raz w roku tylko, się wprasza.
(Tak więc termin zapisz, miły Bracie:
Ośmnasty stycznia – bal we Frysztacie!...)
Bale w tym budynku odbywają się do dzisiaj, choć od dawna „Obecní dům Družba”
(jak się obecnie nazywa) nie jest już ani
w katolickich, ani w polskich rękach. Ale
może przynajmniej już nie ciąży na nim
dług?
Tymczasem zysk z pierwszego balu
szkolnego w Wierzniowicach, jak to anonsowano w „Kraju” (28. 2. 1930), miał być
przeznaczony „na Gwiazdkę i cele ubogiej
dziatwy miejscowej szkoły”:
Wierzniowianie, posłuchajcie,
Na bal szkolny przybywajcie,
Gości dużo przyprowadźcie,
Co umiecie, to pokażcie,
Bo tam będzie pięknie, chwacko,
A muzyka zagra gracko.
Zabawić się zabawicie,
A przytem i potańczycie,
Jeśli grosza coś zmamicie,
To w spokoju sobie śpijcie.
Wszak zysk idzie dla maluśkich
Na Gwiazdkę i dla biedniuśkich.
Komu krew w żyłach nie skrzepła,
Nie pójdzie za to do piekła,
Chociaż w święto »Albinuska«
Przyjdzie też na bal do Ruska!
Gospoda u Ruska spaliła się pod koniec
minionej wojny. Nie istnieje też karwińska
siedziba Stowarzyszenia „Praca”, w której –
również już dziś nieistniejący – Polski Klub
Sportowy Polonia organizował w 1931 roku
już piąty „tradycyjny kawalerski bal maskowy”, podczas którego wybierano króla kawalerów, wicekróla i królewicza.
Hej ochocza ty młodzieży,
Wy koledzy kawalerzy –
Chcecie-li swój stan odmienić
I w tym roku się ożenić,
Na bal do nas przybywajcie,
Panny z sobą zabierajcie.
Będzie wielkie Gaudeamus,
Do żeniaczki żaden przymus.
Jeśli jednak szczęście znajdziesz,
Spokoju ci już nie damy,
W trzy tygodnie w związek pójdziesz.
»Veni Creator« zaśpiewamy.
W tym samym numerze tygodnika (6. 2.
1931) organizatorzy zapraszali również do
Darkowa na bal Macierzy Szkolnej do gospody, która przetrwała i wojnę, i „szkody
górnicze”, ale nie potraﬁła przeciwstawić
się powodzi 2010 roku…
(jot)

Jedyny wybór... żyć
P

od warstwą czterech kołder i koców.
Na odległej poduszce i jaśku takim
niewyraźnym, ukrytym gdzieś na
samym dnie choroby. Głowa wiruje, tęskni za normalną temperaturą, majaczy.
Śni o codzienności zwykłej, szarej, ubarwionej koleiną dziwności. To takie proste.
Zatrzymać się. Wziąć życie za rękę i wyruszyć przed siebie, śladami wyznaczonymi,
ubranymi w rozdarte spodnie i koszule
przewiewne. Jutro wyliżę się jak kot. Przyjmę postawę zwycięzcy. Będę cały dzień
stać, przechadzać się po pokoju. Pójdę do
kuchni. Wszystko sam. Mam nadzieję. Wierzę w ciszy zamkniętych oczu, w oddechu
gorącej modlitwy i myślę o czymkolwiek, o
domu, ulicy przed nim, rzeczach najdziwniejszych, o wszystkim co można zabrać
na własność. Biedronka 1987 niepozorna,
ważna dla każdej chwili, w której żyje dusza poetki, przez którą przemawia uśmiech
i ból, życie i myśli niepozorne, pozorne.

Pozorna myśl
wybieramy coś na pozór dobra
pomiędzy oszustwem a słodkim
znaczeniem tych słów
napięci zdemaskowani
nie mamy nawet gdzie przenocować
z myślą
że jeszcze można żyć
wyjść z kartonu schematu
wybieramy coś na pozór zła
czekamy aż wykluje się dobro
kradzież nienawiść
mówiąc że wciąż kochamy
Dokąd prowadzi mnie pozorna myśl dobra,
zła? Życie na ulicy, w samotności, w prawdzie. Nigdy nie jest za późno na prawdziwe
życie. Pomimo błędów i krzywdy wciąż kocham.

a ty?
ciebie nawet nie ma.
klucze zostaw u sąsiadki. kartka.
jakbym była tylko zbędnym rekwizytem
na chwilę.
Razem, a jednak osobno w jednym życiu.
Odchodzę powoli, a ciebie nawet nie ma.
Tyle dni wspólnych, na jednej podłodze, na
jednym stole. Teraz czuję się zbędna. Tyle
dni, a jednak byłeś przez chwilę, a ja rekwizytem na chwilę.

Strzępy
wyrywałam strzępy szarości.
układając starannie, kolorowałam.
popadłam w wyimaginowane sytuacje.
wyolbrzymiały się one do rangi
nieskończonej.
to co się mi przytraﬁło było trudne,
bolesne.
diagnoza. bunt. płacz.
pomocne dłonie obejmowały urojenia.
tłumaczyły, co jest prawdą.
dawały czas i były obok.
z koleiny nie mogłam się wydostać.
strzępy ciała, strzępy duszy.
wybór był jedyny,
żyć.
Nie zawsze umalowana kolorem. Twarz
smutna. Słona łza na rzęsach, na języku.
Spływa zgorzkniały zakwas cierpienia.
Diagnoza, bunt, płacz. Wtedy obce dłonie
dokonują wyboru. Spieszą z pomocą, lecz
wydostać się z koleiny trudno. Pomimo duszy postrzępionej wybór jest jeden… żyć.

Kawiarenka

Przezroczysta

historia pisze życiorysy
przyglądamy się wciąż sobie

rozbiegane myśli szuﬂadkuję.
nie chcę być oceniana z góry.

mijają godziny miesiące lata
chcąc je złapać
zatrzymać młodość opóźnić wieczność

poznawaj mnie przez wiele, wiele lat.
rozgryzaj, kawałek po kawałku.
nie raz pod zębami chrupnę, zgrzytnę.
powoli zrzucajmy z siebie,
to co chowamy przed innymi.
któregoś dnia wyjdę i podam ci dłoń.
Widzę i proszę, by spojrzeć ci w oczy. Nie
ma we mnie wstydu. Rozbiegana… oceniana… naga cała. Jeszcze nie dziś, lecz kiedyś
nadejdzie ta chwila. Wtedy wyjdę i podam
ci dłoń. Podam siebie całą w swej nagości,
serce podam światu.

Walizka
emocjami targana zwijam się.
tak jest bezpieczniej, spokojniej.
zimno mi. odpalam papierosa, ogrzać się.
ogrzać się, tego pragnę.
nie ma już nas.
odchodzę powoli.
w jednej walizce kawałek życia.

gdy ręce spracowane a twarz pokryta
zmarszczkami
teraz ma swój czas
a przyszłość troszczy się sama o siebie
jeszcze spotkamy się
w jakiejś małej kawiarence
Trwać teraz. Potem też być. Nie mogę zatrzymać młodości. Wieczność przyspiesza
z każdym kolejnym dniem. Twarz pokryta zmarszczkami doceniona doświadczeniem, lecz przyszłość dba sama o siebie.
Mimo wszystko, mimo woli, pragnę i
trwam w pewności, że kiedyś spotkamy się
jeszcze.
Biedronka 1987 – pseudonim artystyczny poetki z Podlasia. Wiersze opublikowane na portalu www.e-poezja.pl. Wiersze emocjonalne,
lecz nienachalne w swej formie. Poezja lekka
w słowach, napiętnowana splotem wydarzeń.
W wierszach dominuje szarość, ale wybór jest
jeden… żyć. Należy wierzyć, że autorka tych
wiersze wyjdzie kiedyś z cienia i ujawni pełnię
swego talentu.
Marek Słowiaczek
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PIĄTEK 26 STYCZNIA
6.05 O mnie się nie martw 5 6.55 Wilnoteka 7.10 Turystyczna jazda. Tajlandia - Koh Samui 7.25 Domisie. Loteria
fantowa 7.50 Przepis dnia 8.00 Pytanie
na śniadanie 9.35 Pogoda 9.40 Pytanie na śniadanie 11.00 Krótka historia. Bitwa pod Cedynią 11.10 Polonia
24 11.30 Rozmowa Polonii 11.45 Halo
Polonia 12.35 Wiadomości 12.50 Na
sygnale. Punkt zwrotny 13.25 M jak
miłość (s.) 14.20 Komisarz Alex 9 (s.)
15.15 Warto rozmawiać 16.20 Wiadomości 16.35 Portrety niepodległości.
Ignacy Jan Paderewski 16.45 Baw się
słowami. Dokąd pójdziemy na obiad?
16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20 Krótka
historia. Krzyżacy 17.30 Teleexpress
17.55 Okrasa łamie przepisy. Potrawy
z suszonych owoców 18.25 Kwartet.
Ochrona dziedzictwa 18.55 Na sygnale. Punkt zwrotny 19.25 Wolny ekran
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości,
sport, pogoda 20.45 Na dobre i na złe
(s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.15 Tak
jest - piosenki Jacques’a Brela.

SOBOTA 27 STYCZNIA
6.10 Barwy szczęścia (s.) 8.00 Pytanie
na śniadanie 8.35 Pogoda 8.40 Pytanie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55
Pytanie na śniadanie 10.55 Polonia 24
11.15 Rozmowa Polonii 11.30 Halo Polonia 12.20 Ojciec Mateusz 14 (s.) 13.15
Na dobre i na złe (s.) 14.10 „Magia serc”
15.00 Okrasa łamie przepisy. Czekolada na ostro i słono 15.30 Zakochaj się
w Polsce. Zielona Góra 16.00 Kulturalni PL (mag.) 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Teleexpress 17.55 M jak
miłość (s.) 18.50 Sylwester marzeń z
Dwójką - Zakopane 2017 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, pogoda 20.45 1920. Wojna i miłość 21.40
Wielki test. Mistrzowie uśmiechu 23.10
Night of the Proms - koncert.

NIEDZIELA 28 STYCZNIA
6.55 Dom. Komu gra ta orkiestra 7.40
Wolny ekran 8.00 Pytanie na śniadanie 8.35 Pogoda 8.40 Pytanie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie na
śniadanie 9.25 Magazyn z Wysp 9.50
Teleranek 10.20 Ziarno. Posługiwacze
trędowatych 10.50 Baw się słowami
11.20 Słoneczna włócznia 11.55 Między
ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański
12.15 Między ziemią a niebem 13.00
Transmisja mszy świętej z kościoła pw.
św. Piotra i Pawła w Sycowie 14.20 Turystyczna jazda. Tajlandia 14.40 Dom.
Komu gra ta orkiestra 16.10 Gwiazda
dziwnie jaskrawa 16.30 Rodzinka.pl
(s.) 17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 18.50 Oczy w oczy. Edyta Jungowska 19.25 Baw się słowami 19.40
Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport,
pogoda 20.45 Dziewczyny ze Lwowa
21.35 Polana pośród brzeziny 23.20
Ósmy Plan live in Alvernia Studios - Natalia Kukulska & Atom String Quartet.

PONIEDZIAŁEK 29 STYCZNIA
6.20 Zakochaj się w Polsce. Zielona
Góra 6.50 Nad Niemnem 7.10 Borówka
skrzat wyrusza w świat. Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego 7.25 Supełkowe ABC 7.50 Przepis dnia 8.00 Pytanie na śniadanie 10.15 Pogoda 10.20
Pytanie na śniadanie 10.55 Panorama
11.00 Krótka historia. Krzyżacy 11.10
Kulturalni PL 12.05 Racja stanu 12.35
Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia
(s.) 13.25 Dziewczyny ze Lwowa 14.20
Oczy w oczy. Edyta Jungowska 14.50
To było przeznaczenie 15.25 Turystyczna jazda. Nowy Żmigród i Chyrowa 15.45 Wiadomości 15.55 Wszystko

przed nami 16.25 Ukryte skarby. Sieja,
taniec śmierci, eremici i bisior z wigierskiego jeziora 16.55 Supełkowe ABC
17.20 Krótka historia. Bitwa pod Grunwaldem 17.30 Teleexpress 17.55 Niedziela z... Anną Polony 18.40 Pod Tatrami. Puchar Zakopanego 18.55 Barwy
szczęścia (s.) 19.25 Nad Niemnem 19.45
Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport,
pogoda 20.45 O mnie się nie martw 6
21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Zdzisław
Najder. Chciałem być lotnikiem.

WTOREK 30 STYCZNIA
6.05 Night of the Proms 7.05 Pożyteczni.pl 7.35 Margolcia i Miś zapraszają
dziś 7.50 Przepis dnia 8.00 Pytanie na
śniadanie 9.35 Pogoda 10.20 Pytanie
na śniadanie 11.00 Krótka historia. Bitwa pod Grunwaldem 11.10 Polonia 24
11.30 Rozmowa Polonii 11.45 Halo Polonia 12.35 Wiadomości 12.50 Barwy
szczęścia (s.) 13.25 1920. Wojna i miłość 14.20 Zdzisław Najder. Chciałem
być lotnikiem 15.25 Pozdrowienia z
uzdrowiska. Połczyn-Zdrój 15.45 Wiadomości 15.55 Wszystko przed nami
16.25 Sonda 2. Największe tajemnice
nauki 16.55 Margolcia i Miś zapraszają
dziś 17.10 Moliki książkowe. Autowypot 17.20 Krótka historia. Turul 17.30
Teleexpress 17.55 Szlakiem Kolberga 18.25 Naszaarmia.pl 18.55 Barwy
szczęścia (s.) 19.25 ZUS bez granic
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości,
sport, pogoda 20.45 Ojciec Mateusz 14
(s.) 21.35 Portrety niepodległości. Józef
Klemens Piłsudski 21.45 Polonia 24
22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 To było przeznaczenie.
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Mieszkańcy Wilna w hołdzie
dla Lecha Kaczyńskiego
T

rwają dyskusje odnośnie nadania
jednej z wileńskich ulic imienia
Lecha Kaczyńskiego. Wileńska frakcja AWPL-ZChR zarejestrowała projekt uchwał o nadaniu imienia Lecha
Kaczyńskiego ulicy znajdującej się w
centrum miasta, pomiędzy budynkami Poczty Centralnej a centrum handlowym przy Alei Giedymina.
Na posiedzeniu rady wileńskiego
samorządu odbyło się pierwsze czytanie projektu. Mer Wilna, Remigijus
Šimašius, podkreślił, że prawdopodobnie pojawią się dwie tabliczki
z nazwą ulicy – litewska i polska.
– Na nasz projekt głosowało 29 radnych, trzech się wstrzymało. Wyniki głosowania okazały się bardzo
dobre. Na razie chodziło o sam fakt
upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego
poprzez nadanie jego imienia ulicy.
Edyta Tamošiūnaitė, wicemer samorządu Wilna z ramienia AWPL-ZChR, zaznaczyła, że pięknym
gestem ze strony wilnian byłoby

•Po raz pierwszy propozycja nadania ulicy
w centrum Wilna imienia Lecha Kaczyńskiego pojawiła się w kwietniu 2010 roku.
Fot. Marian Paluszkiewicz/Kurier Wileński

nadanie ulicy imienia Lecha Kaczyńskiego przed 16 lutego, kiedy to na Litwę, z okazji obchodów
100-lecia niepodległości Litwy,
przyjedzie z oﬁcjalną wizytą prezydent Polski – Andrzej Duda.
Propozycja nadania tejże wileńskiej
ulicy imienia polskiego prezydenta po raz pierwszy pojawiła się w
kwietniu 2010 roku, tuż po tragicz-

2010

W
roku imię Lecha Kaczyńskiego nadano m.in.
ulicom w Odessie na Ukrainie,
w stolicy Mołdawii – Kiszyniowie, stolicy Gruzji – Tbilisi,
a także w Chicago w Stanach
Zjednoczonych. Fot. ARC

ŚRODA 31 STYCZNIA
6.05 O mnie się nie martw 5 7.00 20-lecie Redakcji Ekumenicznej TVP 7.25
Petersburski Music Show 7.50 Przepis
dnia 8.00 Pytanie na śniadanie 10.15
Pogoda 10.20 Pytanie na śniadanie
10.55 Panorama 11.00 Krótka historia.
Turul 11.10 Polonia 24 11.30 Rozmowa Polonii 11.45 Halo Polonia 12.35
Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia
(s.) 13.25 O mnie się nie martw 6 14.20
Idealne miasto Auschwitz 15.20 Portrety niepodległości. Józef Klemens
Piłsudski 15.25 Dziedzictwo regionów.
Drzewica - poczuj pasję 15.45 Wiadomości 15.55 Wszystko przed nami
16.25 Astronarium. Najważniejsze wydarzenia 2017 16.55 Petersburski Music
Show 17.20 Krótka historia. Dynastia
Jagiellonów 17.30 Teleexpress 17.55
Studio Raban 18.25 Nasz Wschód 18.55
Barwy szczęścia (s.) 19.20 Wilnoteka
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości,
sport, pogoda 20.45 Głęboka woda 2.
Pułapka medialna 21.45 Polonia 24
22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Idealne miasto Auschwitz.

nych wydarzeniach w Smoleńsku
i pochodziła od konserwatystów.
Rada Miasta Wilna jednogłośnie
poparła propozycję ówczesnej przewodniczącej sejmu Litwy Ireny Degutienė, by jedną z ulic w centrum
stolicy Litwy nazwać na cześć tragicznie zmarłego prezydenta RP.
Autorzy pomysłu proponowali również umieszczenie na budynku
Poczty Centralnej płaskorzeźby z
wizerunkiem prezydenta i napisem
– „Lech Kaczyński (1949-2010) –
prezydent Rzeczypospolitej i wielki
przyjaciel Litwy” w dwóch językach
– litewskim i polskim. Wówczas
jednak kwestia ta nie doczekała się
ostatecznego rozwiązania z powodu
różnicy zdań co do wersji językowej.
Radni z ramienia AWPL protestowali przeciwko pospiesznej decyzji w
tej sprawie. Uważali, że na tabliczce
imię i nazwisko prezydenta RP powinny pozostać w oryginale. Jednak
zgodnie z litewskim ustawodawstwem nazwy ulic muszą być zapisywane po litewsku.
„Kurier Wileński”/Litwa

CZWARTEK 1 LUTEGO
6.05 Blondynka 7.00 Nasz Wschód
7.30 Las Story 8.00 Pytanie na śniadanie 10.15 Pogoda 10.20 Pytanie
na śniadanie 10.55 Panorama 11.00
Krótka historia. Dynastia Jagiellonów
11.10 Polonia 24 11.30 Rozmowa Polonii 11.45 Halo Polonia 12.35 Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25
M jak miłość (s.) 14.20 Głęboka woda
2. Pułapka medialna 15.10 Pod Tatrami. Puchar Zakopanego 15.25 Wilnoteka 15.45 Wiadomości 15.55 Wszystko przed nami 16.25 Jak to działa?
Nauka „od kuchni” 16.55 Las Story
17.20 Krótka historia. Bitwa pod Verdun 17.30 Teleexpress 17.55 Było, nie
minęło. Pytania ciągle otwarte 18.25
Racja stanu 18.55 Barwy szczęścia
(s.) 19.25 Reportaż 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, pogoda
20.45 Komisarz Alex 9 (s.) 21.35 Portrety niepodległości. Maria Wittekówna 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa
Polonii (211) 22.20 Halo Polonia 23.05
Magazyn śledczy Anity Gargas 23.40
Warto rozmawiać.

Czerwonym tramwajem
do Przystanku Niepodległość

Fot. ARC

W Senacie RP została otwarta wystawa „Czerwonym tramwajem do Przystanku Niepodległość”, której współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

E

kspozycja przybliża litewską
i żmudzką historię rodu Piłsudskich, Bilewiczów oraz
Butlerów.
Podczas otwarcia wystawy wicemarszałek Senatu, Maria Koc,
przypomniała, że historia znakomitego, starożytnego rodu rodziny

Piłsudskich sięga wielu wieków
wstecz.
Z kolei prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, Dariusz Bonisławski, zaznaczył, że ludzie
potrzebują wzorców do naśladowania, które „poprowadzą ich
w kierunku budowania w sobie

uczuć patriotycznych, a taką osobą – zarówno zaraz po odzyskaniu
niepodległości, jak i wcześniej, w
trudnych latach dochodzenia do
niej, był niewątpliwie Józef Piłsudski”.
„Wspólnota Polska”
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Wszyscy mówią o klątwie chorążego, ale my się jej nie obawiamy

Andrzej Kraśnicki,

prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
o łyżwiarzu szybkim Zbigniewie Bródce, który został chorążym polskiej reprezentacji

Grand derby: Szykuje się pełny
stadion w Witkowicach
Kibice hokeja odliczają już godziny do piątkowych hutniczych derbów Witkowic
z Trzyńcem. W Ostravar Arenie od godz. 17.20 obie drużyny zamierzają rozkręcić
pokazówkę. Stalownicy przystępują do dzisiejszego meczu podbudowani wtorkowym
zwycięstwem ze Spartą Praga (1:0), Witkowice pałają zaś chęcią rewanżu za porażkę
z ostatniego wzajemnego spotkania (1:2).

Janusz Bimar

C

hcemy wygrać z Trzyńcem.
Jesteśmy głodni sukcesu
po niepotrzebnej przegranej z Pardubicami – zadeklarował
przed derbami Lukáš Kucsera,
najlepszy hokeista Witkowic we
wtorkowym meczu na taﬂi Pardubic (3:5). – Kluczem do zwycięstwa będzie powrót do naszej gry

• Dziś szykuje się czwarta odsłona hutniczych derbów. Fot. MARIAN JEŻOWICZ

sprzed miesiąca. Do bezbłędnej
defensywy, minimum wykluczeń
i efektywności pod bramką rywala – zaznaczył Kucsera, który
w Pardubicach strzelił gola i zaliczył asystę.
Stalownicy Trzyniec plasują się
w tabeli tuż za Witkowicami, na
czwartym miejscu ze stratą zaledwie jednego punktu. Dzisiejsze
derby będą walką o trzecią lokatę

Tipsport Ekstraligi, a także prestiżową bitwą o tytuł hokejowego
władcy regionu. Przez większą
część sezonu to właśnie podbeskidzki ekstraligowiec poruszał
się w ścisłej czołówce tabeli, od
nowego roku pałeczkę sukcesu
przejęli jednak ostrawscy hokeiści. – Będzie się liczyło tylko
jedno: zaangażowanie całego zespołu. W meczu ze Spartą Praga

Dywizyjna pobudka
T

radycyjnie z lekkim opóźnieniem w stosunku do zawodowców rozpoczęli zimowe przygotowania do wiosennego sezonu
piłkarze z niższych klas rozgrywek. Pełną gotowość do podjęcia
drakońskich zimowych treningów
meldują reprezentanci czwartej
ligi.

MFK Hawierzów
Piąty zespół dywizyjnej grupy E
przygotowuje się do marcowego
wznowienia rozgrywek bez większej nerwówki. To nowość w Hawierzowie, bo w przeszłości bywało wręcz odwrotnie – Indianie
trenowali w styczniu z nożem przy
gardle, zdając sobie sprawę z tego,
że wiosną powalczą o uratowanie
skóry. Trener Miroslav Matušovič dysponuje zgranym zespołem.
Były napastnik Banika Ostrawa
miał sporo czasu, żeby nauczyć
swoich piłkarzy wygrywać i w jesiennym sezonie jego podopieczni
odwdzięczyli mu się z nawiązką.
Przed Indianami seria ośmiu me-

Już dziś, kwaliﬁkacjami do niedzielnego konkursu indywidualnego,
rozpoczną się w Zakopanem kolejne
Zawody Pucharu Świata w skokach
narciarskich. Światowa czołówka
po raz drugi w tym sezonie gości w
Polsce. W listopadzie, w konkursach
inaugurujących tegoroczną rywalizację, skoczkowie narciarscy zmierzyli się na skoczni w Wiśle Malince.
Zmodernizowana Wielka Krokiew
jest gotowa na przyjęcie zawodników. Obiekt posiada obecnie tory lodowe, przebudowano próg i zeskok,
zmienił się też rozmiar skoczni (HS)
ze 134 na 140 metrów, a punkt konstrukcyjny (K) został przesunięty ze
120. na 125. metr.

24

•••

Piątkowe
derby mogą
zamienić się
w festiwal
bramkowy.
Obie drużyny
meldują dobrą
formę.

Czas na Zakopane

czów kontrolnych. W ostatni weekend hawierzowianie na starcie sparingowego kalendarza zremisowali
z piątoligowymi Dziećmorowicami.

FK Bospor Bogumin
Beniaminek czwartej ligi zajmuje
na półmetku rozgrywek ósmą lokatę. – Jesteśmy zadowoleni, ale ten
wynik zobowiązuje – powiedział
„Głosowi” trener Marek Poštulka.
Nad Odrą nie leniuchują już od
15 stycznia. Początek treningów z
piłką stoi pod znakiem zimowego
turnieju we Wracimowie. W 1. kolejce gracze Bosporu pokonali gospodarzy 2:0 po bramkach Davida
Jatagandzidisa i Františka Hanusa,
w 2. kolejce uporali sie z Hrabową 4:2. Z drużyną trenuje również
starszy brat Františka, Martin Hanus, który ostatnio występował w
Krawarzach. Do Bogumina powoli
wracają więc najbardziej znani wychowankowie klubu – w zeszłym
sezonie Martin Opic, teraz Martin Hanus, który przez długie lata

strzelał gole m.in. dla Hluczyna. 31
stycznia boguminiacy zaliczą tygodniowe zgrupowanie w Gródku.

Lokomotywa Piotrowice
O fatalnym jesiennym sezonie woleliby w Piotrowicach szybko zapomnieć. Lokomotywa w wiosennej
rundzie powalczy o uratowanie
skóry. Ostatnie miejsce w tabeli
zmusiło włodarzy klubu do działania. Przyszedł polski trener Ryszard Kłusek, w planach są wzmocnienia kadrowe. Na chwilę obecną
piłkarze wznowili treningi, w sobotę zaliczą zaś wyjazdowy sparing
z zespołem Hluczyna U19. Wybór
polskiego trenera Ryszarda Kłuska
mógłby być strzałem w dziesiątkę. Szkoleniowiec zasmakował już
atmosfery profesjonalnej piłki,
ostatnio był asystentem trenera w
pierwszoligowej Wiśle Puławy. Ciekawy mecz kontrolny zaplanowany
został na 4 lutego, kiedy to Lokomotywa zmierzy się na sztucznej
murawie w Cz. Cieszynie z Drzewiarzem Jasienica.
(jb)

zamieniliśmy się w jedno ciało.
Zwłaszcza w końcówce spotkania, w której Sparta za wszelką
cenę dążyła do wyrównania –
stwierdził kapitan Trzyńca, Lukáš
Krajíček.
Doświadczony obrońca zdobył
we wtorek piątą bramkę w tym sezonie. Tyle samo mają na swoim
koncie obrońcy Milan Doudera i
Vladimír Roth.

Plan sparingów
HAWIERZÓW
27. 1. Slavia Staškow (u siebie)
3. 2. młodz. Banika Ostrawa (u siebie)
10. 2. Hluczyn (na wyjeździe)
14. 2. Wracimów (na wyjeździe)
17. 2. Bogumin (Wracimów)
24. 2. Czeladna (Wracimów)
24. 2. Turza Śląska (u siebie)
3. 3. Darkowiczki (na wyjeździe)
10. 3. Kromierzyż (na wyjeździe)
BOGUMIN
27. 1. Szonów (Wracimów)
7. 2. Trzyniec U19 (na wyjeździe)
10. 2. Herzmanice (Wracimów)
17. 2. Hawierzów (Wracimów)
21. 2. Petrzkowice (Orłowa)
24. 2. Dobra (Wracimów)
3. 3. Czeladna (Wracimów)
10. 3. Dziećmorowice (Wierzbica)
PIOTROWICE
27. 1. Hluczyn U19 (na wyjeździe)
4. 2. Drzewiarz Jasienica (Cz. Cieszyn)
10. 2. Turza Śląska (Orłowa)
17. 2. Petrzkowice (Orłowa)
24. 2. Orłowa (Orłowa)
28. 2. Herzmanice (Orłowa)

tys. kibiców
pojawi się na
Wielkiej Krokwii, by dopingować polskich
skoczków.

Udział w zakopiańskiej edycji Pucharu Świata zapowiedziało ponad
70 zawodników z 15 krajów. Polskę
reprezentować będzie 11 skoczków.
W składzie znaleźli się: Kamil Stoch,
Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej
Kot, Stefan Hula, Jakub Wolny, Tomasz Pilch, Bartosz Czyż, Paweł Wąsek, Klemens Murańka oraz Aleksander Zniszczoł.
W sobotę o godz. 16.00 rozegrany
zostanie konkurs drużynowy, dzień
później również o godzinie 16.00 zaplanowano konkurs indywidualny.
Podobnie jak w latach ubiegłych każdego dnia na trybunach pojawi się 24
tysiące kibiców. Tegoroczne sukcesy
polskich skoczków sprawiły jednak,
że biletów na oba konkursy od dawna nie ma już w sprzedaży. Mimo to
policja szacuje, że w sobotę i w niedzielę w Zakopanem może się zjawić
od 40 do 100 tysięcy kibiców. Dla
tych więc, którym nie uda się wejść
na teren skoczni, organizatorzy przygotowują specjalnie strefy kibica z
bezpośrednią transmisją skoków.
Nowością tegorocznych zawodów
w Zakopanem będzie specjalna nagroda im. Stanisława Marusarza,
którą ufundował i osobiście wręczy
zwycięzcy konkursu indywidualnego syn Stanisława Marusarza – Piotr.
Będzie to statuetka z tatrzańskiego granitu z symboliczną sylwetką
srebrnego ptaka, mająca przypominać postać przedwojennego i powojennego olimpijczyka, wielokrotnego medalisty i rekordzisty świata w
skokach narciarskich oraz patrona
Wielkiej Krokwi.
(wik)

Olimpijczyk
z Cieszyna
Mateusz Ligocki, znany snowboardzista z Cieszyna, otrzymał nominację do polskiej reprezentacji na
igrzyska olimpijskie w Pjongczangu.
Polski Komitet Olimpijski zatwierdził nazwiska 58 sportowców,
którzy w terminie od 9 do 25 lutego powalczą w Korei Południowej
o medale igrzysk. Dla Mateusza
Ligockiego to kolejne igrzyska w
karierze i duża satysfakcja za trudy
i poświęcenie w ostatnich dwóch
sezonach. Ligocki wrócił do rywalizacji po zawirowaniach zdrowotnych.
(jb)
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I N F O R M AT O R
Zmarł Ryszard Pochroń
(17. 6.1953- 24. 1.2018)

CO W TEATRZE

Ryszard Pochroń rozpoczął karierę artystyczną w 1976 roku na scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Pracował także w teatrach w
Elblągu, Legnicy i Wrocławiu. Aktorem
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego
był od sierpnia 1991 roku. Pochodził
z Brodnicy, do Cieszyna przyjechał z
teatru w Grudziądzu.
Na deskach Sceny Polskiej zadebiutował w „Panu Tadeuszu” w roli Wojskiego w 1991 roku. W Scenie Polskiej
w ciągu 27 lat wystąpił w niemal 100
spektaklach. Po raz ostatni w przedstawieniu „Opowieść wigilijna”, którego
premiera odbyła się 16 grudnia 2017
roku, w rolach Fezzwiga i Joego.
Zagrał wiele charakterystycznych
postaci, które na długo – a niektóre
na zawsze – pozostaną w pamięci widzów. To z pewnością Papkin w „Zemście” Fredry (1999 rok), Wujek George w „Szczęściarzu” Cooney’a (2001),
Ojciec w „Moście nad Łucyną” A. Bergera (2002) czy Francois w „Kolacji dla
głupca” F. Vebera (2002).
Występował również w poetyckiej
Kawiarni Avion, której nie ma... W kolejnych sezonach wystąpił m.in. w „Świętoszku” Moliera (Tartuﬀe), „Rozmowach
przy wycinaniu lasu” (Siekierowy),
„Skąpcu” (Harpagon), „Viva Verdi” (Rossini), „Lalce”, „Makbecie”, „Opowieściach
gargantuicznych”, „Klubie kawalerów”,
a także w spektaklach muzycznych „W

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN:
Opowieść wigilijna (28, godz. 17.30).

CO W TERENIE

Ogłoszenia do »Głosu«
przyjmowane są w dni powszednie:
• W redakcji „Głosu“ przy ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-15.30,
tel. 558 731 766 e-mail: ogloszenia@glosludu.cz • W firmie Hudeczek Service, sp. z
o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek Service
sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, w
godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.servis@hudeczek.
cz. • W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w po:
13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00,
czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30,
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia podanie ogłoszenia można uzgodnić (telefonicznie
pod nr.: 596 312 477 lub 724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

ności w roku 2017 oraz program
działania na rok 2018. Zapraszamy
na przyjacielskie spotkanie przy ﬁliżance kawy.
MOSTY K. JABŁONKOWA – Zapraszamy na XII Przegląd Szkolnej
Działalności Śpiewaczej we wtorek
30. 1. o godz. 9.00 w „Domu Kasowym”.
STONAWA – Klub Kobiet MK PZKO
zaprasza na spotkanie w poniedziałek 29. 1. o godz. 15.30 w salce
MK na 1. piętrze Domu PZKO. W
programie przygotowanie Ostatków 2018.
PIOSEK – MK PZKO oraz Macierz
Szkolna zapraszają na tradycyjny
bal 10. 2. o godz. 19.00 „U Łabaja”.
Bogaty bufet, tombola. kapela „Galax”. Miejscówki do nabycia u pani
Ligockiej pod nr. tel. 732 451 436,
po-pt w godz. 16.00-18.00.
PTTS „BŚ” – Informuje, że wycieczka WP4: Hawierzów – Cierlicko (trasa długości 12 km) odbędzie się we
wtorek 30. 1. Spotkanie uczestników
wycieczki na dworcu autobusowym

Firmy budowlane

SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

GL-747

CZ. CIESZYN – Biblioteka Miejska
zaprasza na spotkanie z cyklu „Podróże bliskie i dalekie”, które odbędzie się poniedziałek 29. 1. o godz.
17.00 wyjątkowo w Czytelni i kawiarni „Avion”. RNDr. Jiří Sladký mówić będzie o Iranie „od kuchni” na
podstawie własnych doświadczeń z
kilkukrotnego pobytu w tym nadal
mało znanym kraju. Prelekcji w języku czeskim towarzyszyć będzie
wystawa fotograﬁi (czynna do 8. 2.)
Zapraszamy na wykład MUR-u,
który odbędzie się w czwartek 1. 2.
o godz. 17.00 w auli Gimnazjum.
Na temat „Bohater czy cieszyński
Szwejk? Pamiętnik legionisty z Karwiny” mówić będzie Anna Rusnok.
CHÓR MIESZANY „DŹWIĘK” –
Zaprasza w sobotę 10. 2. od godz.
17.00 do Domu PZKO w Karwinie-Raju na „Tradycyjne Ostatki, czyli
Pochowani basów”. Wejściówki w
cenie 250 kc (z kolacją) do nabycia w Domu PZKO w poniedziałki
w godz. 19.00-21.00. Zapewniona
orkiestra, domowa kuchnia, tradycyjna loteria i coś w barze.
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE – Zarząd Macierzy PSP i Przedszkola zapraszają na Bal Szkolny w piątek 16.
2. o godz. 19.00 do sali Domu PZKO.
Do tańca przygrywa kapela „Music
Drink”. W programie ZR „Błędowice”, tancerze „Floduru” oraz mażoretki. Miejscówki w cenie 350 kc
(wstęp, kolacja, ciastko) do nabycia w
sekretariacie szkoły (tel. 739 652 677)
oraz w bibliotece (tel. 724 576 527).
HAWIERZÓW-SUCHA –
MK
PZKO zaprasza na tradycyjny Bal
Papuciowy w sobotę 10. 2. o godz.
17.00 do świetlicy PZKO. Do tańca
gra DJ Jędrzejczyk, w programie
wystąpi kabaret okolicznościowy
„Suszynas”. Miła, rodzinna atmosfera, loteria i atrakcje balowe oraz
bufet domowy są zapewnione.
Przynosimy dobry humor i wygodne kapcie. Wstęp dobrowolny.
ŁĄKI – Zarząd MK PZKO zaprasza 28. 1. o godz. 15.30 na zebranie
sprawozdawcze do Ośrodka Gminnego. W programie ocena działal-

Przyjmujemy zlecenia na 2018 rok
w zakresie dociepleń budynków,
poddaszy i wykonawstwa domów
od fundamentów.
Kontakt: 776 218 494, 608 556 915,
774 085 874 (CZ)
+48 602 671 460 (PL)
e-mail: jozefswakon@onet.pl
Szybka i fachowa realizacja zleceń
Cieszyn, Puńcowska 93
www.swabud.cz

WIERZNIOWICE – Zarząd MK zaprasza na Tradycyjny Bal w sobotę
3. 2. od godz. 19.00 do Domu PZKO.
Do tańca przygrywa kapela „Sonata”
Wiesława Farany, zaprezentuje się
ZPiT „Suszanie”. Miejscówki na bal
w cenie 200 kc (wstępne + kolacja).
Rezerwacja i sprzedaż miejscówek
do nabycia u Marcela Balcarka, marcelbalcarek@seznam.cz. Info: www.
pzkowierzniowice.cz.

Paryżu żyje się jak na prowincji”, „Powróćmy jak za dawnych lat”.
Katarzyna Deszcz, reżyser, tak Go
zapamiętała: „Rysiek był bardzo ważną częścią zespołu Sceny Polskiej, a
bez niego ten teatr nie będzie już tym,
czym był. Bardzo lubiłam jego pikantne poczucie humoru. Miał ogromną
życzliwość do ludzi. Dobrze się z nim
pracowało, zawsze był punktualny i
przygotowany”.
Karol Suszka, dyrektor Teatru Cieszyńskiego: – Trudno żegnać się z kolegą, z którym spędziło się 27 lat. Był
nestorem Sceny Polskiej, na zawsze
wpisanym w koloryt nie tylko tego teatru, ale też całej społeczności.
Ostatnie pożegnanie śp. Ryszarda Pochronia będzie miało miejsce w Teatrze
Cieszyńskim w sobotę 27 stycznia 2018
r. o godz. 11.00, msza święta zostanie
odprawiona w tym samym dniu o godz.
12.00 w kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie.
Scena Polska
w Hawierzowie o godz. 8.45. Dojazd
do Hawierzowa autobusami z Cz.
Cieszyna (godz. 8.10), z Karwiny
(godz. 7.55). Bliższe informacje na
stronie internetowej BŚ, lub pod nr.
tel.: 605 845 815.
PTM – Zapraszamy 2. 2. o godz.
17.00 do kawiarni „Avion” w Cz.
Cieszynie, gdzie w ramach salonu
muzycznego wystąpi „TaGrupa” i
Klemens Słowioczek.
TRZYNIEC-OSIEDLE – MK PZKO
zaprasza na tradycyjną Śledziówkę w sobotę 10. 2. o godz. 17.00 do
Domu PZKO im. A. Wawrosza w
Trzyńcu na Tarasie. Wspaniała zabawa i smaczny bufet zapewnione.
W programie taniec brzucha. Rezerwacja miejscówek pod numerem 606 898 938.
PTTS „BŚ” – Zarząd zaprasza
wszystkich członków na sprawozdawcze zebranie członkowskie,
które odbędzie się w niedzielę 28.
1. o godz. 14.30 w sali Domu MK
PZKO w Olbrachcicach.
ORŁOWA-LUTYNIA – MK PZKO
zaprasza na Bal Kapeluszowy (obowiązkowy kapelusz) 3. 2. o godz.
19.00 do Domu PZKO. Bilet w cenie 300 kc (wstęp, kolacja, kawa,
ciastko) można rezerwować pod nr.
tel. 605 409 810 lub w czwartki od
godz. 18.00 w świetlicy Koła. Muzyka M-Band Michał Vesely.
WĘDRYNIA – MK PZKO informuje, iż są jeszcze wolne bilety do
nabycia na Ostatki w dniu 10. 2. w
Czytelni. Można je zamawiać u pani
Zoﬁi Iwanuszek, tel. 603 140 651.

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Polskie Towarzystwo Artystyczne „Ars Musica”
zaprasza na koncert noworoczny
chóru „Canticum Novum” w niedzielę 28. 1. o godz. 9.00 do kościoła
ewangelickiego Na Niwach.

OFERTA PRACY
DYREKCJA POLSKIEGO GIMNAZJUM im. Juliusza Słowackiego

poszukuje nauczyciela biologii, jako
zastępstwo na czas okresu choroby w terminie od zaraz do końca
czerwca. Zainteresowanych prosimy
o kontakt pod adres mailowy: info@
gympol.cz lub nr telefonu 558 731
235.

GŁ-061

OFERTY
SPRZĄTANIE DOMÓW RODZIN
NYCH + sezonowe mycie okien,
od Bystrzycy po Cz. Cieszyn. Tel.
733 195 454. Sikora
GŁ-056
PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do
domu – zadzwoń: +48 609 852 057.
Uszczelniamy wszystkie rodzaje dachów.
GL-641
PRZEPROWADZKI + ekipa oraz
usługi transportowe. Tel. +48 601
478 108.
GŁ-002
ŽALUZIE S MONTÁŽÍ, tel.
604 192 092.
GŁ-016
OPRAVY ŽALUZIÍ, tel. 604 889 394.
GŁ-017

ŻYCZENIA
Niech Ci szczęście służy,
niech Ci Bóg życie przedłuży,
niech Twoje lata w zdrowiu mijają,
niech Cię nieprzyjemności omijają.
Dnia 29 stycznia obchodzi 80. urodziny

pani GENOWEFA WOREK
z Bukowca
Z tej okazji życzymy Jej dużo błogosławieństwa Bożego, zdrowia, szczęścia, uśmiechu i radości z każdego dnia. Synowie i córka
z rodzinami.
GŁ-051
Dnia 27 stycznia 2018 obchodzi 90. urodziny

pan EUGENIUSZ CHARWOT
zamieszkały w Suchej Górnej
Z tej okazji życzymy Mu dużo zdrowia, szczęścia,
uśmiechu i radości każdego dnia. Córka Halina, wnuk
Andrzej z żoną Renią i prawnuczką Nelą oraz wnuczka
Magdzia z mężem Romanem i prawnukiem Samikiem.

GŁ-040

WSPOMNIENIA
Kto kochał – nie zapomni,
kto znał – niechaj wspomni.
Dnia 25. 1. 2018 minęła 15. rocznica śmierci naszego Kochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka

śp. JERZEGO WOJNARA
z Żukowa Górnego
Z szacunkiem i miłością wspominają żona Alina, córki
Dorotka, Beatka i Gabinka z rodzinami.
GŁ-036
Matka nigdy nie umiera,
ona tylko w daleką podróż nagle się wybiera,
by odpoczęło serce skołatane miłością…

A. P. Łupińska

Dnia 22. 1. obchodziłaby 100. urodziny nasza Droga
Mama i Babcia

śp. ANNA MADZIOWA
z Nydka-Nowosady
W kwietniu minie 11. rocznica Jej zgonu
Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. Z szacunkiem i miłoGŁ-059
ścią wspominają najbliżsi.
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W biurze ZG PZKO w Czeskim Cieszynie można nabyć „Kalendarz Śląski 2018”.

We wtorek 30 stycznia w „Domu Kasowym”
w Mostach koło Jabłonkowa odbędzie się
XII Przegląd Szkolnej Działalności Śpiewaczej.

Publikacja jest także dostępna w księgarni Jaroslava Procházková,
rynek Masaryka 387, Trzyniec-Łyżbice.

WSPOMNIENIA

PROGRAM TV
PIĄTEK 26 STYCZNIA

Czas płynie, a w sercach pozostaje
na zawsze wspomnienie i żal.
Dnia 26. 1. obchodziłaby 90. rocznicę urodzin nasza Kochana Mamusia, Siostra, Babcia i Prababcia

śp. ALINA KUBICZKOWA
z Olbrachcic
zaś 17. 2. minie 35. rocznica, kiedy nas opuściła na zawsze. O chwilę cichych wspomnień i modlitwę proszą
córka Marcela z mężem Bronisławem oraz wnuki i prawnuki.
AD-003
Upływa szybko życie, jak potok płynie czas…
W tych dniach obchodziłby 80. urodziny

śp. mgr BOGUSŁAW KULA
były profesor naszego gimnazjum
Żona, dzieci i krewni.

GŁ-054

Lata mijają – wspomnienia pozostają
Dnia 26. 1. 2018 mija 10. rocznica śmierci naszego Drogiego

śp. OSKARA WAŁACHA
z Hawierzowa-Podlesia
Z szacunkiem i wdzięcznością wspominają żona i córki z rodzinami.

GŁ-008

...a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal...
Dnia 27 stycznia minie druga rocznica śmierci naszego
Kochanego

śp. inż. WŁADYSŁAWA WĘGLORZA
O chwilę cichych wspomnień proszą żona i córki z rodzinami.

GŁ-048

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Odźwierny 10.00 Doktor
Martin (s.) 10.50 Opowiadaj (s.) 11.45
Czarne owce 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00
Na tropie 14.25 Reporterzy TVC 15.05
Młodość dawno minęła, pani Bláhová
(ﬁlm) 15.45 Podróżomania 16.15 Księżyc z fajką (ﬁlm) 17.30 AZ kwiz 18.00
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie
jest mój dom 18.55 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.00 Żandarmskie
humoreski (s.) 21.10 13 komnata Josefa
Dvořáka 21.40 Wszystko-party 22.35
Poirot (s.) 23.30 Sprawy detektywa
Murdocha (s.).

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Tajwan 9.55 Podróżomania
10.25 Europa na sprzedaż 11.20 Peru bazar cywilizacji 11.40 Namibijczycy w
Europie 12.40 Geograﬁa świata 13.10
Królestwo natury 13.40 Chcesz mnie?
14.05 GEN - Galeria elity narodu 14.20
Lutowe wariacje 15.10 Po holokauście
16.05 Wojskowe projekty III rzeszy
16.50 Sąsiedzi 17.20 Nowa Zelandia
18.05 Mene, tekel 18.15 Świat Rudolfa
Krautschneidera 18.45 Wieczorynka
18.55 W cieniu góry Duchów 19.15 Europa dziś 19.50 Wiadomości w czeskim
j. migowym 20.00 Cudowna planeta
21.00 Przygody archeologii 21.55 W potrzasku (s.).

NOVA

NEKROLOGI
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 22. 1.
2018 zmarła po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 87
lat nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Szwagierka i Ciocia

śp. MARIA CECHLOWA
z domu Cienciała, zamieszkała w Karwinie-Raju
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek dnia 26
stycznia 2018 o godzinie 11.30 z kościoła katolickiego
w Karwinie-Frysztacie, skąd zostanie przewieziona na
cmentarz w Karwinie-Kopalniach. W smutku pogrążoRK-006
na rodzina.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych,
przyjaciół i znajomych, że dnia 23. 1. 2018 zmarła
w wieku niespełna 86 lat nasza Kochana Matka, Babcia i Teściowa

śp. WANDA FILIPEK
z domu Pawlus,
zamieszkała w Czeskim Cieszynie, Bezručova 22
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek
29 stycznia 2018 o godz. 13.00 z kościoła rzymskokatolickiego Najświętszego Serca Jezusowego w Czeskim
Cieszynie na cmentarz w Lutyni Dolnej. W smutku poGŁ-057
grążona rodzina.

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższej rodzinie z powodu zgonu

śp. WANDY FILIPEK
składa Zarząd MK PZKO Cz. Cieszyn-Centrum.

GŁ-060

Składamy serdeczne podziękowania rodzinie, sąsiadom, znajomym,
przedstawicielom MK PZKO i innych organizacji za wyrazy współczucia, wieńce, kwiaty i tak liczny udział w uroczystości pogrzebowej naszej Drogiej Żony, Mamy i Babci

śp. VĚRY JUDASZEWICZOVEJ
z Trzyńca-Osówek
W smutku pogrążona rodzina.

GŁ-058

5.55 Śniadanie z TV Nova (ﬁlm) 8.45
Ulica (s.) 9.40 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.35
Krok za krokiem (s.) 12.55 Przychodnia
w różanym ogrodzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 CSI: Kryminalne zagadki
Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Iron Man III (ﬁlm) 22.40
Witajcie w dżungli (ﬁlm) 0.35 Mentalista (s.).

PRIMA

6.05 Ninjago (s. anim.) 6.35 Mrówka
Ferda (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.25
Policja w akcji 10.20 Lordowie nie
kłamią (ﬁlm) 12.15 Południowe wiadomości 12.30 Gliniarz i prokurator (s.)
13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Powrót komisarza Rexa (s.) 16.35 Popołudniowe
wiadomości 16.50 Policja w akcji 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości,
wiadomości kryminalne 20.15 1890 (s.)
21.35 Żywioł. Deepwater Horizon (ﬁlm)
23.50 Policja w akcji.

SOBOTA 27 STYCZNIA

TVC 1

6.00 Narzeczona 7.00 Piękno (bajka)
7.30 Vojta, amator zagadek (bajka) 8.10
Gejzer 8.40 Downton Abbey (s.) 9.30
Późne lato (ﬁlm) 11.05 Wszystko-party
12.00 Tydzień w regionach 12.25 Nasze
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Zamek
cieni (bajka) 14.00 O czarodziejskiej
Laskonce (bajka) 14.30 Szalona Barbara (ﬁlm) 15.45 Ogniste kobiety (ﬁlm)
17.00 Poirot (s.) 17.55 Kot to nie pies
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.00 Cuda
natury 21.10 Dziura (ﬁlm) 22.55 Królowie nocy (ﬁlm) 0.50 Bananowe rybki.

TVC 2

6.00 Teleranek 6.05 Moje zwierzątko 6.20 Agent Płetwa 6.35 Franklin i
przyjaciele (s. anim.) 7.00 Mikołajek (s.
anim.) 7.10 Show Garﬁelda 7.30 Studio

Kolega 9.00 Nasza wieś 9.25 Muzyczne
wędrówki 9.55 Folklorika 10.25 Przygody archeologii 11.20 Lotnicze katastrofy
12.05 Jak Chruszczow zawojował Amerykę 13.05 Babel 13.35 Krótkie spięcie
(ﬁlm) 15.20 Elba śladami cesarza 16.00
Dzika Francja 16.55 Kamera w podróży
17.50 Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka 19.00 Sąsiedzi 19.30 Niezrealizowane projekty 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Magnolia
(ﬁlm) 23.10 Niewinna (ﬁlm).

NOVA

6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.20
Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 6.50
Miles z przyszłości (s. anim.) 7.15 Kacze
opowieści (s. anim.) 8.05 Lwi patrol (s.
anim.) 8.25 Powrót do błękitnej laguny (ﬁlm) 10.20 Wymarzeni (ﬁlm) 12.15
Dzwoń do TV Nova 12.50 Weekend
13.55 Wybory prezydenckie 16.10 Flirt
z czterdziestką (ﬁlm) 17.50 Kopciuszek
(ﬁlm anim.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Książę Persji: Piaski czasu (ﬁlm) 22.30 Wyścig (ﬁlm).

PRIMA

6.15 Ninjago (s. anim.) 6.40 Mrówka Ferda (s. anim.) 7.15 Wilk i zając (s.
anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 8.15 Salon samochodowy 9.20 Prima Partička 10.20
Kochamy Czechy 12.00 Wydział zabójstw (s.) 13.20 Tak jest, szeﬁe! 14.25
Morderstwa w Midsomer (s.) 16.40
Miłość w Nowym Jorku (ﬁlm) 18.55
Wiadomości 20.15 Maigret w kabarecie
(ﬁlm) 22.20 Najwyższy wyrok (ﬁlm)
0.20 Final Recourse (ﬁlm).

NIEDZIELA 28 STYCZNIA

TVC 1

6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Śladami gwiazd 6.50 Szalona Barbara
(ﬁlm) 8.05 Teściowa 9.10 Uśmiechy
Otto Lackoviča 9.45 Kalendarium 10.00
Kamera na szlaku 10.35 Obiektyw 11.05
F.L. Věk (s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 Piekielna matura (bajka) 14.10 Szewc i diabły
(bajka) 15.20 Plivník (ﬁlm) 16.20 Niezwykłe losy 17.20 Duży zakład o małe
piwo (ﬁlm) 18.55 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.00 GEN - Galeria
elity narodu 20.15 Hydraulik z Tuchlovic (ﬁlm) 21.40 168 godzin 22.15 Czas
sprzyja mordercy (ﬁlm).

TVC 2

6.00 Teleranek 6.05 Moje zwierzątko 6.25 Agent Płetwa 6.35 Franklin i
przyjaciele (s. anim.) 7.00 Mikołajek (s.
anim.) 7.15 Show Garﬁelda 7.30 Studio
Kolega 9.00 Czechosłowacki tygodnik
ﬁlmowy 9.15 Poszukiwania czasu utraconego 9.35 Hana i Marta 9.50 Wojskowe projekty III rzeszy 10.35 Cztery
pary butów 11.35 Nie poddawaj się
12.30 Chcesz mnie? 12.55 Słowo na niedzielę 13.00 Magazyn chrześcijański
13.30 Przez ucho igielne 13.55 Magazyn religijny 14.25 Kot to nie pies 14.55
Królestwo natury 15.25 Na pływalni z
Duncanem Kenworthy 15.55 Podróż
po Dubaju 16.25 Nowe odkrycia w starym Egipcie 17.15 Kto naprawdę odkrył
Amerykę? 18.00 Nowa Zelandia 18.45
Wieczorynka 18.55 Tory w sercu Arabii 19.20 Ciekawostki z regionów 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Pojedynek w Corralu O.K. (ﬁlm)
22.05 Zabity na śmierć (ﬁlm).

NOVA

6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.10
Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 6.35
Miles z przyszłości (s. anim.) 7.05 Kacze opowieści (s. anim.) 7.50 Lwi patrol
(s. anim.) 8.10 O białym wężu (bajka)
10.05 Wielki Biały Ninja (ﬁlm) 11.45

Atramentowe serce (ﬁlm) 13.45 Smoking (ﬁlm) 15.35 Akademia Policyjna
IV: Patrol obywatelski (ﬁlm) 17.15 Wykapany ojciec (ﬁlm) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Słońce, siano,
erotyka (ﬁlm) 22.00 Odłamki 22.35
Kolekcjoner kości (ﬁlm) 0.55 Akademia
Policyjna IV: Patrol obywatelski (ﬁlm).

PRIMA

6.20 Ninjago (s. anim.) 6.50 Mrówka
Ferda (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 7.55
Natura pod lupą 9.00 Prima ZOOM
Świat 9.30 1890 (s.) 11.00 Partia 11.50
Poradnik domowy 12.45 Poradnik
Ládi Hruški 13.30 Tak jest, szeﬁe!
14.40 Morderstwa w Midsomer (s.)
16.45 Dwaj mężczyźni meldują powrót
(ﬁlm) 18.55 Wiadomości 20.15 Muzzycy (ﬁlm) 22.35 Oczyma Josefa Klímy
23.25 Odznaka honoru (ﬁlm).

PONIEDZIAŁEK 29 STYCZNIA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Downton Abbey (s.)
9.50 168 godzin 10.20 Śladami gwiazd
10.45 Typowa kobieca reakcja (ﬁlm)
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Sama w domu 14.00 Logik 14.25 Czas
sprzyja mordercy (ﬁlm) 15.55 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.45 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 20.00 Sprawy 1. wydziału (s.) 21.05 Dubbing Street (s.) 21.40
Reporterzy TVC 22.20 Kryminolog (s.)
23.20 Na tropie.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Kamera w podróży 9.55
Kraj znów bez nazwy 10.40 Mauritius perła Oceanu Indyjskiego 11.20 Europa
na sprzedaż 12.15 Czar Afryki 12.40 Babel 13.10 Magazyn religijny 13.40 Telewizyjny klub niesłyszących 14.05 Czechosłowacki tygodnik ﬁlmowy 14.20
Śladami trzeciego ruchu oporu 14.45
Powroty na łono natury 15.15 Nowe
odkrycia w starym Egipcie 16.05 Przygody nauki i techniki 16.35 Lotnicze
katastrofy 17.20 Jacqueline Kennedy
18.15 Podróżomania 18.45 Wieczorynka 18.55 Niezrealizowane projekty 19.15
Bogowie i prorocy 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Poszukiwania bomby Hitlera 21.00 Nowe tajemnice Trójkąta Bermudzkiego 21.50 Skorpion (ﬁlm) 23.40 Pojedynek w Corralu
O.K. (ﬁlm) 1.40 Queer.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica (s.)
10.00 Przyprawy 11.00 Co o tym sądzą
Czesi 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Krok za krokiem (s.) 12.55 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05
Mentalista (s.) 15.55 CSI: Kryminalne
zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 21.15 Policja kryminalna Anděl (s.) 22.25 Agenci
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.20 Wzór (s.).

PRIMA

6.05 Ninjago (s. anim.) 6.35 Mrówka
Ferda (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20
Policja w akcji 10.20 Droga do szczęścia
(ﬁlm) 12.15 Południowe wiadomości
12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 13.25
Lekarz z gór (s.) 14.25 Powrót komisarza Rexa (s.) 16.35 Popołudniowe
wiadomości 16.50 Policja w akcji 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości,
wiadomości kryminalne 19.55 Top Star
20.15 Błękitny kod (s.) 21.30 Tak jest,
szeﬁe! 22.35 I znów ten poniedziałek!
(talk-show).
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Tak było...

...tak jest

• Na archiwalnym zdjęciu dziewięcioletnia szkoła podstawowa
na Rozwoju w Czeskim Cieszynie.
Po prawej to samo miejsce we
współczesnym ujęciu Norberta
Dąbkowskiego. Zdjęcie archiwalne
pochodzi z książki „Český Těšín” A.
Grobelnego i B. Čepeláka, Wydawnictwo Profil.

MEMY DNIA

KWADRAT MAGICZNY
Pionowo i poziomo jednakowo:
1. drzewo z długimi igłami
2. człowiek, który potraﬁ wygłaszać przemówienia, wybitny mówca
3. ROZWIĄZANIE DODATKOWE (reprezentant Polski w skokach narciarskich)
4. księżycówka, motyl z rodziny sówkowatych
5. człowiek, który osiągnął ostatni stopień na drodze do doskonałości
Wyrazy trudne: NOCENA

1

2

3

4

• Doskwiera wam zimowy brak słońca? Okazuje się, że na Śląsku Cieszyńskim nie jest wcale tak źle. Do najmniej nasłonecznionych miejsc na świecie o tej porze roku zalicza się bowiem
Moskwa (wiadomo które zdjęcie). W grudniu mieszkańcy rosyjskiej stolicy mogą się cieszyć średnio zaledwie osiemnastoma
godzinami słońca. A grudzień 2017 roku okazał się więc pod tym
względem rekordowo niski. Przez cały miesiąc słońce w Moskwie świeciło zaledwie przez... sześć minut.
Poprzedni rekord zachmurzenia nad stolicą Rosji odnotowano w
2000 roku, kiedy to moskwianie mogli cieszyć się słońcem łącznie przez trzy godziny. Sądzi się, że między innymi z tego względu
w Moskwie wzrosła liczba wizyt w gabinetach psychologicznych.

5

1
2
3
4
5

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana
książka. Termin nadsyłania rozwiązań upływa w środę
7 lutego 2018 r. Nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki sylabowej z 12 stycznia otrzymuje Zofia Mitręgowa z Trzyńca-Tyry.

Rozwiązanie krzyżówki sylabowej z 12 stycznia:
A. KOMPAS B. ŻUPAN/SAMA C. PAPA/HASŁO D. RUMAK
1. ŻUPA 2. KOMPAN/PARU 3. PASSA/HAMAK 4. MASŁO

•••
• Zmęczona związkami ze
zwykłymi mężczyznami, pochodząca z Nowej Zelandii
Amanda Teague związała się na
całe życie z... duchem korsarza
z XVIII wieku. Kobieta wynajęła urzędnika, który udzielił
młodej parze ślubu na statku
znajdującym się na wodach
międzynarodowych, a wypowiedziane przez ducha „tak”
potwierdziło wynajęte medium.
Teague twierdzi, że pewnego
razu leżąc w łóżku poczuła
obok siebie energię i od słowa
do słowa, od spotkania do spotkania, zakochała się w duchu.
Od tamtej pory dwójka stała
się nierozłączna, a duch towarzyszy kobiecie nawet podczas
oglądania telewizji. W grę
podobno wchodzi nawet seks i
według kobiety różni się on od
„zwykłego” wyłącznie brakiem
dotyku.
(wik)

