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Drodzy Czytelnicy!
Dziś sekretariat redakcji jest nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Płacą tylko obcokrajowcy
PROBLEM: Turyści i narciarze ruszają w góry,
pomimo że pogotowie górskie ostrzega
przed trudnymi warunkami. Niejednemu
ze śmiałków ratownicy zmuszeni są później
udzielić pomocy. Kto pokrywa koszty takich
interwencji?
Danuta Chlup

P

o niedawnych intensywnych
opadach śniegu warunki w
górach, także w Beskidach,
zrobiły się trudne. Pogotowie Górskie odradzało i nadal odradza turystom wyprawy w wyższe partie
gór. Niektórzy nie dostosowali się
do tych rad. W ubiegły czwartek
ratownicy górscy oraz medyczni
udzielali pomocy mężczyźnie i kobiecie, którzy ugrzęźli w zaspach
w rejonie Wielkiego Połomu. Ze
względu na skomplikowany transport poszkodowanych wezwany
został śmigłowiec. Zdarzenie miało szczęśliwe zakończenie, turyści
nie odnieśli obrażeń, byli tylko wyczerpani i wychłodzeni. Kilka dni
wcześniej służby ratownicze informowały o ciężko rannym skialpiniście, który znajdował się w trudno
dostępnym terenie oraz o narciarce
na biegówkach, na którą przewróciło się drzewo (o zdarzeniach tych
pisaliśmy w poprzednich numerach gazety).
Czy w podobnych sytuacjach odpowiednie służby obarczają osoby,
którym udzielały pomocy, jakimiś
kosztami? – Nie, w sytuacji, gdy
pomoc naprawdę jest potrzebna,

kiedy nie chodzi o nieuzasadnione zgłoszenie, o jakieś nadużycie,
koszty pokrywane są z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
– odpowiedział na nasze pytanie
Lukáš Humpl, rzecznik Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.
– Nie jesteśmy organem represyjnym, nie możemy nikomu niczego nakazywać ani go karać za
nieprzestrzeganie naszych zaleceń. Zawsze, kiedy życie i zdrowie
ludzi są zagrożone, musimy bezwarunkowo spieszyć z pomocą –
powiedział z kolei Radek Zeman,
rzecznik Pogotowia Górskiego RC.
Dyrektor tej samej organizacji,
František Hadáček, uzupełnił,
że bezpłatna pomoc dotyczy wyłącznie obywateli czeskich lub też
obcokrajowców, którzy pracują w
Czechach i z tego tytułu płacą tutaj
składki ubezpieczenia zdrowotnego. – Jeżeli chodzi natomiast o zagranicznych turystów, to obowiązuje ich cennik usług opublikowany
na naszej stronie internetowej. O ile
mają ubezpieczenie turystyczne,
wówczas poniesione koszty zwrócą
im ich ubezpieczalnie. Tak dzieje
się w ok. 80 proc. przypadków. Pozostali, ci nieubezpieczeni, muszą
pokryć koszty z własnej kieszeni

• Pogotowie Górskie niedawno
udzielało pomocy ciężko rannemu
skialpiniście. Fot. Pogotowie Górskie RC

Pogotowie Górskie w Beskidach ostrzega
ȱȱ Trasy zjazdowe są zlodowaciałe
ȱȱ Nie zaleca się turystyki w wyższych partiach gór ze względu na głęboki śnieg i powywracane drzewa na grzbietach
górskich
ȱȱ Pokrywa śnieżna na beskidzkich grzbietach wynosi 100-200 cm. Na bardziej stromych zboczach jest mało stabilna,
może dojść do obsunięć i małych lawin.
– wyjaśnił Hadáček. Koszty akcji
ratunkowej Pogotowia Górskiego,
zależnie od okoliczności, wynoszą
według cennika 180-350 euro, w
wyjątkowych sytuacjach mogą być
nawet wyższe.
Spośród trzech krajów, których
granice stykają się w naszym regionie, najostrzejsze przepisy obowiązują na Słowacji. „Osoba znajdująca się na obszarze górskim ma
obowiązek pokrycia kosztów akcji

ratunkowej lub poszukiwań, które
jej dotyczą” – czytamy w słowackiej Ustawie o Górskim Pogotowiu
Ratunkowym. Wyjątek stanowią
osoby niepełnoletnie. To dotyczy
zarówno obywateli słowackich, jak
i cudzoziemców. Dlatego zawsze
warto pomyśleć o dodatkowym
ubezpieczeniu.
W Polsce jest dokładnie na odwrót. Ani Polacy, ani też zagraniczni turyści nie ponoszą żadnych

GŁ-832

REKLAMA

GŁ-096

opłat. – Ratownictwo górskie w
Polsce nie pobiera od obcokrajowców żadnych opłat, nie muszą być
na tę okoliczność ubezpieczeni.
Pod tym względem jesteśmy chyba ewenementem. Taki system
obowiązuje w Polsce i nikt z polityków nie ma woli go zmienić – powiedział „Głosowi” Jerzy Siodłak,
naczelnik Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. 
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klep w Czeskim Cieszynie. Przy kasie obsługuje mnie sympatyczna
ekspedientka w średnim wieku. Ma na imię Renata – przeczytałam
to na jej identyfikatorze. Nie Renata Sikorowa czy Nowakowa, tylko po
prostu Renata.
Zauważyłam, że kasjerki i ekspedientki, bez względu na wiek, często bywają w ten sposób określane. Imię i tyle. Wystarczy. Co innego
dyrektorzy, wykładowcy, lekarze i wszelkiej maści menedżerowie.
Wtedy jest i tytuł naukowy, i imię, i nazwisko. Wszystko jak ma być.
Czyżby dlatego, że lekarza czy dyrektora należy darzyć szacunkiem,
natomiast kasjerkę niekoniecznie? No cóż, być może dla pracodawców
(i części klientów też) kobieta przy kasie jest tylko przedłużeniem tego
urządzenia, ot – zwykła mechaniczna ręka przykładająca towar do
czytnika kodów kreskowych.
Zresztą na samym imieniu bez nazwiska się nie kończy. Kobiecie
przy kasie pracodawca może narzucić koszulkę ze śmiesznym czy też
głupawym sloganem reklamowym, której sam by nie włożył. Nie interesuje go, jak ta osoba się w niej czuje.
Przypomniały mi się słowa, które napisał francuski ksiądz Guy
Gilbert. Obracał się on w kręgu młodych przestępców, narkomanów i
dzieci z ulicy. Pomagał nadać nowy kierunek ich życiu. Ale nie tylko o
nich pisał. W jednej ze swoich książek starał się uczulić czytelnika na
ludzi wykonujących „służebne” zawody: kasjerki, babcie klozetowe,
sprzątaczki. Podkreślał, że zawsze należy ich dostrzegać, dziękować
im za to, co dla nas robią, obdarzyć ich uśmiechem. 
Spróbujmy. Nic nas to nie kosztuje. 


CYTAT NA DZIŚ

prof. Jarosław Reguła
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DZIŚ...

stycznia 2019

Imieniny obchodzą:
Miłosz, Paweł, Tatiana
Wschód słońca: 7.29
Zachód słońca: 16.26
Do końca roku: 340 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Sekretarki
i Asystentki
Przysłowia:
„Jak na święty Paweł
jasno, po żniwach
w stodole ciasno”

26
JUTRO...

27
POJUTRZE...

•••

Na całym świecie, w tym również
w Polsce, wzrasta zachorowalność na
nowotwory przewodu pokarmowego
PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

Imieniny obchodzą:
Jerzy, Witalian
Wschód słońca: 7.26
Zachód słońca: 16.29
Do końca roku: 338 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień
Trędowatych
Przysłowia:
„Gdy w zimie nie było
śniegu, to go wiele
spadnie w kwietniu”

piątek

żeby nadrobił zaległości. Pamiętajcie jednak, żeby odpowiednio się do tego
przygotować. Dobrze nasmarowane narty to podstawa… Fot. WIESŁAW PRZECZEK

dzień: -6 do -5 C
noc: -6 do -9 C
wiatr: 2-4 m/s
sobota

K

ierownictwo spółki OKD we
współpracy z firmami Alpex
i Polalpex, które zatrudniały
zmarłych polskich górników, ustaliło
tryb wypłacania odszkodowań. Wiceprezes zarządu OKD, Jan Solich, poinformował, że zastosowane zostaną te
same zasady, jak w przypadku rdzennych pracowników OKD.

E-STREFA

Nie byliście na balu w Bystrzycy,

niedziela

a chcielibyście wczuć się w jego atmosferę? Nic prostszego... Wystarczy zeskanować kod obok.

dzień: 0 do -5 C
noc: 1 do 0 C
wiatr: 3-6 m/s

łowacja będzie kolejnym rynkiem – po polskim, czeskim,
niemieckim i litewskim – na którym pojawią się stacje paliwowe
polskiej Grupy Orlen. Słowacka
sieć tych placówek będzie funkcjonowała pod marką Benzina – poinformował koncern.
Pierwsza stacja rozpocznie działalność pod nowym szyldem na
przełomie marca i kwietnia w Malackach, nieopodal granicy słowacko-czeskiej. Sieć będzie rozwijana
poprzez współpracę franczyzową z
mniejszymi operatorami stacji pa-

liw lub przejęcia. Inwestycja ma dla
Orlenu charakter długoterminowy.
– Na słowacki rynek paliw wchodzimy jako doświadczony, międzynarodowy gracz. Już dziś 20 procent tamtejszej sprzedaży hurtowej
to produkty pochodzące z rafinerii Grupy Orlen. To solidna baza,
która pozwala nam na budowanie
sprzedaży także w segmencie detalicznym. Postawiliśmy na markę
Benzina cieszącą się rozpoznawalnością wśród 2/3 słowackich kierowców. Jako wieloletni lider rynku
czeskiego, posiadający silne i stabil-

ne zaplecze, słowackim klientom
możemy zaoferować najwyższej
jakości usługi i produkty zgodne z
ich oczekiwaniami – mówi Daniel
Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen,
dodając, że na Słowacji koncern będzie korzystał przede wszystkim z
własnych paliw, natomiast w ofercie pozapaliwowej dostępne będą
zarówno produkty lokalne, jak i pochodzące z Polski i Czech. Zgodnie
z założeniami słowacka część sieci
Benzina ma bowiem odpowiadać
standardom oferty i obsługi swojego czeskiego odpowiednika.  (wik)

Polska dama na monecie
4

– Świadczenia będą wypłacane
dwutorowo: w postaci jednorazowego
odszkodowania oraz w formie renty –
poinformował Ivo Čelechovský, rzecznik spółki węglowej.
Wdowy po zmarłych górnikach
oraz ich dzieci (niepełnoletnie lub, w
przypadku, gdy jeszcze się kształcą,
do 26. roku życia) otrzymają ustawowe jednorazowe odszkodowanie w
wysokości 240 tys. koron na osobę.
Prócz tego rodzinom przysługuje

zwrot kosztów związanych z pogrzebem, opłatami cmentarnymi
itp. Partnerki górników, które nie
były ich małżonkami, lecz żyły z
nimi pod jednym dachem, otrzymają świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 30 tys. koron.
Wysokość renty będzie się wahała
w granicach 50-80 proc. średniego
wynagrodzenia zmarłego pracownika, w zależności od tego, ile osób
miał na utrzymaniu.
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DZIEJE SIĘ W REGIONIE

PIOTROWICE

koron w ramach charytatywnej zbiórki
zebrało dla dzieci górników, którzy 20
grudnia zginęli w wybuchu metanu
w kopalni węgla kamiennego ČSM w
Stonawie, Stowarzyszenie św. Barbary. – Według informacji przekazanych
przez firmy zatrudniające zmarłych
górników chodzi o grupę od 9 do 15
dzieci. Dokładna liczba będzie znana,

Miejsce tragedii nadal jest zamknięte. Pobierane są próbki do
analizy stężenia gazów. – Wciąż
jeszcze nie wiadomo, kiedy można będzie tam wejść i wydostać
ciała zmarłych górników – powiedział „Głosowi” Čelechovský.
Poniżej, w „Liczbie dnia”, piszemy o darach pieniężnych zebranych na rzecz poszkodowanych
rodzin. 

gdy skontaktują się z nami wszystkie
matki doświadczone przez tę tragedię.
Zdecydowaliśmy jednak, że już teraz
część pieniędzy podzielimy między
rodziny, które już się z nami skontaktowały. Wszystko po to, by wykorzystać
fundusze tak szybko, jak to możliwe
– poinformowała szefowa Stowarzyszenia św. Barbary, Monika Němcowa. Jednocześnie podziękowała ona
wszystkim darczyńcom, którym nie był
obojętny los rodzin poszkodowanych
w górniczej katastrofie. 
(wik)

lutego, w 500. rocznicę śmierci
genialnego włoskiego artysty
Leonardo da Vinci, Włochy wprowadzą do obrotu 3 mln pamiątkowych monet o nominale 2 euro.
Będą one mieć wyraźny polski akcent. Na rewersie znajdzie się bowiem Dama z gronostajem, czyli
portret Cecylii Gallerani. Słynny
obraz znajduję się na co dzień w
Muzeum Narodowym w Krakowie.
Obraz „Dama z gronostajem” jest
jednym z bardziej znanych dzieł Leonardo da Vinci. Został namalowany około 1489 r., a w 1788 r. zakupił
go książę Adam Jerzy Czartoryski.
W czasie powstania listopadowego
został wywieziony do Paryża, skąd
pod koniec XIX wieku sprowadzono go do Krakowa, do tworzonego

tam Muzeum Czartoryskich. W 1939
r. obraz zagrabili Niemcy. Służył
wówczas jako dekoracja wawelskiej
rezydencji Hansa Franka, po czym
został wywieziony do Niemiec, skąd
w 1946 r. szczęśliwie powrócił do

Krakowa. 29 grudnia 2016 r. Fundacja Książąt Czartoryskich sprzedała
Skarbowi Państwa całą swą kolekcję, w tym słynny portret.
Okolicznościowa włoska moneta z wizerunkiem Cecylii Gallerani
waży 8,5 grama i ma średnicę 25,75
m. Zostanie wyemitowana w trzech
wersjach: zwykłej, która trafi do
obiegu, jako coin card i w wersji w
pudełku. W Unii Europejskiej każdy kraj ma prawo dwa razy w roku
wybić pamiątkowe monety euro.
W 2019 r. obok Włoch będą to Hiszpania (zabytkowe średniowieczne
mury miasta Avila z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, 1 mln
monet) i Belgia (Piotr Bruegel Starszy, 450. rocznica śmierci, 155 tys.
monet). 
(wik)

REKLAMA

HAWIERZÓW

CZESKI CIESZYN

Seniorzy mogą korzystać
w atrakcyjnych cenach z
dwóch różnych taksówek.
Jedną usługę świadczy
Czeski Czerwony Krzyż,
drugą Caritas. Od 1 lutego
wiek uprawnionych osób
zostanie obniżony z 70 do
65 lat. Miasto zdobyło dotację z Fundacji Karty 77 na
zakup specjalnego pojazdu
wartości 600 tys. koron. Zostanie on przystosowany do
przewożenia osób niepełnosprawnych, w tym dzieci
i młodzieży – nie tylko do
placówek służby zdrowia,
ale także oświatowych.  (dc)
W lutym i marcu mieszkańcy mogą zgłaszać projekty,
które będą realizowane w
ramach budżetu obywatelskiego. Wniosek może
złożyć każdy pełnoletni
mieszkaniec, przyjmowane
będą projekty, które poprze
co najmniej 15 osób. Władze Hawierzowa przeznaczyły w tym roku na ten cel
5 mln koron. Kwota ta została podzielona pomiędzy

W SKRÓCIE

Konkurs na dyrektora

CZESKI CIESZYN

HAWIERZÓW
dzień: -9 do -2 C
noc: 0 do -2 C
wiatr: 4-6 m/s

S

Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Danuta Chlup
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Orlen wchodzi na Słowację

Ubezpieczalnia
Kooperativa
rozpoczęła w tych
dniach wypłacanie
świadczeń rodzinom
górników, którzy zginęli
20 grudnia ubiegłego
roku po wybuchu
metanu w kopalni ČSM
w Stonawie. Zwłoki
większości z nich
nadal znajdują się pod
ziemią.

stycznia 2019

POGODA

• Zima w Beskidach w pełni. Kto jeszcze nie był na nartach, najwyższa pora,

Odszkodowania wypłacane

stycznia 2019

Imieniny obchodzą:
Paula, Tytus
Wschód słońca: 7.28
Zachód słońca: 16.28
Do końca roku: 339 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień
Celnictwa
Przysłowia:
„Po styczniu jasnym
i białym, mają być latem
upały”

WIADOMOŚCI
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poszczególne dzielnice
w zależności od liczby
mieszkańców. I tak np.
Miasto ma do dyspozycji przeszło 2,2 mln
koron, Szumbark 1,2
mln, Błędowice 187 tys., a
Żywocice 92 tys. 
(dc)

MOSTY K. JABŁONKOWA
PIOTROWICE

W tym roku mieszkańcy
gminy mogą otrzymać
50 tys. koron na budowę
Według gminnej statystydomowej oczyszczalni
ki na dzień 1 stycznia w
ścieków. W budżecie gminy
gminie były zameldowane
przeznaczono na ten cel 1
3843 osoby, w tym 64
mln koron. Dotacje służą
obcokrajowców. W ub.
właścicielom budynków z
roku więcej osób zmarło
(49) niż się urodziło (38). Do najwyżej trzema mieszkaMostów sprowadziło się 89 niami, których nie da się
osób, opuściło zaś gminę
podłączyć do kanalizacji
68. Odbyło się 12 ślubów, w ściekowej. Do tej pory
tym trzy kościelne. Najstar- górny limit dotacji wynosił
30 tys. koron. Pomoc finansza mieszkanka wsi będzie
w lutym obchodziła 96.
sowa przysługuje osobom z
urodziny, najstarszy mieszmiejscem stałego zameldokaniec we wrześniu 94.  (dc) wania w Piotrowicach.  (dc)
MOSTY K. JABŁONKOWA

Władze Bystrzycy ogłosiły konkurs na
stanowisko dyrektora polskiej podstawówki. – Konkurs mogliśmy ogłosić
już przed ponad czterema laty, kiedy
odszedłem ze stanowiska dyrektora,
ponieważ zostałem wybrany wójtem
gminy. Wówczas nie zrobiliśmy tego,
Renata Gill cały czas pełni obowiązki
dyrektora jako tak zwany „statutowy
przedstawiciel szkoły”. Teraz wreszcie
zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie konkursu, z tego powodu, by
dyrektor szkoły miał większą autonomię, by jego pozycja była mocniejsza –
powiedział „Głosowi” wójt Bystrzycy,
Roman Wróbel.
Dyrektor wyłoniony w konkursie
powinien objąć stanowisko 1 sierpnia. 
(dc)

•••
Kolejna szansa
na Oscara
„Zimna wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego została nominowana do
Oscara. Polski obraz ma szansę na statuetki w trzech kategoriach: „najlepszy
film nieanglojęzyczny”, „najlepszy reżyser” i „najlepsze zdjęcia”. Laureatów
tegorocznych nagród Amerykańskiej

Akademii Filmowej poznamy 24 lutego. „Zimna wojna” to film o miłości
dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć
bez siebie, ale też nie potrafią być razem. Akcja rozgrywa się w latach 50.
i 60. ub. wieku m.in. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. W produkcji
wystąpili m.in. Joanna Kulig, Tomasz
Kot, Borys Szyc i Agata Kulesza. Obraz
okrzykiwany arcydziełem został wcześniej doceniony w Cannes za reżyserię
oraz pięcioma nagrodami EFA.  (wik)

•••
Gimnazjum
dla seniorów
Młodzież przygotowuje i prowadzi wykłady dla seniorów, którzy dzięki temu
sensownie spędzają czas i poszerzają
swoje horyzonty. „Seniorgimnazjum”
to jedna z form aktywizacji umysłowej
starszych osób w Trzyńcu. Zajęcia organizowane są od 2013 roku. W ub.
czwartek najbardziej pilni ubiegłoroczni słuchacze otrzymali certyfikaty z rąk
prezydent miasta, Věry Palkovskiej.
Dodajmy, że w ub. roku Gimnazjum
Trzyniec zorganizowało dziesięć
wykładów na najróżniejsze tematy.
Uczestniczyło w nich przeszło 130
seniorów. 
(dc)
GŁ-044
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Tu się żyje »bez starości«
E-mail: danuta.chlup@glos.live

Łomna Górna jest najwyżej położoną gminą na Zaolziu. Ma najwyższą średnią wieku w regionie oraz,
paradoksalnie, najmłodszego wójta.
Beata Schönwald

Ł

omna Górna leży na wysokości
595 m n.p.m. – metr wyżej od
Herczawy i 135 metrów wyżej
od sąsiadującej z nią Łomnej Dolnej. To był powód, dla którego po
pierwszych obfitych opadach śniegu
postanowiłam dotrzeć akurat tutaj.
Zastałam bajkowy krajobraz i szczęśliwych ludzi. Sama zaś, niezależnie
od szczypiącego mrozu, nieźle się
spociłam. Utrzymanie w ryzach samochodu na pnącej się pod górkę
zaśnieżonej jezdni kosztowało mnie
sporo wysiłku i nerwów. – Przepraszam, że tak strasznie się wlokłam
– próbowałam się tłumaczyć, kiedy
przy Urzędzie Gminy w Łomnej Górnej wysiadłam z auta prosto w zaspę.

Śnieg to normalna rzecz
Planując reportaż o srogiej zimie w
Łomnej Górnej, oczywiście, liczyłam
się z tym, że będę się zmagać ze śniegiem. W końcu to on miał być jego
głównym bohaterem. Nie liczyłam
natomiast na to, że w gminie urzęduje najmłodszy wójt w regionie. Wybrany w jesiennych wyborach komunalnych Kamil Kawulok ma 27 lat.
– Jak radzimy sobie zimą? – powtarza moje pytanie. – Łomna Górna
jest rozległą miejscowością. Kiedy
spadnie śnieg, to mamy co robić,
żeby utrzymać wszystkie drogi przejezdne i dotrzeć nawet do odległych
osad. Rozpoczynamy od Przelaczy,
bo tam dojeżdża autobus, i Kiczmola,
a potem przesuwamy się w kierunku
centrum – mówi, dodając, że górną
część wioski odśnieża traktor gminny. Natomiast na utrzymanie dróg
w dolnej części gmina ma podpisaną umowę z traktorzystą z Łomnej
Dolnej. – Mimo to nie do wszystkich
domów udaje nam się dotrzeć. Tam,
gdzie nie ma drogi dojazdowej, nie
ma mowy o odśnieżaniu. Na przykład w osadzie Przelacz, na Dolinie,
która paradoksalnie położona jest
już dosyć wysoko, żyje starsza pani,
która zimą praktycznie nie rusza się z
domu. Jej sąsiad, który mieszka tam
tylko latem, czasem zajrzy do niej na
skuterze śnieżnym i przywiezie, co
trzeba – relacjonuje wójt. Na odciętym od centrum Łomnej zaśnieżonym odludziu mieszka też inna para
emerytów. – To zjazd nad Sałajką,
nazywany do Grygarki. Kiedy starsi
państwo mają coś bardzo ważnego
do załatwienia, odśnieżamy ich drogę niejako na zamówienie. Nie ma
szans, żeby utrzymywać ją na bieżąco – przekonuje Kawulok.
Mimo to mieszkańcy Łomnej
Górnej rzadko skarżą się na złe warunki na drodze. – Większość ludzi
mieszkających dalej od centrum jest
przygotowanych na surową zimę.
Miejscowi rozumieją, że zimą może
być dużo śniegu. Gorzej jest z turystami, którzy przyjadą do hotelu i nie
mają nawet porządnych opon zimowych – mówi wójt. Tymczasem śnieg
w Łomnej Górnej trzyma się dłużej
niż gdzie indziej. Starsi mieszkańcy
twierdzą, że zwykle co najmniej o
dwa, trzy tygodnie. – Łomna leży w
dolinie między górami i słońce musi
być wysoko, żeby śnieg stopniał –
tłumaczą.
Tegoroczny atak zimy, nawet jak
na warunki Łomnej Górnej, należy

do tych bardziej gwałtownych. Gmina nie ma pewności, czy 200 tys. koron przeznaczonych w budżecie na
odśnieżanie wystarczy w tym roku
na pokrycie kosztów utrzymania zimowego dróg. – W ostatnich dwunastu latach nie mieliśmy takiej zimy
jak teraz. A trzy poprzednie były nijakie. Teraz wreszcie wróciła zima,
jaką pamiętam z dzieciństwa. Taki
zimowy krajobraz to przecież coś
fantastycznego! – cieszy się samorządowiec. Śnieg jest błogosławieństwem dla Łomnej również z innego
powodu. Gwarantuje, że latem nie
zabraknie wody.

Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz
Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

Dziadkowie po latach
w szkolnej ławie

•••
Łomna ma swój
urok. Wszyscy się
tutaj znamy

Karnawałowy lot

Znakomity pomysł na obchody Dnia Babci i Dziadka miała we
wtorek polska podstawówka w Gródku. Dziadkowie od rana brali
udział w lekcjach razem z wnukami.

wójt Kamil Kawulok,
najmłodszy samorządowiec
w regionie

Jak zadowolić turystę
Wygląd zaśnieżonej Łomnej Górnej
zapiera dech w piersiach. Dla turysty sam śnieg bez zaplecza narciarskiego to jednak za mało, a wyciąg
na Przelaczy nie działa już od kilku
lat. – Szkoda, że stare władze wioski
nie przejęły ośrodka narciarskiego.
To przyciągnęłoby więcej turystów,
a brak śniegu, jak widać, jest sprawą przejściową. Teraz na przykład
mamy go pod dostatkiem – uważa
pięćdziesięcioletnia na oko mieszkanka Łomnej Górnej. Potwierdzeniem tych słów są wysokie zaspy,
które utworzyły się wzdłuż drogi
prowadzącej od jej domu w kierunku
Kiczmola.

14 545
gości odwiedziło w 2017 roku Łomną
Górną i spędziło w niej 38 488 nocy.
Średnio turysta zatrzymuje się tutaj na
2,6 nocy.

Popularny w swoim czasie ośrodek
na Przelaczy należał do karwińskiego klubu narciarskiego. „Położyły”
go ciepłe zimy. – Ośrodek nie miał
dobrego systemu naśnieżania, ponieważ woda nie była doprowadzona
do samej góry. Armatki były więc tylko na dole, po czym wyprodukowany
śnieg próbowano wypychać wyżej.
To jednak się nie sprawdziło, bo chodziło o jakieś 800 metrów – przybliża
Kamil Kawulok. Brak wyciągu narciarskiego chciałby zastąpić przynajmniej trasami biegowymi. – To
zupełnie nowy pomysł. Wczoraj na
to wpadliśmy – przyznaje, precyzując, że trasy biegowe mogą być aż
trzy. Pierwsza dla początkujących
na polach pod Buldoczkiem, niedaleko hotelu „Salajka”. Druga mogłaby prowadzić leśną drogą od hotelu
„Excelsior” aż na Kiczmol i z powrotem wzdłuż głównej drogi. Trzecia
natomiast objęłaby swoim zasięgiem
Slawicz, a może nawet Wielki Połom.
– Chcemy wykorzystać śnieg, który
tutaj mamy. W lutym rozpoczną się
ferie zimowe i dobrze byłoby, gdyby
udało nam się przyciągnąć więcej
turystów – dodaje. Obecnie noclegi
w Łomnej Górnej oferuje kilkanaście
hoteli, pensjonatów i kwater prywatnych. W okresie między Bożym
Narodzeniem i Nowym Rokiem pękają w szwach. Potem jednak ubywa
gości.

Fot. ARC szkoły

Stara wioska, młody wójt
W Łomnej Górnej ubywa także
mieszkańców. Wioska powoli, ale
systematycznie się wyludnia, a jej
populacja się starzeje. Średnia wieku
w Łomnej Górnej wynosi 43,4 lata. Z
kolei na przykład w Bukowcu tylko
37,8 lat. – Młodzi podejmują pracę i
wyprowadzają się do miasta. Naszym
celem jest ich zatrzymać, stworzyć
takie warunki, żeby chcieli zostać –
przekonuje 27-latek. Jego zdaniem,
możliwości jest kilka, jak np. szersza
oferta kulturalno-rekreacyjno-sportowa. Z drugiej strony gmina ma
związane ręce, jeśli chodzi o rozbudowę wioski. A młodzi, wiadomo,
muszą gdzieś mieszkać. – Dawniej
były takie plany, że w Łomnej powstanie zapora i zbiornik wody do
picia. To spowodowało, że zarówno
w Łomnej Dolnej, jak i Górnej wprowadzono zakaz budowania nowych
obiektów. Ze zbiornika co prawda w
końcu zrezygnowano, zakaz jednak
pozostał – przybliża Kawulok. Rozwiązanie nasuwa się proste – zniesienie zakazu. – Będę o to zabiegać, tym
bardziej, że Łomnej Dolnej już się to
udało – zapewnia młody wójt. Sam
zdążył założyć już rodzinę i jest tutaj
szczęśliwy. – Łomna ma swój urok.
Wszyscy się tutaj znamy.
Denisa Kajzarowa mieszka w
jednym z mieszkań w byłej szkole.
Z partnerem mają dwójkę małych
dzieci. Kiedy ją spotykam, młodsze
ciągnie na sankach, a starsze jest w
przedszkolu. – Do przedszkola musimy dojeżdżać do Łomnej Dolnej,
tak samo jak musimy dojeżdżać do
lekarza – mówi. W jej głosie nie słyszę jednak skargi. Oboje urodzili się
w Łomnej Górnej i są przyzwyczajeni do tego, że wszędzie mają daleko.
Nawet to, że jej partner codziennie
dojeżdża za pracą do Ostrawy, uważa za najnormalniejszą w świecie
rzecz. – A zakupy? – dorzucam, w
moim przekonaniu, koronny argument. – Mamy tutaj sklep. Jest dobrze wyposażony. Wszystko można
w nim kupić – przekonuje młoda
kobieta. – Wie pani, tego miejsca nie
wymieniłabym za żadne skarby! –
dodaje.
Zazdroszczę jej. Tej radości, wiejskiego sklepu, w którym jest wszystko, śniegu, na którym razem z sankami pozuje mi do zdjęcia, i wreszcie
całej Łomnej Górnej, w której żyje się
tak jakoś bardziej „bez starości”.  

K

arnawał trwa w najlepsze! Bawią się dorośli i dzieci. W ub.
sobotę w Domu Robotniczym w Suchej Górnej odbył się „Balik karnawałowy” przedszkola i młodszych
klas polskiej podstawówki. Tym
razem było dosłownie odlotowo,
ponieważ dzieci w programie artystycznym zabrały widzów w pełen
przygód lot po świecie. Stewardesy
i piloci na parkiecie? Tego chyba
jeszcze w Suchej nie było…
Swoje umiejętności taneczne za-

GŁOSIK I LUDMIŁKA

• Denisa Kajzarowa nie zamieniłaby

Łomnej Górnej na żadną inną miejscowość.

• Niecodzienny obrazek – wnuki ze swoimi dziadkami na jednej lekcji.

Z

• Traktor z pługiem – zimą najcenniejszy
sprzęt we wsi.

• Łomna ma swój urok. Szczególnie w
śniegu. Zdjęcia: BEATA SCÖNWALD

prezentował także dziecięcy zespół
PZKO „Antidotum”, natomiast już
nieco starsi tancerze z zespołu „Suszanie” pokazali, jak się elegancko
tańczy na prawdziwym, dorosłym
balu. Dzieci brały udział w korowodzie masek, bawiły się z DJ-em,
robiły sobie zdjęcia w fotobudce.
Oczywiście była też bogata loteria
z niezmiernie atrakcyjną nagrodą
główną – dwudniowym rodzinnym
biletem wstępu do Parku Rozrywki
„Zatorland” w Polsce. (dc)

decydowaliśmy się pokazać szkołę dziadkom od
kuchni – mówił dyrektor
placówki, Kazimierz Cieślar. – To
święto jest oczywiście obchodzone w większości polskich szkół na
naszym terenie, ale często kończy
się na przygotowanym przez dzieci
przedstawieniu. U nas dziadkowie
mają możliwość zobaczyć swoje
wnuki w akcji.
Ten wyjątkowy dzień rozpoczęto więc od krótkiego programu i
życzeń, a następnie 31 uczniów
gródeckiej podstawówki zrobiło
miejsce w ławkach dla ponad 40 już
wyrośniętych absolwentów, którzy
pamiętają szkołę sprzed prawie pół
wieku. Wszyscy zgodnie przyznawali, że współczesna edukacja jest
zupełnie inna. – Nie miałam pojęcia
o tym, że tak dzisiaj wygląda nauka
w szkole – mówiła prababcia Krzysia, Lidia Jursa. – My w domu obchodzimy to święto. Wnuki zawsze
przychodzą do nas z podarunkami,
kwiatami i wierszykami. – Często
bywam w szkole, bo odprowadzam
swoich wnuków, ale teraz mogłem
się dowiedzieć wiele nowego. To
bardzo ciekawy pomysł – uzupełnił
dziadek, Bogdan Kadłubiec.
Równocześnie w trzech klasach
trwały trzy różne lekcje pokazowe
– języka angielskiego, polskiego i
matematyki w połączonych klasach. – Dzisiaj akurat układaliśmy
razem na lekcjach puzzle z owocami i literami. Dziadek i babcia

• Krzysio z dziadkiem Bogdanem

Kadłubcem i prababcią Lidią Jursą.

Zdjęcia: SZYMON BRANDYS

pomagają mi również w domu –
dodał Krzyś z pierwszej klasy. Były
również wspólne warsztaty rękodzielnicze, poczęstunek, okazja
do zwiedzania szkoły i wspólnych
rozmów.
– Podoba mi się ta dzisiejsza
wizyta, chciałabym przyjść tutaj
znowu… Muszę jednak dodać, że
naprawdę podziwiam nauczycieli.
Oni muszą mieć nerwy ze stali –
mówiła z uśmiechem babcia Izabelki, Anna Niedoba.
Dziadkowie mogli nie tylko dowiedzieć się, jak uczą się ich pociechy, ale też jak działa cała szkoła.
Na osobnym spotkaniu dyrektor
Cieślar dzielił się z nimi swoimi

spostrzeżeniami, mówił, jakie są
problemy i wyzwania, ale tez chwalił nauczycieli i uczniów oraz starał
się zainspirować swoich gości do
pomagania wnukom w nauce w
domu. – Rodzice często nie mają
czasu, więc to dziadkowie mogą
wspierać dzieci. Oczywiście trzeba wyczuć tę granicę, aby zamiast
pomocy nie odrobić na przykład
zadania domowego w całości za
wnuka – tłumaczył.
Cóż dodać, drodzy czytelnicy
„Głosika”? Chyba tylko życzenia:
– Życzę mojej babci, żeby była
zdrowa i uśmiechnięta – mówiła
Natalka Sikora, która w szkolnej
ławce usiadła z babcią Janą.(szb)

Skrzaty składają życzenia
– To niesprawiedliwe! My nie
mamy babci ani dziadka, więc nie
mamy komu składać życzeń i śpiewać piosenek z okazji ich święta
– dąsał się Głosik. O Dniu Babci i
Dniu Dziadka dowiedział się w naszej redakcji z gazety przygotowywanej do druku.
Ludmiłka zastanowiła się nad słowami Głosika.
– Masz rację – przyznała. – Nie
mamy własnej babci ani własnego
dziadka. Ale są też przecież babcie
i dziadkowie, a dokładniej starsi ludzie, którzy nie mają własnych wnuków. Albo mają, ale wnuki o nich
zapomniały, czy też mieszkają za
daleko, by przyjechać do nich z życzeniami…
Głosik nie bardzo rozumiał, do
czego zmierza Ludmiłka. Ale ta zaraz
mu wszystko wyjaśniła.
– Myślę, Głosiku, że moglibyśmy
zrobić jakąś przyjemną niespodziankę takim właśnie samotnym babciom i dziadkom. Co ty na to?
– No… – Głosik w zamyśleniu po-

– Ludmiłko, popatrz na te
uśmiechnięte twarze.
– Wiedziałam, Głosiku, że to
będzie strzał w dziesiątkę!
Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

drapał się po głowie. – Pomysł nie
jest zły, tylko jak go zrealizować?
Skąd będziemy wiedzieli, do kogo
pójść?
Ludmiłka musiała przyznać, że
Głosik ma rację. Ale szybko znalazła
rozwiązanie. – Zrobimy transparent
z życzeniami dla wszystkich babć i
dziadków. Będziemy z nim chodzili
po miasteczku, śpiewali piosenki o
babciach i dziadkach, i w ten sposób
sprawimy radość wszystkim starszym ludziom, którzy nas spotkają
lub zobaczą przez okno – przedstawiła swój plan.
Dodajmy, że jego realizacja wymagała sporo zachodu. Skrzaty musiały
zmajstrować transparent, napisać na
nim życzenia, a potem nauczyć się
odpowiednich piosenek. Ale ponieważ były wytrwałe i bardzo im zależało na zrealizowaniu zamierzonego
celu, ze wszystkim sobie poradziły.
Trochę zmarzły i lekko ochrypły,
kiedy śpiewały na mrozie, ale warto było! Uśmiechnięte twarze babć i
dziadków były dla nich najlepszą nagrodą. (dc)
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Jak mówimy na Zaolziu
Jaki jest język Zaolzian? Większość z nas zgodzi się z tym, że generalnie coraz mniej polski, a gwara coraz bardziej
odchodzi od oryginału.
Beata Schönwald

W

czwartek 10 stycznia
na spotkaniu Klubu Dyskusyjnego w
Oddziale Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie Irena Bogocz wygłosiła wykład zatytułowany „Język
polski Zaolzian – teoria i fakty”.
Wykładowczyni
Uniwersytetu
Ostrawskiego zajmuje się sytuacją
językową na Zaolziu od 30 lat.
– Staram się odnieść do tego, co
zostało napisane przez polskich,
czeskich i miejscowych badaczy,
sięgam również do tego, co napisałam przed 20, 30 laty. Mówiąc
o Zaolziu, staram się też zwrócić
uwagę na to, że nie zawsze nam
się dokładnie kojarzy ten teren –
zaznaczyła na początku.

Język na granicy
Irena Bogocz swoje uwagi na temat mowy mieszkańców Zaolzia
rozpoczęła od przypomnienia historii Śląska Cieszyńskiego z jego
podziałem po I wojnie światowej
na części czeską i polską. – Jeżeli coś, co tworzyło całość, nagle
się podzieli, to powstają granice
w sensie materialnym. Tak stało
się w przypadku Cieszyna, kiedy
po polskiej stronie zostały ratusz,
szkoły, kościoły, instytucje, centrum historyczne i elektrownia, a
po stronie czeskiej kolej żelazna,
dworzec i gazownia, która do tej
pory oświetlała cały Cieszyn. Aby
życie stało się znośne w obu miastach, to wszystko trzeba było na
nowo wybudować. Granicy materialnej, państwowej nie wolno jednak utożsamiać z granicą etniczną, językową, ponieważ – co nie
jest tylko fenomenem Śląska Cieszyńska, bo spotykamy się z tym
w różnych częściach Europy – nie
pokrywa się ona z granicą między
dwoma państwami – wyjaśniała
językoznawczyni, precyzując, że
wraz z granicą językową powstaje granica kulturowa, świadomościowa, jako że język jest częścią
składową kultury i świadomości
narodowej. – Orientując się na jakiś język, orientujemy się równocześnie na kulturę, która jest przez
ten język wyrażana – dodała.
Według prelegentki, zmiany
języka mieszkańców tego terenu
miały związek z tym, jak na przestrzeni wieków zmieniał się język urzędowy Księstwa Cieszyńskiego – od łacińskiego, przez
niemiecki, czeski, aż po polski.
– Prócz tego istniał przez cały
czas jakiś język potoczny, którego
używała tutejsza ludność. Był on
na pewno językiem słowiańskim
– gwarą cieszyńską z różnymi zapożyczeniami – przekonywała.

Gwara czy »po naszymu«?
Można powiedzieć, że język polski Cieszyniaków miał swoją specyfikę już w czasach, kiedy pastor
Jan Muthmann na początku XVIII
wieku wydał pierwszą książkę napisaną w języku polskim na Śląsku Cieszyńskim. – Pochodził z
granicy Wielkopolski i Śląska i już
wtedy zdawał sobie sprawę z tego,
że nie może pisać taką polszczy-

•••

Janusz Bittmar

W wypowiedziach
Zaolzian pojawia się

257

Długie zimowe
wieczory można
spędzać na różne
sposoby. Propozycje
warte rozpatrzenia
w najnowszym Pop
Arcie. Zapraszam.

często, że gwara jest
zachwaszczona. To
błędne rozumowanie.
Gwary nie da się
zachwaścić, ponieważ
gwara jest gwarą.
Jeżeli zatem nie
możemy wyrazić

RECENZJE

swoich myśli i nazwać
tego świata, który

DETEKTYW (3. sezon)

nas otacza, w sposób
gwarowy, to po prostu
nie możemy posłużyć

• Irena Bogocz bada język Zaolzian od trzydziestu lat. Fot. BEATA SCHÖNWALD

się gwarą. Gwarę
możemy adorować,
pielęgnować, pisać

Błędy
z naszych
zeszytów

w niej utwory
literackie, stosować
gwarowe nazwy
geograficzne. Nie
możemy się w niej
jednak wypowiedzieć
na wszystkie tematy.
zną, jaką on zna, ponieważ polszczyzna w Cieszyńskiem jest w jakiś sposób zmodyfikowana. Starał
się więc tak pisać po polsku, żeby
być zrozumiałym dla Cieszynian
– zauważyła.
To przypomina sytuację, kiedy współczesny język polski nie
do końca jest zrozumiany przez
niektórych mieszkańców Zaolzia,
którzy skądinąd czują się Polakami. I odwrotnie, język polski,
jakim w dobrej wierze posługują
się Zaolziacy, dla Polaków mieszkających w Polsce nie zupełnie
brzmi po polsku. – Na Zaolziu
oprócz gwary zachodniocieszyńskiej pojawia się język czeski w
wersji kulturalnej i potocznej,
natomiast język polski najwyżej
w wersji kulturalnej. To jest język szkolny, język nabożeństw, a
nie polszczyzna potoczna. Język
polski potoczny się tu nie wykreował, ponieważ jego rolę pełniła
gwara lub kolejna jej odmiana –
mowa „po naszymu” – wyjaśniała
prelegentka.
Według Ireny Bogocz, mowy
„po naszymu” absolutnie nie należy utożsamiać z gwarą. – Gwara
jest zamkniętym kodem i albo ja-

• Kulaty placek, co sie piecze w piekarszczoku, a na nim sóm kónski wórsztu a
moczka z paradajek. Tak gwarowo opisalibyśmy pizzę, która nie ma w gwarze
swojego odpowiednika.

kieś słowo należy do gwary, albo
nie – uzasadniała. Podczas dyskusji, która wywiązała się później
na ten temat, przyznała jednak, że
nie sposób powiedzieć, do którego
momentu gwara wchłaniała jeszcze nowe słowa. W każdym razie
różnice między gwarą a „po naszymu”, określiła jasno. W mowie „po
naszymu” nie można wskazać, co
jest poprawne, a co nie, ponieważ chodzi o pewną potoczność.
Potoczność zaś w odróżnieniu od
gwary nie ma normy. Dzięki temu
nieunormowaniu stosowana na
Zaolziu mowa „po naszymu”
może przybierać postać bardziej
polską lub bardziej czeską w zależności od tego, który system językowy ją modeluje – polski lub
czeski. Gwara tymczasem pozostaje niezmienna i z biegiem czasu nie staje się ani bardziej polską,
ani też bardziej czeską.

Polszczyzna
dobrych intencji

Skoro wiadomo, że mowa „po naszymu” może być tak naprawdę
byle jaka i wchłaniać całą masę
nowych polskich, częściej zaś
czeskich słów z polskimi lub gwa-

rowymi końcówkami, jaki jest zatem język polski Zaolzian? – Język
polski na Zaolziu nie służy do komunikacji. Przeciętny Zoalzianin,
opuszczając mury szkolne, często
nie wraca już do języka polskiego,
nie komunikuje się w nim. Polski
staje się dla niego raczej językiem
symbolicznym, tak samo jak symboliczne są dwujęzyczne tablice,
które nie mają znaczenia komunikacyjnego – udowadniała długoletnia badaczka języka Zaolzian.
Są jednak sytuacje, kiedy Zaolziak decyduje się użyć języka
polskiego. W czasach wolnego
przepływu ludzi i towarów, kwitnącego polsko-czeskiego biznesu
oraz polsko-czeskich projektów
transgranicznych poznany w szkole język polski czasem okazuje się
konieczny. Często jednak brzmi
nie po polsku. Tak samo jak wiele
niepolskich sformułowań znajdujemy w wypracowaniach stylistycznych uczniów, którym Irena
Bogocz przyjrzała się w swoich
badaniach. – Język polski na Zaolziu jest raczej językiem projektowanym, czyli mającym ambicje
być językiem literackim. Zawsze
jednak trafiają się w nim elemen-

taktny
powiedział mi to tajnie
nie mogłam usnąć
nie zdążyłam pośniadać
dla uskutecznienia
marzeń
 ma charyzma
 wysokie procento







ty pochodzące z języka czeskiego
i gwary. Widzimy, że w różnych
płaszczyznach,
słowotwórczej,
fleksyjnej, leksykalnej, składniowej, stylistycznej, a nawet ortograficznej pojawiają się elementy
języka czeskiego. I nawet nauczyciele nie są w stanie tego wyłapać
– przekonywała, dodając, że w
przypadku języka projektowanego
trudno mówić o błędach. – Mamy
jak najlepsze intencje, nie zawsze
nam to jednak wychodzi – stwierdziła, dodając, że język czeski ma
wpływ również na to, w jaki sposób wymawiamy słowa obce typu
pizza, spaghetti czy Word.
Co z tego wynika? Zdaniem
Ireny Bogocz rzecz ma się następująco. – Sytuacja w naszym
regionie jest taka, że nie ma powrotu ani do języka łacińskiego,
ani niemieckiego, nie ma też powrotu do gwary, chociaż można ją
pielęgnować jako tradycję, dziedzictwo przodków. Język polski,
owszem, ale jako język literacki,
który nie nadaje się jednak do
spontanicznego, nieformalnego
wypowiadania się. Jedynym wyjściem pozostaje więc mowa „po
naszymu”.


To jeden z najbardziej klimatycznych
seriali kryminalnych ostatnich lat. W
stacji HBO z licencją na Polskę i Czechy można śledzić trzeci sezon „Detektywa” (w oryginale „True Detective”, w
czeskiej wersji „Temný případ”). Przy
słowie „serial” niejedni pomyślą, że w
trakcie jego oglądania można prasować, odkurzać czy się golić. W przypadku „Detektywa” wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Nic Pizzolatto zauroczył fanów mrocznych kryminałów pierwszą odsłoną „Detektywa”. Zjawiskowy serial z dwoma
detektywami granymi przez Matthew
McConaughey’ego i Woody’ego Harrelsona zdobył rzesze wielbicieli na całym
świecie. Zanim na ekranach pojawił się
„Detektyw”, określenie „leniwa akcja”
potencjalnych widzów raczej zniechęcało. Dopiero długie rozmowy Rusty’ego
i Marty’ego w samochodzie, rytuały z
piwem marki Lone Star, szukanie mistycznego miejsca zwanego „Carcosa”
zmieniły podejście do stereotypów filmowych. Niestety Pizzolatto nie podołał
wyzwaniu, bo drugi sezon „Detektywa”
– z nowymi bohaterami i nową akcją
– dosłownie trzeba było przecierpieć.
Na błędach uczymy się wszyscy; jedni
lepiej, inni gorzej. Pizzolatto należy do
tej pierwszej grupy – nowy „Detektyw”
wciąga jeszcze mocniej od pierwowzoru.
Na początku lat 80. w Ozark ginie
dwójka dzieci. Śledztwo prowadzą czarnoskóry policjant Wayne Hays (Mahershala Ali) i Roland West (Stephen Dorff).
Mahershala Ali, który w 2017 roku otrzymał Oscara za drugoplanową rolę w
filmie „Moonlight”, dostał od twórców
„Detektywa” trudne zlecenie: wcielić się
w rolę bohatera jako młodzieńca po powrocie z Wietnamu, mężczyznę w średnim wieku oraz staruszka, zmagającego
się z utratą pamięci. Pisałem na wstępie o prasowaniu. „Detektyw” wymaga
absolutnego skupienia, ciągłego analizowania przebiegu wydarzeń – tak, jak
zresztą robią to od początku obaj prowadzący śledztwo policjanci. W małej
mieścinie, gdzie wszyscy ze wszystkimi
się znają, rodzą się szybkie, często zbyt
pochopne pytania i – co za tym idzie –
łatwo narzucające się odpowiedzi. W
trzecim sezonie „Detektyw” nawiązał
do stylistyki pierwszej odsłony. Wróciły długie dialogi, a klimatyczna kamera zamieniła się w pędzel impresjoni-

● Od lewej Stephen
Dorff oraz Mahershala Ali.

sty. Chłonąc łapczywie ulotne chwile,
uświadomiłem sobie po emisji drugiego
odcinka, że najważniejsze dopiero przed
widzem. To, co Pizzolatto próbuje nam
sprzedać, jest zaledwie okruchem wydarzeń, które zostaną rozegrane w finale
ośmioodcinkowego serialu.

THOM YORKE –
Suspiria

Lider brytyjskiej grupy Radiohead,
Thom Yorke, po długich namowach
dał się przekonać do nagrania ścieżki dźwiękowej do horroru „Suspiria”.
Remake słynnego włoskiego filmu z
1977 roku, który zauroczył w swoim
czasie m.in. polskiego reżysera Romana Polańskiego, powstał pod auspicjami Luca Guadagnino. Kto nie
obejrzał nowej wersji, przynajmniej
nie musi żałować zmarnowanego
czasu. To fatalne kino. Z muzyką do
filmu jest jednak zupełnie na odwrót.
Thom Yorke poszczególne utwory
skomponował przed rozpoczęciem
kręcenia filmu, mając świadomość,
że chodzi o psychologiczny horror, w
którym rzeczywistość i jawa lubią się
jak kawa z mlekiem.
Dwupłytowy album jest świadectwem weny twórczej wokalisty Radiohead. Thom Yorke w zasadzie zrezygnował z powtórek muzycznych,
tak typowych dla ścieżek dźwiękowych do filmów. Krótkie utwory przeplatają się z nieco dłuższymi pejza-

żami, mainstream z awangardą. Na
pewno fani Radiohead znajdą na tym
albumie kilka prawdziwych smaczków – kompozycji zaśpiewanych
przez Yorke’a w klamrach typowych
dla tego kultowego zespołu. Zwłaszcza „Open Again” i „Unmade” zrobią
zapewne kolosalne wrażenie. W osamotnieniu, wyrwany żywcem z albumu, mógłby tętnić własnym życiem
również tytułowy temat „Suspiria”.
Większość płyty wymaga jednak skupienia, ba, nawet poświęcenia. Yorke
w egzystencjalnych przekazach postawił na instrumentalny ambient.
W tle, tak jak w filmie, słychać często
tajemnicze odgłosy, dialogi. To najtrudniejsze fragmenty, warto jednak
podjąć wyzwanie.
Na
podsumowanie,
„Suspirii”
świetnie słucha się w domu, najlepiej
po zmroku. Najgorszy pomysł to odtwarzanie albumu w samochodzie,
zwłaszcza na naszych dziurawych
drogach, bo łatwo nabawić się wtedy
nerwicy. 


CO SZEPTANE

MOCNY GŁOS CISZY. Co to za wersja „Sound
Of Silence”? – pytali w tym tygodniu mieszkańcy Gdańska i liczni przybysze uczestniczący w
manifestacji zorganizowanej po śmierci prezydenta miasta, Pawła Adamowicza. Z głośników zabrzmiała bowiem nie najbardziej znana
wersja autorstwa Simona i Garfunkela, a nowe

wykonanie z
teczki amerykańskiej grupy metalowej
Disturbed. W
historii muzyki popularnej
utwór „Sound
Of
Silence”
zyskał status
kultowego.
Niektórzy
twierdzą nawet, że piosenka powstała na kanwie
zabójstwa
prezydenta
USA, J.F. KenZdjęcia: ARC
nedy’ego.
W KARMAZYNOWYM KRÓLESTWIE. King
Crimson (na zdjęciu), jedna z najważniejszych formacji w dziejach art rocka, 26 i 27
sierpnia zagra na koncertach w Warszawie.
W Pop Arcie ta informacja pojawia się celowo
z wyprzedzeniem, bo bilety rozchodzą się jak
ciepłe bułeczki. Rodzina fanów King Crim-

son jest równie rozgałęziona, jak drzewo genealogiczne irlandzkiej grupy Kelly Family.
Brytyjski zespół King Crimson prowadzony
przez „charyzmatycznego dziwaka” Roberta
Frippa świętuje w tym roku jubileusz 50-lecia. Oba warszawskie koncerty odbędą się w
Teatrze Roma.
POLOWANIE NA JACKSONA, ODSŁONA
10 985. 25 stycznia, czyli dziś, na kultowym
festiwalu Sundance zostanie wyemitowany
film dokumentalny „Finding Neverland”,
który już teraz wywołuje sporo emocji. Reżyser Dan Reed opowiada historię dwóch
mężczyzn, którzy twierdzą, że w wieku 7 i 10
lat byli molestowani seksualnie przez Michaela Jacksona. – Niepokoi mnie, że jakikolwiek godny zaufania reżyser się tego podjął
– stwierdził zarządca majątku króla popu.
– To kolejna przejaskrawiona produkcja,
skandaliczna i żałosna próba wykorzystania
i zarobienia na Michaelu Jacksonie. Kolejna
rzeróbka przedawnionych i zdyskredytowanych oskarżeń – zaznaczył. A co na to fani
zmarłego tragicznie w 2009 roku Jacksona?
Piszą błagalne listy do… Roberta Redforda,
szefa festiwalu Sundance. Albo przynajmniej
pisali do wczoraj.
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Sky Sport nie mówi o niczym innym. Dzisiaj dzień
Piątka. Piękne chwile

S P ORT
Uwaga,
młodzi sportowcy!
Wciąż można się zgłaszać do młodzieżowej wersji Zimowych Polonijnych Igrzysk Sportowych, które w
terminie od 20 do 24 lutego zagoszczą w Krynicy-Zdroju. W igrzyskach
przeznaczonych dla osób w przedziale wiekowym 14-28 lat można wystartować w narciarstwie alpejskim,
klasycznym, snowboardzie i short-tracku. Opłata startowa wynosi 50
zł, gratis zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu w Krynicy. Zgłoszenia
Zaolziaków przyjmuje Henryk Cieślar:
henryk.c@seznam.cz.
W ewentualnych planach jest m.in.
autokar do Krynicy. (jb)

Zbigniew Boniek,

prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

NORBERT HRNČÁR, TRENER PIŁKARZY MFK KARWINA:

W Słowenii czujemy się
rewelacyjnie
Piłkarze MFK Karwina zremisowali bezbramkowo z NK Maribor w pierwszym ostrym meczu kontrolnym w ramach
zgrupowania kondycyjnego w Słowenii. – Wszystko zostało pozapinane na ostatni guzik. Na przemian trenujemy
i regenerujemy siły – stwierdził z uśmiechem zadowolony szkoleniowiec Karwiny, Norbert Hrnčár.
Janusz Bittmar

OFERTA
HOKEJ – TIPSPORT EKSTRALIGA:
Witkowice – Liberec (dziś, 17.30),
Trzyniec – Ml. Bolesław (niedz.,
15.00). CHANCE LIGA: Hawierzów –
Jihlawa (pon., 18.00).

W SKRÓCIE
KARWINIACY Z PUCHAREM RC.
Szczypiorniści Banika Karwina świętują zdobycie pierwszego trofeum
w tym sezonie. W finale Pucharu
RC podopieczni Marka Michaliski
pokonali Duklę Praga 32:27. W
pierwszym meczu, na parkiecie
Dukli, karwiniacy zwyciężyli 29:26.
– Kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń, obyło się więc bez nerwówki.
Zaoszczędzone siły wykorzystamy
w ważnych meczach o ekstraligowe
punkty – stwierdził trener Banika.
W ekstralidze karwiniacy zagrają w
najbliższą niedzielę na parkiecie Nowego Veselí.
UNIHOKEJOWE DERBY DLA
PIOTROWIC. Unihokeiści Torpeda
Hawierzów przegrali w derbach z
Piotrowicami 5:6 w dogrywce. Dla
Torpeda to kolejna niespodziewana
strata punktów w pierwszoligowych
rozgrywkach. Dogrywkę zapewnił
gościom grający trener Piotrowic, Per
Skácel, zaś zwycięskiego gola Dominik Chvastek.
PIĄTEK PIŁKARZEM AC MILAN.
Krzysztof Piątek od środy jest piłkarzem AC Milan. Piątek będzie grał w
Milanie z numerem 19 na koszulce.
Początkowo podejrzewano, że dostanie numer po Higuainie. Ostatecznie
po rozmowach z legendą klubu, Paolo Maldinim, Piątek zmienił zdanie.

(jb)

P

rzedostatni zespół czeskiej
najwyższej klasy rozgrywek
zmierzył się z liderem słoweńskiej ekstraklasy. – Spodziewałem się trudnej przeprawy, bo
Maribor nieprzypadkowo prowadzi w tabeli – ocenił udany mecz
towarzyski Hrnčár. Obóz kondycyjny w słoweńskiej miejscowości Morawskie Toplice posiada
wszystkie atrybuty kluczowe dla
dobrego zgrupowania. – W Słowenii czujemy się rewelacyjnie.
Gramy i trenujemy na naturalnej
murawie. To był jeden z głównych
warunków podczas zamawiania miejsca, w którym spędzimy
kluczowy tydzień przygotowań
przed startem rewanżowej rundy
rozgrywek – zaznaczył karwiński
trener. Przed powrotem na Za-

MARIBOR –
KARWINA 0:0

Karwina: Berkovec – Moravec
(46. Čolić), Krivák, Rundić, Djordjević
(46. Guba) – Faško (65. Suchan),
Smrž (46. Dramé), Budínský (46. Bukata) – Ba Loua (76. Lingr), Wágner
(65. Galuška), Záhumenský.

WITKOWICE –
OŁOMUNIEC 7:6 (k)

Tercje: 3:2, 1:3, 2:1 – 0:0. Bramki
i asysty: 16. Kucsera (P. Zdráhal),
19. Poletín (Kucsera), 20. D.
Květoň, 26. Tybor, 50. Š. Stránský
(Schleiss, Gregorc), 59. Kucsera

Fot. ADAM JANUSZEK

olzie karwiniacy zaliczą sobotni
sparing z węgierskim klubem Zalaegerszeg.
Karwiniacy u progu piłkarskiej
wiosny nie składają broni. Wprawdzie w tabeli podopieczni trenera
Hrnčára zajmują na półmetku lokatę „premiowaną” spadkiem do
drugiej ligi, ale optymizm zespołu
jest na tyle zaraźliwy, że można
by go sprzedawać w formie proszku w saszetkach jako antidotum
na wszelkie smutki. – Każdy wolałby nie spaść z ligi. My również.
Wierzę, że obecną drużynę stać na
uratowanie pierwszoligowej skó-

ry – powiedział „Głosowi” Hrnčár,
który jako znawca słowackiego futbolu w przerwie zimowej polował
głównie na tamtejszym podwórku.
Nad Olzę wspólnie z dyrektorem
sportowym Lubomírem Vlkiem
udało się sprowadzić obrońcę Timoteja Záhumenskiego (Dunajska
Streda), pomocnika Michala Faškę
(Braunschweig), a tuż przed wyjazdem do Słowenii również ofensywnego pomocnika Martina Bukatę
(Benevento). Cała trójka zaliczyła
również towarzyskie spotkanie z
Mariborem, które zostało rozegrane na głównej płycie boiska 14-krot-

W finale »tylko«
Petra Kvitowa
• Nie będzie czeskiego finału podczas wielkoszlemowego turnieju Australian
Open. Wczoraj do finału w Melbourne udało się awansować tylko Petře Kvitowej (na zdjęciu z prawej), która w dwóch setach pokonała Amerykankę, Danielle
Collins. Ta sama sztuka nie powiodła się jednak Karolinie Plíškowej. Czeszka
przegrała w trzech setach z Japonką Naomi Osaką. Dla Kvitowej to trzeci występ
w finale wielkoszlemowego turnieju i pierwszy na Australian Open. 
(jb)

(Gregorc, Olesz), dec. karny Š.
Stránský – 2. Kolouch, 18. Jergl
(J. Knotek, Ostřížek), 23. Mráz
(Burian), 28. Kolouch (Strapáč),
33. Irgl (Kolouch, J. Galvas), 60.
Irgl (Jergl, Kolouch).
Witkowice: Bartošák (od 23.
Dolejš/karne Bartošák) – Výtisk,
D. Krenželok, Šidlík, Gregorc,
Mrázek, Trška, Černý – Olesz,

Lev, Dej – D. Květoň, Roman, Tybor – Kucsera, Poletín, Szturc –
Schleiss, Š. Stránský, Zdráhal.
Festiwal strzelecki w Ostravar Arenie dobrnął do rzutów
karnych, w których drugi punkt
wystrzelił gospodarzom w piątej
serii Šimon Stránský. Dla Witkowic to ósme z rzędu zwycięstwo
wywalczone przed własną publicznością.
Wczoraj, po zamknięciu numeru, zakończył się pojedynek pomiędzy Chomutowem a prowadzącym w tabeli Trzyńcem.

CHANCE LIGA

HAWIERZÓW –
WSECIN 5:2

Tercje: 1:1, 1:0, 3:1. Bramki i asysty: 4. Kotala (Rehuš, F. Seman),
36. O. Procházka (Dudek), 50.
Pořízek (Bambula, Gřeš), 57. Rehuš (Maruna, Haas), 60. Gřeš
(Pořízek) – 11.Pechanec, 46. Rudl
(Vávra, Kopta).
Hawierzów: Bláha – Matai,
Chroboček, Staněk, Bořuta, Dudek, Rašner – Rehuš, F. Seman,

Kotala – L. Bednář, Haas, Maruna
– Bambula, Pořízek, Gřeš – Pawliczek, R. Veselý, O. Procházka.
Hokeiści Hawierzowa przełamali się w najlepszym momencie
– pokonując głównego faworyta
do awansu. – Popełniliśmy minimum błędów. To był klucz do
sukcesu – powiedział „Głosowi”
Jiří Režnar, szkoleniowiec AZ Hawierzów.
Lokaty: 1. Jihlawa 94, 2. Wsecin
89, 3. Kladno 86,… 6. Hawierzów
73 pkt. 
(jb)
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Podstęp, wojna i zbrodnie
W tych dniach mija sto lat od wojny czechosłowacko-polskiej. W drugiej części wywiadu z prawnikiem
i historykiem Danielem Korbelem, doktorantem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rozmawiamy o jej przebiegu
oraz równie dramatycznym okresie po zakończeniu konfliktu zbrojnego.
Danuta Chlup

Zanim Czesi w styczniu 1919 roku
zaatakowali polskie wojska, uciekli się
do podstępu. Na czym on polegał?

– Rząd czechosłowacki nie chciał dopuścić, by na spornym terytorium
Śląska Cieszyńskiego odbyły się 26
stycznia wybory do polskiego Sejmu w
Warszawie. Czesi próbowali przekonać
państwa Ententy, przede wszystkim
Francję, aby wysłały wojska do Cieszyna i zmusiły Polaków do wycofania się
za rzekę Białą do Galicji. To się im nie
udało, więc na naradach z udziałem
ministra Václava Klofáča przygotowano podstęp z fikcyjną „Komisją Międzysojuszniczą”, złożoną z oficerów
francuskich, angielskich i włoskich. 23
stycznia, w pierwszym dniu wojny, ok.
godz. 11.00, do Cieszyna przyjechała
ta samozwańcza „komisja” na czele z
ppłk. Josefem Šnejdárkiem, oficerem
legii francuskich, a zarazem armii czechosłowackiej, dowódcą oddziałów wysłanych na Śląsk Cieszyński. Komisja
zażądała od płk. Franciszka Latinika,
dowódcy Cieszyńskiego Okręgu Wojskowego, by polskie wojska wycofały się
za Białą. Latinik nie dał wysłańcom natychmiastowej odpowiedzi, postanowił
skonsultować się ze zwierzchnictwem
w Krakowie i z rządem w Warszawie.
„Komisja”, nie czekając na odpowiedź,
odjechała. Podobny podstęp Czesi
zastosowali w Boguminie, który jako
pierwszy został zajęty przez ich wojska.

Dokąd wojska czechosłowackie dotarły w pierwszym dniu wojny?

– Poprzez zajęcie Bogumina Czesi zlikwidowali prawe skrzydło polskiej
obrony. Jednocześnie nastąpił atak na
Karwinę, Dąbrowę, szyby kopalniane.
Polscy żołnierze z pułku cieszyńskiego
byli wspierani w walce przez miejscowych milicjantów i cywilów. W pierwszym dniu wojny Polakom udało się
utrzymać większość pozycji w zagłębiu
karwińskim, lecz w nocy Šnejdárek wysłał dwa bataliony ze zdobytego Bogumina do Frysztatu, które zajęły miasto.
W tej sytuacji Polacy broniący Karwiny
wiedzieli, że zostaną otoczeni. Dlatego
nocą z 23 na 24 stycznia żołnierze polscy wycofali się z zagłębia karwińskiego. Rankiem 24 stycznia Czesi uderzyli
na Karwinę od strony Orłowej i Frysztatu. W mieście broniło się dużo milicjantów i cywilów. Byli w większości nieumundurowani, wiec dla wielu z nich
złapanie z bronią w ręku zakończyło się
egzekucją.

Polscy milicjanci odegrali ważną rolę
w tej wojnie. O jaką milicję chodziło?

Fot. WTA

Hokejowy serwis
TIPSPORT EKSTRALIGA

• Norbert Hrnčár był zadowolony z
remisu z Mariborem.

nego mistrza Słowenii. Grupa słowackich piłkarzy w karwińskim
klubie delikatnie się osłabiła – jak
już informowaliśmy z zaolziańskim
pierwszoligowcem pożegnał się w
styczniu kapitan Marek Janečka,
który u schyłku kariery postanowił
wrócić do swojego macierzystego
klubu, Spartaka Trnawa.
W meczu z Mariborem karwiniacy zagrali w niemal najsilniejszym
składzie. W ataku od pierwszych
minut walczyli Adriel Ba Loua i
Tomáš Wágner, do 45. minuty na
murawie przebywał też kluczowy
pomocnik Lukáš Budínský. Jest
jednak tajemnicą poliszynela, iż
Budínskim od dłuższego czasu zainteresowana jest pierwszoligowa
drużyna FK Mlada Bolesław prowadzona przez byłego szkoleniowca Karwiny, Jozefa Webera. Jeszcze bliżej sfinalizowania transferu
znajduje się Filip Panák, trenujący
od zeszłego tygodnia ze Spartą Praga. Panák, który może z powodzeniem zagrać zarówno na stoperze,
jak też w linii pomocy, znalazł się
w styczniu na celowniku kilku innych pierwszoligowych zespołów,
włącznie z regionalnym sąsiadem
Karwiny, Banikiem Ostrawa. Co
ciekawe, w charakterze piłkarskiego agenta Panákiem opiekuje
się były napastnik Banika, Václav
Svěrkoš. 
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– Milicja Polska Śląska Cieszyńskiego
powstała z oddziałów samoobrony,
czegoś w rodzaju gwardii narodowych,
powołanych po skończeniu I wojny
światowej. Miały one zapewnić porządek i bezpieczeństwo w poszczególnych miejscowościach w powojennym
chaosie. W walkach podczas wojny czechosłowacko-polskiej brało udział po
polskiej stronie ok. tysiąca milicjantów.
24 stycznia Czesi uderzyli nie tylko na
Karwinę, lecz równocześnie od strony Czadcy na Jabłonków i Trzyniec.
W Bystrzycy stawiło im czoła kilkuset
milicjantów z Trzyńca i okolicy. Po całodziennych walkach Czesi wycofali

się z powrotem do Czadcy. Było już jasne, że o Śląsk Cieszyński trzeba będzie
stoczyć krwawą wojnę, a na zajętych
terenach broni się także miejscowa
ludność, dlatego trzeba je okupować
wojskiem. W tej sytuacji Czesi zaczęli
ściągać dodatkowe siły. Polska także
wysyłała posiłki, lecz wojska polskie
dalej były mniejsze co najmniej o połowę od atakujących.

Najbardziej krwawy dzień wojny?

– Niedziela 26 stycznia. To był czarny
dzień 12. Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Do Zebrzydowic i Kończyc
Małych wysłany został z Wadowic
półbatalion kpt. Cezarego Hallera.
Jego zadaniem miało być odbudowanie prawego skrzydła polskiej obrony.
Czesi zaatakowali Polaków dwoma batalionami: od strony Mizerowa i Raju,
a równocześnie wzdłuż linii kolejowej
z Piotrowic. Kpt. Haller został ranny i
zmarł wskutek upływu krwi w Kończycach Małych. Później w szpitalu w Orłowej zmarł także ppor. Henryk Taub,
broniący dworca w Zebrzydowicach,
ciężko ranny w płuca. Zginęło także kilkunastu polskich żołnierzy, a wielu dostało się do niewoli. Tego samego dnia
z pozycji zajętych wcześniej w Karwinie
i Darkowie Czesi uderzyli na Stonawę i
Olbrachcice. Mieli zdecydowaną przewagę liczebną. Siłą dwóch batalionów
rozgromili polską kompanię broniącą
Stonawy, gdzie zginęło 21 polskich żołnierzy i milicjantów.

W związku ze Stonawą mówi się o
zbrodni wojennej.
Czy słusznie?

– W polskich gazetach i książkach
pisze się często o
21 polskich jeńOfiary wojny
cach zamordowaczechosłowacko-polskiej
nych w Stonawie
Polacy: ponad 100 zabitych żołnierzy,
przez
Czechów.
ponad 850 rannych, kilkudziesięciu
Takie stwierdzenie
zabitych cywili i milicjantów.
jest niedokładne
i – moim zdaniem
Czechosłowacy: ok. 55 zabitych, ponad
– obraża honor pol120 rannych.
skiego żołnierza.
Sugeruje, że wszyscy się poddali, że zginęli bez walki. A
tak nie było, większość z nich zginęła
w walce. Według „Białej Księgi Zbrodni
popełnionych w dniach 23-29.01.1919
roku na Śląsku Cieszyńskim przez wojska ppłk. Josefa Šnejdárka”, opracowania zbierającego wszystkie relacje dotyczące zbrodni popełnionych w czasie
tej wojny, maksymalnie 6-7 żołnierzy z
tych 21 mogło zostać zamordowanych.
To znaczy, że byli dobici jako ranni lub
zamordowani po wzięciu do niewoli.
Tak więc w Stonawie popełniono zbrodnię wojenną, lecz nie wszyscy, którzy
stracili tam życie, byli jej ofiarami.

Cieszyn, otoczony z kilku stron, oddano bez walki. Latinik wydał rozkaz
wycofania się wojsk do Skoczowa, na
linię Wisły. Batalia o Skoczów była
najbardziej zaciętą bitwą tej wojny?

– Bitwa pod Skoczowem trwała od 28
do 30 stycznia. W tym czasie czechosłowackie oddziały na Śląsku Cieszyńskim liczyły 14-16 tys. żołnierzy, z czego
na froncie około 10 tys., a polskie do 5
tys. Trzeba oddać płk. Latinikowi, że
linia obrony na Wiśle została wybra-

• Daniel Korbel przy krzyżu upamiętniającym Cezarego Hallera w Kończycach
Małych. Fot. ARC D. Korbela

na bardzo dobrze pod względem warunków terenowych. Polskie oddziały
broniły się w oparciu o rzekę Wisłę, a
w okolicach Skoczowa na wzgórzach
na zachód od miasta. Zniszczono lub
uszkodzono także mosty na Wiśle.
28 i 29 stycznia Czesi zostali odparci we
wszystkich miejscach, gdzie atakowali,
lecz część sił czeskich zajęła niebroniony Ustroń i znajdujące się w jego okolicy mosty. Najcięższe walki toczyły się
30 stycznia, gdy m.in. wieczorem Czesi
uderzyli na Skoczów od strony Ustronia
po obu brzegach Wisły. Choć ataki udało się zatrzymać na całym froncie od
Drogomyśla po Kisielów i Nierodzim, a
polscy żołnierze chcieli dalej walczyć,
płk Latinik po ocenie sytuacji zarządził
odwrót. Tego samego wieczoru Šnejdárek przysłał jednak emisariuszy. Dowódca sił czechosłowackich otrzymał
rozkaz od swojego rządu, by zaprzestać
działań wojennych, ponieważ cel został
osiągnięty – kolej koszycko-bogumińska i zagłębie zostały przez Czechów
„zabezpieczone”, a Polacy zostali wyparci za Wisłę. W dodatku Czechosłowacja zaczęła mieć problemy na arenie
międzynarodowej, ponieważ zaatakowała Polaków nie czekając, nim kwestię
granic rozwiąże Konferencja Pokojowa
w Paryżu. Mocarstwa międzynarodowe
naciskały na rząd czeski, by przerwał
walki. W ten sposób doszło do rozejmu,
choć później było jeszcze kilka incydentów zbrojnych.

Krótka wojna się zakończyła. Co było
dalej?

– Przebieg granicy nadal nie został
rozwiązany. Rozmowy polsko-czechosłowackie w Krakowie nie przyniosły rezultatu, ponieważ żadna ze
stron nie zamierzała ustąpić ze swoich pozycji. Odrzuciły także różne
międzynarodowe plany rozgraniczenia. Wtedy na Konferencji Pokojowej
w Paryżu padła propozycja przeprowadzenia plebiscytu. Mieszkańcy
sami mieli zadecydować, do którego z
państw ma należeć Śląsk Cieszyński.
Kampania przed plebiscytem prowadzona była w brutalny sposób i w
pewnym sensie była gorsza od samej
wojny. Tu już nie walczyli ze sobą obcy
żołnierze, przeciwko sobie nawzajem występowali koledzy z kopalni, z
huty, sąsiedzi, znajomi. Dochodziło
do aktów terroru. Uzbrojone bojówki
napadały na ludzi, bito się, zabijano,
wrzucano granaty do gospody czy do
mieszkania jakiegoś działacza narodowego. W zamieszkach tych zginęło,
według szacunkowych danych, ok. 40
polskich działaczy, natomiast po czeskiej stronie kilkunastu cywili i żandarmów.
Ostatecznie plebiscyt się nie odbył. W
lipcu 1920 roku Rada Ambasadorów w
Paryżu zadecydowała o podziale Śląska
Cieszyńskiego. Ale to już inna rocznica,
którą przypomnimy sobie w przyszłym
roku. 
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Marek Słowiaczek

Polska Szkoła Podstawowa im. Gustawa
Przeczka w Trzyńcu już w maju będzie mogła korzystać z nowej sali gimnastycznej,
lecz to nie będzie zwyczajna sala do rozciągania mięśni i gry w piłkę... w nowej części
znajdzie się też miejsce na parkiet i lustra
do prowadzenia zajęć tanecznych. W końcu
ktoś zrozumiał, że wiedzę powinno zdobywać się tanecznym krokiem.

•••

Natomiast mieszkańcy Hawierzowa, Karwiny oraz Orłowej mogą od września 2017
roku korzystać z darmowej komunikacji
miejskiej. Do dyspozycji jest w sumie 300
darmowych biletów. Zainteresowanie jest...
no właśnie, trudno powiedzieć jakie, gdyż
do tej pory z „promocji” skorzystały 92 osoby. Program będzie działać do roku 2021.
Może do tego czasu uda się rozdysponować
resztę darmowych biletów.

•••

Tymczasem Czeski Cieszyn liczy już prawie
25 tys. mieszkańców. W tym mieście żyją
obywatele 38 państw. Jak łatwo można policzyć, to 38 różnych języków, kultur i zwyczajów. Jest więc szałowo i barwnie, tzn...
powinno tak być, lecz przez wszechobecny
smog dostrzec można tylko szarość.

•••

Smog nie daje żyć. Ztężenie pyłu zawieszonego w powietrzu wyniosło bowiem ponad
250 mikrogramów na metr sześcienny. Dlaczego władze nic z tym nie robią? Odpowiedź jest prosta. W tureckim mieście Elbistan wartość ta wyniosła 890 mikrogramów.
Taka dawka nie jest już szkodliwa dla zdro-

RESjotIS /171/

•••

Bal, bal, bal. Niejeden, lecz wiele... W Cierlicku bawił się Al Capone. W Bystrzycy tańczono charlestona, a w gmnazjum będzie
wszystko na biało-czerwono. Można się
bawić do białego rana, gdyż od stycznia w
Republice Czeskiej podniesiono pensję minimalną. Oj... jest się z czego cieszyć. Będzie
można bowiem kupić dodatkowe siedem
kostek masła miesięcznie...

•••

Przepraszam, poprawka. Wraz z wyższą
pensją minimalną wzrosną też podatki i
świadczenia. Pewnie masło też podrożeje.
To oznacza, że za to, co pozostanie nam po
zrobieniu zakupów, będzie można bawić się
na balu o jakieś… dziesięć minut dłużej.

•••

W Zakopanem, w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, polscy skoczkowie...
nie, to nie tak miało być. Pod Wielką Krokwią kibice nie oklaskiwali swych bohaterów.
Sprawdza się natomiast hasło Maćka Maćkowiaka... Superbohaterowie, na których
zawsze możesz liczyć to nasza Babcia i Dziadek. Niech żyją nam!!!
Wszystkie dane zawarte w poniższym
tekście pochodzą z informacji prasowych opublikowanych na łamach „Głosu” – Gazety Polaków w Republice Czeskiej. 


Zaolziański sport w oku kamery

Oni, My, Wszyscy
W

Gdańsku doszło do tragedii. Zabito człołym świecie. (…) Nie bez powodu nóż ugodził
właśnie (działacza partii, którą lubimy) (…) Ta
wieka na oczach tłumu, na scenie, w czanienawiść nie wzięła się z niczego. Władza ma
sie masowej imprezy. Myślę, że chociaż co do
monopol na media (…) od lat trwa kampania
tego panuje powszechna zgoda. Czy mord miał
oskarżeń, oszczerstw i pomówień (wobec tej
charakter polityczny? Czy może w grę wchostrony sceny politycznej, którą lubimy)”. Taka
dził „kompleks Herostratesa”? Zabójca miał
(nie)oczekiwana zamiana miejsc.
wszak wcześniej oświadczać, że chce zrobić
coś takiego, o czym będzie mówił cały świat.
Czy może mordercą kierowały inne jeszcze
motywy? Na te pytania odpowie, taką przyKto rozpętał tę polsko-polską nienawiść? Kto
używał mocniejszych oskarżeń i epitetów,
najmniej mam nadzieję, śledztwo. Jednak niekto zaorywał, masakrował przeciwników
zależnie od jego wyników jedno zdaje się nie
„bardziej”? Spór o to rozgrzewa rozmowy i inulegać wątpliwości – do zamordowania Pawła
Adamowicza nieprzypadkowo doszło w naternet. A jest przecież pytanie znacznie ważpiętej atmosferze, w czasie partyjnej wojny, w
niejsze, to pytanie – kto to skończy? Kto nie
której nie ma już politycznych przeciwników,
przymknie oczu na nienawistne wpisy „swosą tylko i wyłącznie totalni wrogowie.
ich” wypisywane oczywiście, jak zawsze, w
Ale wróćmy jeszcze na chwilę do narodowej
„jedynie słusznej sprawie”, kto obłudnie nie
zgody. Bo jeszcze – przynajmniej gdy pozostać
opuści oczu, że, no cóż, zdarza się… Kto pierwna poziomie publicznych deklaracji – wszyscy
szy powie temu Panu, tej Pani już dziękujemy,
są przeciw sianiu nienawiści, która zatruwa
bo choć i Pan, i Pani mają słuszne poglądy (to
polskie życie publiczne; ba, nie tylko publiczznaczy „nasze”), to posługują się językiem
nienawiści? Naiwne pytania. Lepiej w tragiczne, także prywatne. Żyjemy wszak znowu w
„epoce politycznej”, jak pisała niegdyś Wisłanych chwilach przywoływać patos wielkiej i
mniejszej poezji… Proza
wa Szymborska, więc
niestroniącej od pogarwiele z tego co prywatne
staje się też polityczne. I
dy partyjnej wojny wróci
odwrotnie.
wszak już za chwilę.
Kto rozpętał tę polskoTak więc – nienawiść…
„Walka z mową niepolską nienawiść? Kto
„Trzeba skończyć z nienawiści polega na przynawiścią! Trzeba skońpisywaniu własnej nieużywał mocniejszych
czyć z nienawistnym
nawiści przeciwnikom
oskarżeń i epitetów, kto
językiem!!!!!!!!!! Trzeba
politycznym” – napisał
skończyć z pogardą!!!!!”
Roger Scruton. Wszyzaorywał, masakrował
– to wpis jednego z moscy chcielibyśmy, by
ich fejsbukowych znajoprzeciwników „bardziej”? to stwierdzenie było
nieprawdziwe. Ale nie
mych. Podobnych wpiSpór o to rozgrzewa rozmowy nieprawdziwe dlatego,
sów po zabójstwie Pawła
że wypowiedział je konAdamowicza było bardzo
i internet. A jest przecież
wiele. A zatem – co do
serwatywny filozof, tyltego zgoda? Myślę, że tak. pytanie znacznie ważniejsze, ko dlatego, że wszyscy,
to pytanie – kto to skończy? na serio, na co dzień, a
nie tylko okazjonalnie
i spektakularnie, odżeBo już co do tego, co jest
językiem nienawiści, pełnej zgody na pewno
gnujemy się od języka nienawiści. Bo pokusa
nie ma. I tak – na przykład – oceniając siezejścia na drogę ostrych epitetów jest wielka i
ulegają jej w debacie publicznej nawet wiekobie i innych próbuje się stopniować poziom
nienawiści. Jedni (ONI) bardzo nienawistni.
wi profesorowie. Nie tak dawno pisał Wojciech
Inni (MY) na tyle nienawistni mniej, że jakby
Sadurski: „Bawi mnie bardzo to teatralne
wcale. I spory: czy językiem nienawiści jest w
oburzenie, że wchodzę ostro w zwarcia polewiększym stopniu zachęta do „dorżnięcia wamiczne, chociaż jestem profesorem. Czyli oni
mogą jeździć po nas jak po łysych kobyłach,
tahy” czy wyzwisko „zdradzieckie mordy”?
bo wyrobili sobie licencje chamów, a my mu– by poprzestać na najbardziej może znanych
ilustracjach. Co jest mocniejszą zachęta do
simy cichutko, grzeczniutko, bo jesteśmy inagresji, która wyszła już poza sferę werbalną?
teligentami. Niedoczekanie wasze! (…) jeśli
I jeszcze: kto zaczął? – tu też zdania są podzie»Oni « stosują przeciw nam wszystkie środki,
nawet najbardziej brutalne, to nie ma co się
lone. Choć oczywiście „wśród swoich” nie ma
boksować z jedną ręką z tyłu. Albo przyjąć
wątpliwości – zaczęli ONI. Różne odpowiedzi
ich warunki albo w ogóle w to nie wchodzić”.
są oczywiste i przebiegają wzdłuż partyjnych
To sedno sprawy. Czy umiemy zdobyć się na
podziałów. Partyjne podziały doskonale popiętnowanie nienawistnego języka, którego
krywają się z podziałami medialnymi. Jak?
używa ktoś, kogo poglądy są takie same jak
Proszę teraz o szczególnie uważną lekturę. Z
nasze? Używa go wtedy w słusznej sprawie?
jednego z głównych mass-mediów dowiaduCzy zatem umiemy przyjąć, iż nie ma „słuszjemy się: „Partia (którą lubimy) i największe
media są odpowiedzialne za śmierć (kogoś
nej sprawy”, która posługuje się językiem nieutożsamianego z partią, której nie lubimy), bo
nawiści? Inaczej pozostaje nam filozofia Kaleod dawna prowadzą nagonkę na partię (której
go: „Jak Kali ukraść krowy to tryumf dziejowej
nie lubimy). Tak twierdzą politycy tej partii. To
sprawiedliwości, jak Kalemu ukraść krowy to
publicystyczna łatwizna. Rzeczywistość wyczyste złodziejstwo”.
myka się takim schematom. Norwegia to kraj
spokojny o wielkiej kulturze politycznej. Jak
więc wytłumaczyć, że to właśnie tam pojawił
Nie, nie jest tak, że wszyscy jesteśmy winni
się Anders Breivik, potwór odpowiedzialny za
temu, że tak bardzo rozpleniła się nienawiść.
rzeź na wyspie Utoya? Opisywanie mordu jako
Nie jest też tak, że winni są wyłącznie ONI.
elementu nagonki na partię (której nie lubimy)
Niech każdy, indywidualnie, zrobi sobie uczcijest wielkim nadużyciem i służy tylko kreowawy rachunek sumienia, czy swoimi internetoniu wizerunku partii pokrzywdzonej. A to wiwymi wpisami, werbalną agresją i szczuciem w
sferze publicznej nie dołożył cegiełki do tego,
zerunek fałszywy”. A teraz dziennikarz tego
że mamy dzisiaj w Polsce „taki klimat”. I jeszsamego medium przy innej okazji: „Nie wystarcza powiedzieć, że sprawca to niezrównocze: bardzo lubię formułę – „nie musisz się ze
mną zgadzać, ale możesz się zastanowić”. Doważony kryminalista po wyroku i że »wariatów
z nożem« pełno nie tylko w Polsce ale na cadam tylko – jeśli tylko chcesz i potrafisz. 
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owstał film dokumentalny o sporcie
polskim na Zaolziu zrealizowany przez
PTTS „Beskid Śląski”. Jego premiera będzie
miała miejsce 27 lutego w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie o godz. 16.00.
Zwiastun filmu pt. „Polski sport na Zaolziu” został zaprezentowany przez Henryka
Cieślara na niedzielnym walnym zebraniu
organizacji w Olbrachcicach. – Realizowaliśmy ten dokument przez ostatnie 4,5 roku
– wyjaśniał „Głosowi”. – Nie można przejść
obojętnie obok zacnych osiągnięć sportowców z Zaolzia, dlatego postanowiliśmy je
udokumentować w formie 42-minutowego
filmu. Niech oglądają go kolejne pokolenia.
Sam Cieślar stworzył scenariusz, zaś w
rolę reżysera i kamerzysty wcielił się Luděk
Ondruška. Muzykę do filmu skomponowali
Tomasz Ryłko i Franciszek Humel. Stworzenie tego obrazu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Kongresu Polaków w RC,
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Film stara się uchwycić sportowego ducha wśród mniejszości polskiej w Republice
Czeskiej, pojawiają się w nim kadry nie tylko z wielu imprez w regionie, ale również z
igrzysk polonijnych, w których reprezentacja Zaolzia otrzymuje zwykle najwyższe laury. – Jesteśmy stawiani za wzór organizacji
polonijnej na całym świecie – dodaje Cieślar. – Mam nadzieję, że nasz film będzie
emitowany w ośrodkach polonijnych na całym świecie i być może stanie się dla kogoś
dodatkową inspiracją.
Zwiastun dokumentu jest dostępny w serwisie YouTube
na kanale glos.
live. Bezpłatne
wejściówki na
premierę można już zamawiać mailowo
pod adresem:
henryk.c@seznam.cz. 

(szb)
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Jarosław jot-Drużycki

Joanna Jurgała-Jureczka

Ostatnia droga
młodych orłów

Którędy
do małżeństwa

N

B

Krzysztof Łęcki

wia, lecz niebezpieczna dla życia. Jednak
porównując te dane mieszkańcy Cieszyna
powinni z radością oddychać pełną piersią.
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iektórzy z nich spoczywają w grobach,
na których zawsze leżą kwiaty czy płoną
znicze. Inni, właściwie nie wiadomo gdzie,
gdyż ząb czasu dawno już wygryzł litery z nagrobnej płyty, albo i pożarł cały pomniczek z
piaskowca. Ale jednych i drugich łączy to, że
polegli lub zostali zamordowani sto lat temu
podczas wojny czechosłowacko-polskiej,
stając do walki za Ojczyznę, za swoją rodzinną śląską ziemię, a ich pogrzeby stawały się
narodowymi manifestacjami.
„W środę, dnia 29. stycznia odbył się w Stonawie pogrzeb 20 żołnierzy polskich, którzy
zostali zranieni lub wzięci do niewoli w bitwie z żołnierzami czesko-słowackimi z 21.
pułku dnia 26. stycznia. Tożsamości osób
stwierdzić nie było można, ponieważ przy
nich nie znaleziono nietylko żadnych legitymacyi, ale nawet części obuwia i ubrań”,
pisała „Gwiazdka Cieszyńska” (7. 2. 1919) i
dodawała: „Dla stwierdzenia tożsamości
zniekształcone zwłoki odfotografowano”.
„Na polu chwały zginął śmiercią bohaterską śp. Ferdynand Kotas (1891-1919), słuchacz praw i podporucznik wojsk polskich
pod Skoczowem”, podawał z kolei „Dziennik Cieszyński” (8. 2. 1919). „Pogrzeb odbył
się dnia 31 stycznia na cmentarzu ewang. w
Skoczowie przy nadzwyczaj licznym udziale
ludności cywilnej”. Kotas pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.
Również w mieście nad Wisłą i Bładnicą pochowano 2 lutego „16-tu polskich żołnierzy,
poległych na polu chwały podczas bitwy w
okolicy Skoczowa. W pogrzebie wzięło udział
przeszło 3 tysiące uczestników, przeważnie
ludności wiejskiej, oddając ostatnią cześć i
hołd poległym za świętą sprawę bohaterom”.
Tymczasem w Orłowej, „we środę, dnia 5
bm. (lutego – przyp. jot) odbył się pogrzeb
śp. Mieczysława Bekera (?-1919), żołnierza
polskiego, zmarłego w szpitalu orłowskim
wskutek ran otrzymanych podczas boju. W
odprowadzeniu zwłok bohatera żołnierza
na miejscowy cmentarz wzięło udział do 5
tysięcy uczestników miejscowej i okolicznej
ludności. Zwłoki złożono do grobu bez wygłoszenia kazania pogrzebowego, wskutek
zakazu przez miejscowe władze”.
W kolejnym numerze wspominał „Dziennik” o pochówku w Jabłonkowie. „W piątek
dnia 31 stycznia odbył się tu pogrzeb śp. J.
Rykalskiego (błędnie podano Jan, w rzeczywistości miał on na imię Franciszek, 18981919 – przyp. jot), który w 24 (21 – przyp. jot)
roku życia zginął śmiercią męczeńską dnia
27 stycznia (29 wg innych relacji – przyp. jot)
br. Rodzina Zmarłego sprowadziła zwłoki
młodego bohatera z Czaczy, gdzie spoczywały przez dwa dni i pochowała je na cmentarzu w Jabłonkowie. Pogrzeb odbył się z
niebywałą uroczystością. Niezliczony tłum
mieszkańców Jabłonkowa i wsi okolicznych
przybył na obrzęd pogrzebowy, aby oddać
hołd i cześć obrońcy ziemi rodzinnej, który
był jedynym opiekunem starych rodziców
(Anny, 1868-1941 i Błażeja, 1864-1938 – przyp.
jot) a chwycił za oręż przeciw najeźdźcom.
Śp. Rykalski odznaczał się skromnością i
pracowitością i oszczędnością. Mawiał nieraz, że dąży jedynie, aby swoim zgrzybiałym
rodzicom zabezpieczyć spokojną starość, a
jedyną troską, która gnębiła go w ostatnich
chwilach życia, to troska, że zostawia ich na
los niepewny. Pomimo to nie wahał się stanąć do szeregu i swoje marzenia zabrać z
sobą. Jęki i płacze starych rodziców niejednemu z uczestników łzy wyciskał, mieli jednak rodzice starzy jedyną pociechę, że ich

jedyny syn nie skalał swego charakteru, ale
jako prawy obywatel ziemi ojczystej złożył
ofiarę ze swej niewinnej krwi. Przepięknem
przemówieniem pożegnał ks. (Franciszek)
Pastucha (1889-1933) zwłoki młodego bohatera mówiąc: »Oto spoczywa w tym grobie
największy bohater, najlepszy syn tej ziemi,
który powinien być zaliczony do męczenników narodu polskiego. Śpij spokojnie młody
orle, niech Ci ta ziemia piastowa, którąś nad
wszystko ukochał, lekką będzie, gdyż cierpienia Twoje pójdą przed tron Najwyższego
sędziego, który za łzy ojców, matek i sióstr
niewinnych sprawiedliwie ukarze«”.
Tu warto dodać, że Rykalski, ślusarz z Huty
Trzynieckiej i członek milicji został powieszony w Czadcy, po wcześniejszym zatrzymaniu w Mostach jabłonkowskich w wyniku
zdrady urzędnika kolejowego, niejakiego Kawuloka z Nawsia (syna dozorcy więzienia w
Jabłonkowie). Przy pierwszej egzekucji sznur
się urwał, więc skazanego powieszono ponownie. Tym razem już na drucie…
W wydaniu z 13 lutego gazeta informowała, że 29 stycznia w Suchej Górnej pogrzebano nauczyciela Karola Siwka (1887-1919),
„który zginął śmiercią bohaterską dnia 26
stycznia, odpierając orężnie najeźdźców czeskich w sąsiedniej wiosce Olbrachcicach. Rodzina Zmarłego sprowadziła zwłoki bohatera suskiego z pola śmierci i pochowała je na
cmentarzu w Górnej Suchej. Pogrzeb odbył
się z niebywałą uroczystością. Niezliczony
tłum mieszkańców w Górnej Suchej i okolicy
przybył na pogrzeb, aby oddać cześć i hołd
obrońcy ziemi rodzinnej, który niedawno
wrócił z wojny, służąc przeszło cztery lata
w Legionach polskich. Śp. Siwek cieszył się
niezmiernie z jaśniejącej jutrzenki wolności
nad Polską, w której szczęściu widział swoje
szczęście. Czuł się już – jak mawiał – u siebie,
to też spokojnie oddał się swej pracy zawodowej, nie zapominając również o pracy narodowo-społecznej. Praca bowiem, i to praca
niezmordowana, była najistotniejszą cechą
jego szlachetnej duszy. Toteż nauczycielstwo
traci w nim szczerego kolegę-pracownika a
społeczeństwo dzielnego i uświadomionego
narodowo obywatela. Rodzicom zmarłego
pozostanie jednak ta pociecha, że ich jedyny
syn nie skalał swego charakteru, ale jako prawy obywatel ziemi ojczystej, złożył ofiarę ze
swej kwi niewinnej”.
A „Gwiazdka Cieszyńska” 8 kwietnia 1919
wspominała jeszcze o członkach milicji z
Trzyńca i okolicy. „Kraus Augustyn (w innych dokumentach Gustaw, ?-1919 – przyp.
jot), zmarł z odniesionych ran w szpitalu w
Przywozie; tam pochowany. Stryja Karol (?1919), zabity przez Czechów w walkach w
Bystrzycy, pochowany w Trzyńcu; na znak
pogardy wcisnęli Czesi w jego skrzepłe ręce
kawałki placka, które biedny robotnik na posiłek ze sobą zabrał. Czudek Karol (?-1919),
ranny w nogę, złapany na torze kolejowym
przez wroga, dobity kolbami i przeszyty
przez szyję bagnetem na wylot; pochowany
w Trzyńcu”. I jeszcze trzy osoby. Paweł Cieślar (?-1919) – notabene ojciec Pawła (190283), twórcy „platformy”, Al.(?) Sikora (?-1919)
i P.(?) Kubik (?-1919) z Wędryni.
Czy to pełna lista? Zdecydowanie nie. Ale
te znaki zapytania przy dacie urodzin lub
pierwszych literach imienia pokazują, że
owe „młode orły z piastowej ziemi”, które
przed wiekiem oddały życie za polski Śląsk,
przegrywają teraz z pamięcią historii i regionu. Pozostańmy w nadziei, że stulecie ich
śmierci tę pamięć odświeży.


yłam wtedy w liceum. Po wakacjach
polonistka zadała nam pytanie z gatunku tych, na które nie wszyscy chcą
odpowiadać: – Co przeczytaliśmy latem?
Więc niektórzy szukali w głowie tytułu.
Inni wiedzieli, że nie mają czego szukać,
więc mętnie zeznawali, że chyba jakąś
młodzieżówkę, ale jeśli chodzi o szczegóły, to właśnie teraz nie bardzo sobie przypominają, ale może za chwilę…
Jeden tylko Zbyszek, kiedy nadeszła
jego kolej, powiedział bez chwili wahania,
mocno i wyraźnie, podkreślając „er”, bo
miał je i ma do dziś bardzo charakterystyczne:
– Przeczytałem „Którędy do małżeństwa”!
Wszyscy wybuchli śmiechem, bo to był
taki czas i taki wiek, że wszystkich wszystko śmieszyło, choć niekoniecznie było
śmieszne.
Teraz jednak, zważywszy, jakie były dalsze losy mojego szkolnego kolegi, uśmiecham się.
Zbyszek został księdzem. Katolickim.
Więc z małżeństwa nici. Widać książka,
która miała być drogowskazem, nim się
nie stała.
Od tamtej chwili minęły lata. I po latach spotkałam się ze Zbyszkiem. Teraz
to ks. Zbigniew Czendlik – którego znają
w Czechach bardzo dobrze. Znają go nie
tylko parafianie, ale także i ci, którzy oglądają jego programy telewizyjne i słuchają
audycji radiowych. Jest na pewno rozpoznawalny. Zaraża pogodą, dowcipem, radością. I nie wygląda na niezadowolonego
z życia i z drogi, jaką wybrał, choć nie okazała się drogą do małżeństwa.
A o swojej drodze pięknej, choć przecież
niełatwej, opowiedział w książce: „Bóg nie
jest automatem do kawy”. W Czechach
wywiad z nim jest bestsellerem. Nosi tytuł, który można nazwać prowokacyjnym:
„Postel, hospoda, kostel”. Bo to, że ksiądz
mówi o kościele – jest oczywiste. Ale o łóżku i gospodzie?
Więc tym bardziej chciałam książkę
przeczytać i spotkać po latach księdza, który jednym tchem wymienia te trzy słowa. A
ponieważ ksiądz Zbigniew Czendlik pocho-

dzi ze Śląska Cieszyńskiego, więc także w
Cieszynie niedawno zorganizowano z nim
spotkania. Tłumne. Chętnych było więcej
niż miejsc. Tamta nasza szkolna znajomość
spowodowała, że mogłam usłyszeć więcej,
niż inni – i o więcej zapytać.
Więc zapytałam: – Czy jesteś szczęśliwy?
Kiedy na moje pytanie odpowiadał, nie
było żadnej publiczności. Nie musiał więc
mówić tego, co inni chcieliby usłyszeć.
Mógł mówić bardzo szczerze. Siedzieliśmy przy stoliku w jednym z najbardziej
klimatycznych miejsc w Cieszynie – w kawiarni literackiej. Zbyszek powiedział po
prostu i bez wahania. Jak wtedy, kiedy polonistka zapytała o przeczytane podczas
wakacji książki:
– Tak, jestem szczęśliwy.
Przyjrzałam mu się uważnie. Jemu i
jego słowom. I tym, które wypowiedział
i napisał oficjalnie, i tym, które tylko ja
usłyszałam. Ksiądz Czendlik ma ponad
pięćdziesiąt lat, więc coś o życiu i sobie już
na pewno wie. I mówi:
– Nikt nie jest tak zły, żeby nie można
w nim znaleźć dobra. I nikt nie jest tak dobry, żeby w nim nie było jakiegoś elementu zła.
A rozmawiamy niedługo po dramatycznych wydarzeniach podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wobec
sporów i dramatów, które biorą swój początek w innym definiowaniu dobra i zła
w człowieku. Bo są tacy, którzy uważają, że
wiedzą i wierzą najlepiej.
Ksiądz Czendlik do nich nie należy. Wychodzi do ludzi, na ludzi się otwiera i mówi
im, że trzeba się cieszyć. Książka, będąca
wywiadem z nim, kończy się zdaniem:
– Nie odkładaj niczego na później. Wyjątkowa jest każda chwila.
I opowiada o mężczyźnie, który z szuflady wyciąga elegancko zapakowaną paczuszkę. To prezent, który kiedyś zrobił
żonie. Kupił jej śliczną bieliznę. Powiedziała, że założy ją, kiedy będzie wyjątkowa okazja. I wciąż na tę okazję czekała.
Mężczyzna włożył paczuszkę do torby z
rzeczami, które przygotował dla zakładu
pogrzebowego. Jego żona umarła.
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POLECAMY W TELEWIZJI

Turystyczna jazda. Jeleśnia i Korbielów.

Zakochaj się w Polsce. Bielsko-Biała

Piątek 25 stycznia,
godz. 15.30

Niedziela 27 stycznia,
godz. 16.00

PIĄTEK 25 STYCZNIA
7.25 Domisie (dla dzieci) 7.55 Pytanie
na śniadanie 8.45 Panorama 8.50 Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia
12.25 Krótka historia. Ordonka 12.35
Wiadomości 12.50 Wschód 13.10 Na
sygnale. Martwi nie mają głosu 13.45 M
jak miłość (s.) 14.40 Uwikłani. Joanna
- na tropie zbrodni 15.30 Turystyczna
jazda. Jeleśnia i Korbielów 15.45 Wiadomości 15.55 Korona królów - taka
historia... 16.30 Baw się słowami 16.55
Domisie (dla dzieci) 17.20 Krótka historia. Rozpad ZSRR 17.30 Teleexpress
17.55 Okrasa łamie przepisy. Gęś jak
malowana 18.25 Kapitał polski 18.45
Spis treści. Jan Parandowski 18.55
Wszystko przed nami 19.25 Magazyn z
Ameryki 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Na dobre
i na złe (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Halo
Polonia 22.45 Wolny ekran 23.00 Spis
treści. Jan Parandowski 23.10 Focus on
Poland 23.30 Dziewczyny do wzięcia.

SOBOTA 26 STYCZNIA
6.10 Barwy szczęścia (s.) 8.10 Turystyczna jazda. Jeleśnia i Korbielów 8.25
Krótki film o Warszawie 8.35 Szatan z
siódmej klasy 9.30 Teleranek 9.50 Baw
się słowami. Ignacy Łukasiewicz 10.20
Studio Raban 10.50 Polonia 24 11.05
Halo Polonia 11.45 Okrasa łamie przepisy. Gęś jak malowana 12.15 Ojciec Mateusz 19 (s.) 13.10 Na dobre i na złe 14.10
Dziewczyny do wzięcia 15.15 Prywatne życie zwierząt. Zaloty 15.40 Wolny
ekran 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@polski 17.30 Teleexpress
17.55 M jak miłość (s.) 18.45 Kierunek
kabaret. Widzów też widać 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda,
sport 20.45 Drogi wolności. Pojedynek
21.50 Żurek 23.10 Sierocki na sobotę.

NIEDZIELA 27 STYCZNIA
6.35 Czterdziestolatek (s.) 7.40 Prywatne życie zwierząt. Zaloty 8.05 Lajk! 8.25
Trzy Szalone Zera. Żegnaj, nadziejo
9.35 Supełkowe ABC 9.50 Król Maciuś
Pierwszy. Prezent dla Antka 10.10 Baw
się słowami 10.35 Ziarno. Zgoda buduje 11.05 Wolny ekran 11.25 Moda na
rodzinę (s.) 11.55 Piosenką przez historię. Dywizjon 303 12.05 Helenka 13.00
Transmisja mszy świętej z kościoła pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w
Sycowie 14.15 Krótki film o Warszawie
14.30 Czterdziestolatek (s.) 15.40 Lajk!
16.00 Zakochaj się w Polsce. Bielsko-Biała 16.30 Leśniczówka 17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 18.50
Oczy w oczy. Krzysztof K.A.S.A. 19.25
Borówka skrzat wyrusza w świat. Woliński Park Narodowy 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport
20.45 Pensjonat nad rozlewiskiem (s.)
21.40 Życie za życie. Maksymilian Kolbe 23.20 Sylwester marzeń z Dwójką
– 2018.

PONIEDZIAŁEK 28 STYCZNIA
7.55 Pytanie na śniadanie 8.45 Panorama 8.50 Pytanie na śniadanie 11.00
Kulturalni PL 12.00 Racja stanu 12.25
Krótka historia. Rozpad ZSRR 12.35
Wiadomości 12.50 Magazyn z Ameryki
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 Pensjo-

nat nad rozlewiskiem (s.) 14.40 Oczy w
oczy. Krzysztof K.A.S.A. 15.15 Polskie
ślady w Argentynie 15.45 Wiadomości
15.55 Korona królów 16.25 Żywy Bałtyk
16.55 Supełkowe ABC 17.10 Król Maciuś Pierwszy. Pole ryżowe 17.20 Krótka
historia. Prasa międzywojenna 17.30
Teleexpress 17.55 Niedziela ze... Stanisławem Radwanem 18.40 Pod Tatrami
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad
Niemnem 19.45 Dobranocka 20.00
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Doręczyciel (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10
Focus on Poland 23.30 Panie na zamku.

POLECAMY
Sztuka na szkle

Pospieszalscy już dziś
Dziś o godz. 18.00 w kościele ewangelickim Na Niwach w Czeskim Cieszynie odbędzie
się koncert „Kolędy Pospieszalskich”. Wstęp jest wolny. Patronat nad wydarzeniem
sprawuje „Głos” – gazeta Polaków w Republice Czeskiej. Trzypokoleniowa rodzina
Pospieszalskich koncertuje od wielu dni. Gościła m.in. na Litwie.

WTOREK 29 STYCZNIA
7.55 Pytanie na śniadanie 8.45 Panorama 8.50 Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40
Halo Polonia 12.25 Krótka historia.
Prasa międzywojenna 12.35 Wiadomości 12.50 Nad Niemnem 13.10 Barwy
szczęścia (s.) 13.45 Drogi wolności. Pojedynek 14.45 Panie na zamku 15.45
Wiadomości 15.55 Korona królów 16.25
Sonda 2. Ogień 16.55 Margolcia i Miś
zapraszają dziś 17.10 Przyjaciele lasu
17.20 Krótka historia. Hubal. Początki
partyzantki 17.30 Teleexpress 17.55
Szlakiem Kolberga. Zipera 18.25 wojsko-polskie.pl 18.55 Barwy szczęścia
(s.) 19.25 Kierunek Zachód 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda,
sport 20.45 Ojciec Mateusz 19 (s.) 21.45
Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii
22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on Poland 23.30 Ocaleni.

ŚRODA 30 STYCZNIA
7.55 Pytanie na śniadanie 8.45 Panorama 8.50 Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40
Halo Polonia 12.25 Krótka historia.
Hubal. Początki partyzantki 12.35 Wiadomości 12.50 Kierunek Zachód 13.10
Barwy szczęścia (s.) 13.45 Doręczyciel.
Kameleon (s.) 14.40 Dni przełomu Warszawa 1918 15.45 Wiadomości 15.55
Korona królów 16.25 Astronarium.
Najciekawsze rozmowy 2018 16.55
Baw się słowami 17.20 Krótka historia.
Jadwiga Smosarska 17.30 Teleexpress
17.55 Chuligan literacki 18.25 Gen innowacyjności 2 18.40 Krótki film o Warszawie 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25
Wilnoteka 19.45 Dobranocka 20.00
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Londyńczycy 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10
Focus on Poland 23.30 Dni przełomu Warszawa 1918.

CZWARTEK 31 STYCZNIA
7.45 Żubr Pompik. Smaki 7.55 Pytanie
na śniadanie 8.45 Panorama 8.50 Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia
12.25 Krótka historia. Jesień narodów
rozpad komunizmu 12.35 Wiadomości
12.50 Wilnoteka 13.10 Barwy szczęścia
(s.) 13.45 M jak miłość (s.) 14.40 Londyńczycy (s.) 15.30 Pod Tatrami 15.45
Wiadomości 15.55 Korona królów 16.25
Jak to działa? Powietrze 16.55 Zwierzaki Czytaki. Nowa podwórkowa kreacja
wyjściowa 17.10 Żubr Pompik. Smaki
17.20 Krótka historia. Ordonka 17.30
Teleexpress 17.55 Było, nie minęło - kronika zwiadowców historii. Powstańczym szlakiem 18.25 Racja stanu 18.55
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wschód 19.45
Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Uwikłani. Joanna - na
tropie zbrodni 21.45 Polonia 24 22.05
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia
23.30 Gruzini kochają Polaków.

Obrazki na szkle malowane mają swój
niezaprzeczalny urok.
Wiedzą o tym doskonale również organizatorzy
wystawy pn. „Na szkle
malowane”, która od
19 lutego będzie gościć w sali wystawowej
karwińskiego oddziału
Muzeum Ziemi Cieszyńskiej na rynku Masaryka. Zwiedzać będzie
ją można aż do końca
lipca.
Obrazki na szkle ma● Na wystawie znajdą się również obrazlowane cechują ludoki Antoniego Szpyrca. Fot. MZC
wość, żywe kolory oraz
motywy religijne. Nic
więc dziwnego, że w swoim czasie stały się niemal obowiązkowym

CO W TEATRZE

● Dziś taki obrazek zobaczymy w Czeskim Cieszynie. Fot. ARC

W

ramach drugiej już trasy
na Litwie, zespół składający się z kilkunastu
muzyków z jednej rodziny, odwiedził Soleczniki, Troki, a 11 stycznia
wystąpił w Wilnie na kameralnym
koncercie dla pensjonariuszy i pracowników Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. Na Łotwie odbył się koncert w Rydze. O dużej popularności
tej niezwykłej rodziny muzyków
może świadczyć fakt, iż na występy
przychodzą nie tylko miejscowi Polacy, ale również Litwini i Łotysze.
Już na pierwszym koncercie
dla mieszkańców Wileńszczyzny,
8 stycznia, publiczność szczelnie
wypełniła całą salę. Zebrani w
Centrum Kultury w Solecznikach
ludzie żywo reagowali na nowoczesne, autorskie aranżacje kolęd
i pastorałek, wspólnie śpiewając
z artystami. Dla tych, którzy po
raz pierwszy mieli okazję słuchać
Pospieszalskich, dużym zaskoczeniem była różnorodność prezentowanych utworów. Grali oni zarówno ekspresyjne aranżacje rockowe,
jazzowe oraz folkowe, jak i wzruszające klasyczne i kameralne.

Podobnie było w Trokach 9
stycznia, gdzie występ odbył się
w szczególnym miejscu – w kościele parafialnym Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny. Historyczne wnętrza świątyni sprzyjały
atmosferze bliskości i nadawały
koncertowi dodatkowy duchowy wymiar. W przerwach między
utworami, pełniący rolę konferansjera Jan Pospieszalski, przedstawiał zebranym w kościele po kolei
członków swojej rodziny, co wcale
nie było łatwym zadaniem, gdyż na
scenie reprezentowane były aż trzy
pokolenia. Po koncercie muzykom
ze wzruszeniem dziękowali Joanna
Zając, wiceprezes Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie”, marszałek Jarosław Narkiewicz i przedstawiciele lokalnego samorządu.
W Rydze koncert zorganizowany został z dużym rozmachem. W
czwartek 10 stycznia w reprezentacyjnej sali Wielkiej Gildii zebrało się
prawie 700 osób, które wspólnie z
muzykami odśpiewały m.in. „Wśród
nocnej ciszy”, „Nie było miejsca dla
Ciebie” czy „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”. Z dużym entuzjazmem zo-

stała przyjęta kolęda „Cicha noc”. O
wysokim poziomie muzycznym artystów świadczyła duża liczba improwizacji, które stały się już znakiem
rozpoznawczym koncertów Pospieszalskich. Na występ współorganizowany przez Ambasadę RP w Rydze
przybyła delegacja Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie” z Warszawy,
w tym prezes Mikołaj Falkowski.
W rodzinnym zespole obecne są
sekcje dęta, rytmiczna oraz instrumenty solowe, takie jak saksofon,
skrzypce czy pianino, w sumie
kilkanaście instrumentów. Na co
dzień Pospieszalscy współpracują z wieloma uznanymi artystami,
takimi jak m.in.: Michał Urbaniak,
Voo Voo, 2Tm2,3, Zakopower, Arka
Noego, New Life M, Raz Dwa Trzy,
Adam Strug, Daga Dana, Janusz
Prusinowski Trio, Wojciech Mazolewski.
Trasę koncertową „Kolędy Pospieszalskich”
współfinansuje
Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie” ze środków Senatu
Rzeczpospolitej.
Ambasada RP w Rydze, zw.
lt, wilnoteka.lt/LITWA, ŁOTWA

Centrum Kultury Polskiej otwarte
T

a zima jest dla Polaków z Naddniestrza wyjątkowa. W Tyraspolu zostało otwarte Centrum
Kultury Polskiej Jasna Góra. Po ponad dziesięciu latach oczekiwania
Polacy z Naddniestrza otrzymali
swoją siedzibę. O otwarcie placówki starała się Natalia Siniawska,
prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Jasna Góra. W dowód zasług
została zresztą udekorowana odznaczeniem „Zasłużony dla kultury polskiej”. Nagrodę przyznaną
przez wicepremiera Piotra Glińskiego wręczył minister Błażej Spychalski.
– Jestem bardzo dumna. To
była dla mnie wielka niespodzianka. Jest mi bardzo miło z
tego powodu, że zostałam doceniona. Robię to wszystko dlatego,
że tu są ludzie, którzy potrzebują
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SCENA CZESKA – HAWIERZÓW:
Gazdina Roba (26, godz. 17.30);
 CZ. CIESZYN: Gazdina Roba (28,
godz. 10.00);
SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN:
Amfitrion (27, godz. 17.30).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra
(25-27, godz. 16.00); Gęsia skórka 2
(25-27, godz. 17.30); Aquaman (2527, godz. 19.00); Kartoteka 64 (25-27,
godz. 20.00); Faworytka (28, godz.
17.30); Narušitel (28, godz. 19.00);
Bohemian Rhapsody (28, godz.
20.00); KARWINA – Centrum:
O psie, który wrócił do domu (25,
26, godz. 17.45; 27, godz. 14.30; 28,
godz. 19.30); Robin Hood (25, 26,
godz. 20.00); Asteriks a Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru (26,
godz. 15.30); Aquaman (27, godz.
16.30); Venom (27, godz. 19.30); Narušitel (28, godz. 17.30); TRZYNIEC
– Kosmos: Faworytka (25, godz.
17.30; 28, godz. 20.00); Narušitel (25, godz. 20.00); O psie, który
wrócił do domu (26, godz. 15.00);
Bohemian Rhapsody (26, 27, godz.
17.30); Aquaman (26, godz. 20.00;
27, godz. 17.30); Cena za štěstí (28,
godz. 17.30); BYSTRZYCA: Zloději
(25, godz. 19.30); Po čem muži touží
(26, godz. 18.00); JABŁONKÓW:
Na stojáka v kině (25, godz. 18.00);
CIESZYN – Piast: Miszmasz, czyli
kogel mogel 3 (25, 26, godz. 16.30,
18.30, 20.30; 27, godz. 15.00, 20.30;
28, godz. 18.15, 20.15); Sekretny
świat kotów (25, 26, godz. 14.30; 27,
godz. 13.00; 28, godz. 16.15).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM,
niedziela, wiadomości regionalne
od godz. 6.00; powtórka na antenie
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz.
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec
105,3 MHz.
● Polacy z Naddniestrza po latach starań mają swoją siedzibę. Fot. ARC

polskości – mówi Natalia Siniawska.
Naddniestrze to nieuznawane
państwo na terenie Mołdawii. Według danych, być może już nieaktualnych, mieszka tu osiem tysięcy
osób polskiego pochodzenia. Za-

mieszkują głównie północną część
lewobrzeża Dniestru – Swobodę
Raszkowską i znany z „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza Raszków.
„Kurier Galicyjski”/
MOŁDAWIA

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN-STANISŁOWICE –
MK PZKO zaprasza na Bal PZKO w
piątek 1. 2. o godz. 19.30 do Domu
Polskiego im. Żwirki i Wigury na
Kościelcu. Muzyka Mband, program kulturalny, atrakcyjna loteria

wystrojem wiejskich chałup, kaplic i kościołów. W naszym regionie
pojawiły się w XVIII wieku, ale już pod koniec wieku XIX zaczęły
zanikać. W XX wieku wróciły jednak do łask i stały się inspiracją dla
współczesnych autorów, którzy rozwinęli technikę malowania na
szkle, często jednak rezygnując z treści religijnych.
Przygotowana przez muzeum wystawa w Karwinie czerpie z bogatych zbiorów Muzeum Beskidów we Frydku-Mistku. Pokazuje
przekrój twórczości na szkle, prezentując dzieła Ferdiša Dušy z Frydlantu nad Ostrawicą, Alžběty Fojtíkowej z Cichej koło Frensztatu
oraz dobrze znanego nam Antoniego Szpyrca z Wędryni.

(sch)

•••
W setną rocznicę
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie kontynuuje cykl „Spotkań Szersznikowskich”. Wykłady o tematyce muzealnej są organizowane w cieszyńskim muzeum w ostatnią środę każdego miesiąca
(z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia). Udział w prelekcjach jest
bezpłatny. Najbliższy wykład zatytułowany „Wojna o Śląsk Cieszyński – w setną rocznicę” wygłosi dobrze znany z łamów „Głosu”

balowa, wyśmienita kuchnia domowa. Bilety z miejscówką w cenie
300 kc są do nabycia u Krysi Szymanik, tel. 739 038 349.
GRÓDEK – MK PZKO zaprasza
w niedzielę 27. 1. o godz. 16.00 do
Domu PZKO na przedstawienie
teatralne pt.„ Starzik, starka i komputer” w wykonaniu własnych
członków. Scenariusz i reżyseria
Kazimierz Cieślar. Z powodu dużego zainteresowania przedstawienie
będzie powtórzone w sobotę 2. 2. o
godz. 15.00.
JABŁONKÓW – Zarząd MK PZKO
zaprasza 16. 2. o godz. 19.00 do
Domu PZKO na Tradycyjny Bal Papuciowy. W programie konkurs o
najciekawsze papucie. Przedsprzedaż wejściówek w cenie 350 kc 11. i
12. 2. w godz. 15.00-17.00 w Domu
PZKO, nr +420 605 324 679. Gra DJ
Macoszek.
KARWINA – Biblioteka Regionalna
Karwina, Oddział Literatury Polskiej, zaprasza na spotkanie z Andrzejem Niedobą, autorem książki
„Rzeka niepokorna. Saga cieszyńska” we wtorek 5. 2. o godz. 16.30
do budynku biblioteki na Rynku
Masaryka w Karwinie-Frysztacie.
Kontakt: e-mail: polske@rkka.cz,
telefon : 596 312 477, 724 751 002.
Prosimy o potwierdzenie udziału.
 Biblioteka Regionalna Karwina, Oddział Literatury Polskiej
zaprasza na wystawę pt. „Współczesny ekslibris polski 1918-2018”
z kolekcji Mieczysława Bielenia.
Wernisaż 6. 2. o godz. 17.00 w budynku biblioteki na Rynku Masaryka w Karwinie-Frysztacie.
Czynna do 28. 2. w godzinach
otwarcia. Kontakt: e-mail: polske@
rkka.cz, telefon : 596 312 477, 724
751 002.
KOCOBĘDZ-LIGOTA – MK PZKO
zapraszają wszystkich członków
oraz sympatyków Kół na tradycyjny Bal PZKO pod tytułem „Bal pod
parasolami”, który odbędzie się 2.
2. o godz. 19 30 w Domu Kultury
i Sportu w Kocobędzu. Program,
domowa kuchnia oraz doświadczona kapela „Smolaři” zapewnione. Bilety można zamawiać pod
nr. 725 006 151 pan Wacławik albo
737 238 050 pani Kajfosz.
OSTRAWA – Zarząd MK PZKO zaprasza na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się we wtorek
29. 1. o godz. 17.00 w Klubie TV przy
ul. Přívozskiej w centrum Ostrawy.
PTTS „BŚ” – Informuje członków
PTTS „Beskid Śląski” rejon Karwina, że w czwartek 31. 1. można w
Bibliotece Regionalnej w Karwinie-Frysztacie, Oddział Literatury
Polskiej (1. piętro) w godz. 13.00-

15.00 podawać zgłoszenia i uiszczać opłaty za wycieczki na rok
2019. Można również odebrać kalendarzyki i znaczki PTTS „BŚ” na
rok 2019. Bliższe informacje pod nr.
tel.: 723 823 435.
 zaprasza 29. 1. na kolejną wtorkową wycieczkę w ramach „Wędrówki
ze Zwrotem”. Start z dworca kolejowego w Cz. Cieszynie o godz. 9.15.
Trasa okrężna (16 km) prowadzi
przez Żuków, Sibicę z powrotem
do Cz. Cieszyna. Kierownik: Beata
Tyrna (Indi), tel. +420 605 930 807.
STONAWA – MK PZKO zaprasza w
sobotę 26. 1. na uroczystość wspomnieniową w hołdzie ofiarom konfliktu zbrojnego o Śląsk Cieszyński
ze stycznia 1919 roku, która odbędzie się pod patronatem ministra
obrony narodowej RP, Mariusza
Błaszczaka. Godz. 11.00 – nabożeństwo ekumeniczne w kościele parafialnym, godz. 12.15 – ceremonia na
cmentarzu, godz.13.00 – wystawa
rocznicowa w Domu PZKO przygotowana przez Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC,
godz. 13.30 – projekcja filmu Otylii
Toboły i Jiřego Brzóski „Stara fotografia”.
ŻUKÓW DOLNY – Zarząd MK
PZKO zaprasza na zebranie sprawozdawcze w piątek 25. 1. o godz.
17.30 do Ośrodku Kultury, Biblioteka. W programie sprawozdanie
za rok 2018, plany na rok 2019. Po
zebraniu zapraszamy na wspólne
oglądanie filmu Izabeli Wałaskiej
pt. „Zaolzie – fenomen Z”. Na miejscu można zapłacić znaczki członkowskie.

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Chór dziecięcy
„Trallala” zaprasza w niedzielę 27.
1. o godz. 18.30 do kościoła katolickiego w Alejach Masaryka w Cz.
Cieszynie na koncert kolęd i muzyki sakralnej. Zabrzmią kolędy oraz
utwory sakralne różnych epok i w
różnych językach. Chórowi akompaniować będzie Marta Wierzgoń
na organach, Alicja Adamczyk na
fortepianie oraz mały zespół instrumentalny.

OFERTY
PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do
domu – zadzwoń: +48 609 852 057.
Uszczelniamy wszystkie rodzaje dachów.
GŁ-036
PRZEPROWADZKI + ekipa
oraz usługi transportowe. Tel.
+48 601 478 108.
GŁ-010

Daniel Korbel, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbędzie się on w środę 30 stycznia.
Początek godz. 17.00.

•••
Encyklopedia na początek
Dziś o godz. 17.00 Książnica Cieszyńska w Cieszynie zainauguruje
tegoroczną edycję „Cymeliów i osobliwości”. Goście spotkania wezmą udział w prezentacji dr. Artura Lewandowskiego „Wielka Encyklopedia Francuska – największe przedsięwzięcie literackie XVIII w.
oraz summa wiedzy epoki Oświecenia”.
Pośród tysięcy dzieł filozoficznych, naukowych, literackich czy
eseistycznych napisanych w XVIII stuleciu żadne nie może równać
się – tak pod względem edytorskiego rozmachu, jak i systematycznie wyłożonego światopoglądu epoki – z Wielką Encyklopedią
Francuską. Złożona z 35 tomów, opracowywana przez blisko 150
autorów, zawierająca z górą 70 tysięcy systematycznie ułożonych
haseł oraz niemal 3 tysiące ilustracji, była wydawana przez ponad
ćwierć wieku (1751-1780) i na długo pozostawała dziełem bezprecedensowym w całej europejskiej literaturze. 
(wik)

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, Kongres Polaków,
ul. Grabińska 33: do 19. 3. wystawa pt. „Adam Mickiewicz. Z myślą
o Ojczyźnie”. Czynna: wtorek-piątek w godz. 8.00-15.00.
POWIATOWE ARCHIWUM PAŃSTWOWE Karwina, ul. Frysztacka 55/17: do 31. 1. wystawa pt.
„Karwina. Od soli do węgla”. Czynna: po, śr: w godz. 8.00-17.00, wt,
czw: w godz. 8.00-14.00, pt: w godz.
8.00-12.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ,
SALA WYSTAW w Jabłonkowie,
Rynek Mariacki 14: do 28. 2. wystawa pt. „Świat dzieci”; stała ekspozycja pt. „Z przeszłości Jabłonkowa i okolicy”. Czynne: po-pt:
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.0017.00.
 SALA WYSTAW W Hawierzowie, Pavlovova 583/2: do 31. 3.
wystawa pt. „Architektura i kultura
mieszkaniowa w czasach pierwszej

republiki”. Czynna: po-pt: godz.
8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie,
Rynek Masaryka 10/8: do 31.
1. wystawa pt. „Repliki strojów z
pierwszej republiki”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz.
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lutyni, Polna 964: do 30. 6. wystawa
pt. „Neklidné hranice”; stała ekspozycja pt. „Orłowa – przeszłość
i teraźniejszość”. Czynne: po-pt:
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.0017.00.

CO ZA OLZĄ
MUZEUM DRUKARSWA, Przystanek „Grafika”, ul. Głęboka
50, Cieszyn: do 10. 2. wystawa
plakatów i grafik Justyny Jędrysek. Czynna: wt-pt: w godz. 10.0016.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: Czynne codziennie w godz. 9.00-17.00.

REKLAMA

Logistická společnost Eurotermica s.r.o. přijme zaměstnance na pozici:

REFERENT (-KA) LOGISTIKY/
ASISTENT (KA) OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
Pracovní náplň:
komunikace se zahraničními i domácími partnery, organizace mezinárodních
přeprav – logistika, tvorba kalkulací a cenových nabídek, běžná administrativa
a asistentské práce, stálá komunikace a spolupráce s vedením společnosti
Požadujeme:
min. SŠ vzdělání s maturitou, PJ a AJ slovem i písmem, znalost MS OFFICE,
flexibilitu a vysoké pracovní nasazení, schopnost efektivně řešit problémy,
samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost, ŘP sk.B
Nabízíme:
zaškolení, zajímavou pracovní náplň, flexibilní pracovní dobu, dobré platové
ohodnocení, práci v mladém kolektivu v centru Českého Těšína.



Nástup možný IHNED nebo dle dohody.
Vaše CV zašlete prosím na email eurotermica@eurotermica.cz

GŁ-061

Firma ARAGMA s.r.o., ortodoncja MUDr. Agaty Mohammad,
zatrudni

ASYSTENTKĘ/RECEPCJONISTKĘ
DO GABINETU ORTODONTYCZNEGO
Kwalifikacje:
ukończona szkoła średnia, wyższa, odpowiedzialność, zdolności organizacyjne,
komunikatywność, otwartość i przyjazny sposób bycia, znajomość
języka polskiego w słowie i piśmie, podstawy języka angielskiego, praca
z komputerem, podstawy księgowości.
Oferujemy:
• stałą pracę w miłym zespole, możliwość rozwoju i podnoszenia swoich
kwalifikacji.
• Rozpoczęcie pracy w dogodnym terminie.



CV prosimy wysyłać na e-mail: contact@big-smile.eu
do 1. 2. 2019

GŁ-040
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ŻYCZENIA

Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w
Czeskim Cieszynie oraz Scena Lalek
Bajka zapraszają aktorów na casting.
Zainteresowani powinni mieć nie
więcej niż 35 lat.
Przesłuchania odbędą się w piątek, 8 lutego, między godz. 10.00 a
16.00 w Teatrze Cieszyńskim przy ul.
Ostrawskiej 67 w Czeskim Cieszynie.
Gospodarze proszą o przygotowanie
dowolnego wiersza lub monologu.
„Proponujemy współpracę z możliwością uzyskania etatu” – deklarują,
informując jednocześnie, iż w celu
ustalenia innego terminu należy
kontaktować się z kierownikiem artystycznym Sceny Polskiej Bogdanem
Kokotkiem. 
(wik)

JÓZEF RADECKI

z Hawierzowa-Błędowic
26 stycznia będą Twe urodziny, więc ile masz lat, nie
ma znaczenia, przyjmij od nas najlesze życzenia. Dużo
zdrowia i sił, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, a
także dobrego humoru, życzą żona i córki z rodzinami.


AD-004

składają JaKuKo

Zarząd Gminy Bystrzyca ogłasza
konkurs na stanowisko

Panu Władysławowi Kroczkowi wyrazy głębokiego współczucia oraz
słowa otuchy i wsparcia z powodu śmierci

WSPOMNIENIA

Szkoły Podstawowej i Przedszkola
z Polskim Językiem Nauczania
w Bystrzycy 366,
samorządowej jednostki budżetowej,
powiat Frydek-Mistek.

Pamięć jest jak melodia, która nigdy w nas nie zginie.
Dnia 26 stycznia minie pierwsza bolesna rocznica
śmierci

Termin przyjmowania zgłoszeń
do 28. 2. 2019

śp. inż. JANA HŁAWICZKI

Treść ogłoszenia jest dostępna na
stronach internetowych gminy oraz na
panelu urzędowym gminy Bystrzyca.

z Trzyńca

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.

GŁ-049

Firmy budowlane

GŁ-043

Dnia 27 stycznia 2019 minie dziesiąta rocznica zgonu
naszego Drogiego Ojca, Teścia, Dziadka, Brata oraz
Syna

SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

śp. BOLESŁAWA STASIA
z Żywocic

z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.

AD-003

Dnia 26. 1. minie 30. rocznica śmierci
naszego Ojca

śp. WŁADYSŁAWA SZTUŁY
z Darkowa

zaś 30 stycznia minie rok, kiedy odeszła od nas nasza Kochana Mama

śp. HELENA

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
RK-012
A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal…
Dnia 27 stycznia minie trzecia rocznica śmierci naszego Kochanego

Nowe godziny
otwarcia

śp. inż. WŁADYSŁAWA WĘGLORZA

Szanowni Czytelnicy! Z początkiem
stycznia zmieniły się godziny pracy
sekretariatu redakcji „Głosu”. Zapraszamy w dni robocze w następujących
godzinach.






Poniedziałek 8.30-15.30
Wtorek 8.00-15.30
Środa 8.30-15.30
Czwartek 8.00-15.30
Piątek 8.00-14.00.

Dnia 3 stycznia 2019 zmarła w wieku niespełna 67 lat

śp. MARIA ŠABLATUROWA

ŻONY KRYSI

składają koleżanki i koledzy z zarządu Miejscowego Koła PZKO w Stonawie.
GŁ-052
W głębokim smutku pogrążeni podajemy wszystkim
przyjaciołom i znajomym smutną wiadomość, że dnia
22. 1. 2019 zmarł w wieku 81 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Brat, Kuzyn, Szwagier
i Wujek

BRUNON MILERSKI

zamieszkały w Olbrachcicach
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w poniedziałek 28 stycznia 2019 o godzinie 15.00 z sali obrzędowej
w Olbrachcicach. W smutku pogrążona rodzina.GŁ-058

W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi,
w modlitwie wytrwali.

						

Rzym. 12.12

Pan powołał do siebie po ciężkiej chorobie dnia
23. 1. 2019 w wieku niespełna 43 lat naszą Żonę, Matkę, Córkę, Siostrę, Szwagierkę, Ciocię, Kuzynkę, Krewną i Przyjaciółkę

śp. ESTER DUBSKĄ

GŁ-035

Przyjmujemy zlecenia na 2019 rok
w zakresie dociepleń budynków,
poddaszy i wykonawstwa domów
od fundamentów, wymiany okien.
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

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w niedzielę 27 stycznia 2019 o godzinie 13.00 z kościoła ewangelickiego w Błędowicach. W smutku pogrążony mąż i córki z rodzinami.
GŁ-068

Ostatnie pożegnanie odbyło się w kręgu rodzinnym.
O chwilę wspomnień i modlitwę prosi rodzina.

O chwilę cichych wspomnień proszą żona i córki z rodzinami.
GŁ-054

Serdeczne wyrazy współczucia koleżance Rutce Przeczek i całej Rodzinie z powodu zgonu

śp. inż. RUDOLFA NEMETHA
Dziękujemy panu diakonowi Borskiemu za godne przeprowadzenie
obrzędu pogrzebowego, chórowi „Hejnał-Echo” za piękne pieśni oraz
panu Bronisławowi Szyi z MK PZKO w Karwinie-Frysztacie za poruszające słowa współczucia.
Żona Irena wraz z całą zasmuconą rodziną.
RK-022
Wyrazy głębokiego współczucia i otuchy w tych ciężkich chwilach dla
naszego byłego dyrektora szkoły Tadeusza Szkucika i Jego Rodziny
z powodu zgonu

MATKI

składają dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne Polskiej Szkoły PodGŁ-051
stawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu.
Serdeczne wyrazy głębokiego współczucia Tadeuszowi Szkucikowi,
Jego Rodzinie i bliskim z powodu śmierci

MATKI

składa zarząd i członkowie Klubu Nauczycieli Emerytów.

GŁ-056

OJCA

składa Zarząd MK PZKO w Bystrzycy.

GŁ-053

śp. ESTERKI DUBSKIEJ
składa grono pedagogiczne oraz pracownicy Szkoły i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Olbrachcicach.
GŁ-063

Wyrazy głębokiego współczucia prezesowi Kongresu Polaków w RC
Mariuszowi Wałachowi, Jego Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

OJCA

składają zarząd oraz członkowie Klubu Nauczycieli Emerytów.

Wyrazy współczucia i głębokiego żalu Rodzinie

GŁ-055

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

składają Mariuszowi Wałachowi oraz Jego Rodzinie dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Polskiego Gimnazjum.
GŁ-057

Znajdź nas
na Facebooku



Pani Wandzie Grudzińskiej, kierowniczce zespołu „Dziecka ze Stonawy”
oraz całej Rodzinie wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składa zarząd MK PZKO w Stonawie.

GŁ-059

Wyrazy głębokiego współczucia Szanownej Pani mgr Wandzi Grudzińskiej oraz całej Rodzinie z powodu śmierci

MAMY

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO:
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8.30 Cudowne przedszkole 9.00
Z kucharzem dookoła świata 9.55
Królestwo natury 10.20 Chcesz
mnie? 10.50 Łyżwiarstwo figurowe:
ME 2019, Białoruś 14.40 Zamknięty świat 15.25 Po holokauście 16.20
Narodowe skarby 17.00 Łyżwiarstwo
figurowe: ME 2019, Białoruś 20.10
Planeta Ziemia: Dżungla 21.05 Niesamowite zjawiska naturalne 22.00
Lotnicze katastrofy 22.45 Opowieść
podręcznej (s.) 23.35 Lady Jane
(film) 1.55 Królestwo Mustang.

NOVA

8.45 Ulica (s.) 9.45 Przychodnia w
różanym ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Krok za krokiem (s.)
12.55 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.10 Dr House (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 Skarb narodów (film) 22.35
Terminator III: Bunt maszyn (film)
0.45 Dr House (s.).

PRIMA

6.40 Ben 10 (s. anim.) 6.55 Transformery (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.)
9.45 Policja w akcji 10.35 Szczęśliwy
przypadek (film) 12.25 Południowe
wiadomości 12.35 Gliniarz i prokurator (s.) 13.35 Lekarz z gór (s.) 14.35
Komisarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.55 Policja w akcji
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Czechy
i Słowacja mają talent 21.50 Furia
(film) 0.30 Komisarz Rex (s.).

SOBOTA 26 STYCZNIA

TVC 1

składają pracownicy oraz rodzice Przedszkola i Szkoły Podstawowej
w Karwinie-Frysztacie.
GŁ-065

www.glos.live

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim krewnym, sąsiadom,
znajomym oraz kolegom z pracy i chóru „Hejnał-Echo” za złożone wyrazy współczucia, za wieńce, kwiaty oraz liczny udział w pogrzebie Drogiego Zmarłego

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia dla członka naszego Zarządu Mariusza Wałacha i Jego Rodziny z powodu śmierci

śp. ESTER DUBSKIEJ

Czytaj nas codziennie!

GŁ-064

z domu Cieślar, z Karwiny-Mizerowa
Nabożeństwo pożegnalne odbędzie się w poniedziałek dnia 28 stycznia
2019 o godzinie 14.00 z kościoła ewangelickiego w Karwinie-Frysztacie
na cmentarz ewangelicki w Stonawie.
Zasmucona rodzina: mąż Radek, syn Teoś, rodzice Jan i Helena, siostra
Rutka z rodziną, brat Daniel z rodziną, teściowie i szwagier z rodziną,
dalsi krewni, przyjaciele, bracia i siostry w Chrystusie.
RK-024

9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45
Doktor Martin (s.) 10.30 Wycieczka
10.50 Złodziejska komedia 11.30 AZ
kwiz 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Na tropie 14.25 Reporterzy TVC 15.05 Nie
wahaj się i kręć! 16.05 Losy gwiazd
17.00 Podróżomania 17.30 AZ kwiz
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.00 Policjant Topinka (s.) 20.55 13. komnata
Viktora Dyka 21.25 Wszystko-party
22.20 Hercule Poirot: Wielka czwórka (film) 23.50 Sprawy detektywa
Murdocha (s.) 0.35 AZ kwiz.

TVC 2

z domu Ligocka, z Karwiny



DYREKTORA/RKI



RK-016

śp. MARTA MACUROWA

z domu Stasiowa, zamieszkała w Hawierzowie-Błędowicach

z domu Paszowa, zamieszkała w Stonawie

pana JÓZKA RADECKIEGO

TVC 1

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy, iż
z woli Wszechmogącego Boga, w środę 23 stycznia
2019 roku, po ciężkiej chorobie odeszła od nas w wieku 72 lat nasza Kochana Żona, Mamusia, Babcia, Siostra, Szwagierka, Teściowa i Ciocia

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia
22. 1. 2019 zmarła w wieku 72 lat nasza Kochana Żona,
Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Siostra, Szwagierka i Ciocia

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek dnia 28 stycznia
2019 o godzinie 12.00 z sali obrzędów pogrzebowych w Olbrachcicach.
W smutku pogrążona rodzina.
RK-023

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 70. urodzin

PIĄTEK 25 STYCZNIA

Nie bolej, duszo moja,
Wierz i nie lękaj się!
Z boleści i utrapień
Bóg wyprowadzi Cię.

Byłaś dla nas wszystkim,
byłaś słońca promieniem,
pozostaniesz na zawsze
najdroższym wspomnieniem.

śp. KRYSTYNA KROCZKOWA

Żyj nie licząc wcale lat,
wciąż z rozkoszą patrz na świat!
Siłą ducha, myśli, nóg,
niech jak dotąd daje Bóg!
Zawsze zdrowy, z lekarstw kpij
i rozkosznie zawsze śnij!
Niechaj młodość w duszy wre,
ogrzewając życie Twe!

PROGRAM TV

NEKROLOGI

NEKROLOGI

„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

♩ 15

Zarząd MK PZKO w Dąbrowie zaprasza wszystkich
członków i sympatyków na zebranie sprawozdawcze.
Odbędzie się ono w sobotę 2 lutego o godz. 15.00
w Domu Narodowym.

Kolejna audycja Radia Katowice „U Polaków za Olzą”
już w niedzielę o godz. 8.10 na 103 FM;
powtórka: pon. godz. 23.05.

I N F O R M AT O R
I ty możesz zostać
aktorem…

I N F O R M AT O R
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składają koleżanki, uczniowie, dzieci oraz Koło Macierzy Szkolnej PSP
GŁ-060
i Przedszkola w Stonawie.
Wyrazy szczerego współczucia Wandzi Grudzińskiej z powodu zgonu

MAMUSI

składają „Dziecka ze Stonawy”.

GŁ-062

6.25 Kto obudzi Pindrusza? (bajka)
7.25 Bajka 8.10 Gejzer 8.40 Durrellowie (s.) 9.30 Columbo (s.) 11.05
Wszystko-party 12.00 Tydzień w
regionach 12.25 Nasze hobby 13.00
Wiadomości 13.05 Szewc i diabły
(bajka) 14.15 O białej łani (bajka)
14.45 Stał przy kasie... (film) 16.25
Hercule Poirot: Wielka czwórka (film)
17.55 Kot to nie pies 18.25 Chłopaki
w akcji 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 Cuda natury
21.10 Hotel Sacher (film) 23.00 Traffic (film) 1.20 Bananowe rybki.

TVC 2

6.05 Andy i przygody z dinozaurami
6.30 Nowości z natury 6.40 Franklin
i przyjaciele (s. anim.) 7.05 Show Garfielda 7.15 Miś i lemingi 7.30 Studio
Kolega 9.00 Ta nasza kapela 9.30
Folklorika 10.00 Łyżwiarstwo figurowe: ME 2019, Białoruś 13.30 Przez
Alpy nie tylko w poszukiwaniu śnie-

gu 13.55 Babel 14.25 Lotnicze katastrofy 15.10 Podróż po Górach Izerskich 15.35 Strony rodzinne 16.05
Niesamowite zjawiska naturalne
16.55 Planeta Ziemia: Dżungle 17.50
Kamera w podróży 18.45 Wieczorynka 18.55 Tajemniczy świat podziemi
19.20 Tajemnice domu życia 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Babel Berlin (s.) 21.35 Zakładnik (film) 23.35 SS-GB (film).

NOVA

6.25 Looney Tunes Show (s. anim.)
7.15 Kacze opowieści (s. anim.) 7.40
Tom & Jerry Show (s. anim.) 8.00
Błękitny Książę i wróżka Lupina (bajka) 9.15 Poszukiwacze Bursztynowej
Komnaty (film) 11.25 Dzwoń do TV
Nova 12.05 Zamieńmy się żonami
13.25 Szczęściarz (film) 15.20 Zielona karta (film) 17.30 Zaplątani (film
anim.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Harry Potter i Insygnia
Śmierci: Część II (film) 22.35 Milion
sposobów, jak zginąć na Zachodzie
(film) 0.50 Poszukiwacze Bursztynowej Komnaty (film).

PRIMA

6.40 Ben 10 (s. anim.) 6.55 Transformery (s. anim.) 7.25 Bolek i Lolek (s.
anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 9.10 Auto
Salon 10.15 Prima Partička 11.25
Kochamy Czechy 13.00 Czechy i
Słowacja mają talent 14.35 Madla z
cegielni (film) 17.00 Discohistoria
(film) 18.55 Wiadomości 19.55 Top
Star 20.15 Chłopaki z gór (film) 22.10
Skok stulecia (film) 0.55 Berlińskie
gangi (film).

NIEDZIELA 27 STYCZNIA

TVC 1

6.25 Worek 6.40 Anusia i pan Pięciooczko (bajka) 7.30 Stał przy kasie...
(film) 9.05 Uśmiechy Ladislava Mrkvički 9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 10.35 Obiektyw 11.05
Dynastia Novaków (s.) 12.00 Pytania
Václava Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 Królewna niezdara (bajka)
14.05 Królowa rannej zorzy (bajka)
15.10 Co z tym workiem, królu? (bajka) 16.00 Psikusy (film) 17.25 List do
ciebie 18.25 Co umiały nasze babcie
a o czym my zapomnieliśmy 18.55
Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.00 Sprawa dwóch sióstr (film)
21.20 168 godzin 21.50 Koptashow
22.20 105% alibi (film) 23.55 Taggart
(s.).

TVC 2

6.00 Teleranek 6.05 Andy i przygody
w naturze 6.20 Ja i moja maskotka
6.35 Nowości z natury 6.40 Franklin i przyjaciele (s. anim.) 7.05 Show
Garfielda 7.20 Miś i lemingi 7.30
Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki
tygodnik filmowy 9.15 Poszukiwania czasu utraconego 9.35 Narodowe skarby 10.00 Słowo na niedzielę
10.05 Magazyn chrześcijański 10.35
Nie poddawaj się 11.30 Chcesz mnie?
11.55 Rodzina ponad wszystko 12.40
Nosorożec czarny 12.55 Łyżwiarstwo
figurowe: ME 2019, Białoruś 15.35
Hokej: HC Energie Karlovy Vary –
HC Škoda Plzeň (transmisja) 19.00
Na ratunek życiu 19.20 Ciekawostki
z regionów 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Łowcy skalpów (film) 21.45 Kot (film) 23.10 Wolf
0.10 Hitler a holokaust.

NOVA

6.35 Looney Tunes Show (s. anim.)
7.25 Kacze opowieści (s. anim.) 8.15
Tom i Jerry (s. anim.) 8.35 Fałszy-

wy narzeczony (film) 10.20 Totalna
magia (film) 12.15 Przygoda na Antarktydzie (film) 14.30 Lekarz znad
jeziora hipopotamów (film) 16.55
John Carter (film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Historia ojca
chrzestnego (film) 22.20 Odłamki
22.50 Teoria spisku (film) 1.20 Przygoda na Antarktydzie (film).

PRIMA

6.45 Transformery (s. anim.) 7.10
M.A.S.H. (s.) 8.05 Życie w naturze
9.15 Prima ZOOM Świat 9.50 Policjanci z centrum (s.) 11.00 Partia
11.55 Poradnik domowy 12.50 Poradnik Ládi Hruški 13.35 Tak jest,
szefie! 14.40 Frankie (film) 16.50
Chłopaki z gór (film) 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Kapitan
Exner (s.) 21.55 Sport Star 22.45 Siła i
honor (film) 1.10 Życie w naturze.

PONIEDZIAŁEK 28 STYCZNIA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Durrellowie (s.)
9.50 168 godzin 10.20 Pudełko 10.35
Policjant Topinka (s.) 11.30 AZ kwiz
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Sama w domu 14.00 Geodeta 14.25
105% alibi (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
Raptus (s.) 21.00 Most! (s.) 21.45 Reporterzy TVC 22.25 Kryminolog (s.)
23.25 Na tropie 23.50 Koptashow
0.20 Pudełko.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Kamera w podróży
9.55 Wiadukt Millau: Most w chmurach 10.45 Lady Jane (film) 13.05 Babel 13.35 Telewizyjny klub niesłyszących 14.00 Czechosłowacki tygodnik
filmowy 14.15 Królestwo Mustang
15.05 Na winnym szlaku 15.35 Podróż po Górach Izerskich 16.10 Przygody nauki i techniki 16.35 Lotnicze
katastrofy 17.20 Zdradziłem Hitlera
18.15 Strony rodzinne 18.45 Wieczorynka 18.55 Kamień 19.15 Tajemnice
domu życia 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Tragiczne
dni I wojny światowej 20.55 Pociągi:
2 wieki innowacji 21.55 Panelstory:
Jak powstaje osiedle (film) 23.35
Łowcy skalpów (film).

NOVA

8.50 Ulica (s.) 9.45 Misja nowy dom
11.00 Rodzinne sprawy 12.00 Południowe wiadomości 12.25 Krok za
krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dr House
(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.) 22.15
Agenci NCIS (s.) 23.10 Bez śladu (s.)
0.00 Dr House (s.).

PRIMA

6.35 Ben 10 (s. anim.) 6.55 My Little
Pony (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 9.35
Policja w akcji 10.35 Serce się nie myli
(film) 12.25 Południowe wiadomości
12.35 Gliniarz i prokurator (s.) 13.35
Lekarz z gór (s.) 14.35 Komisarz Rex
(s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości
16.55 Policja w akcji 17.50 Nakryto
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55
Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.30
Tak jest, szefie! 22.45 Jak zbudować
marzenie 23.50 Policja w akcji 0.45
Komisarz Rex (s.).
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WEHIKUŁ CZASU

Tak było...

...tak jest

• Zgodnie z obietnicą, dziś kolejna propozycja w naszej fotograficznej zabawie. To znany widok na kawiarnię Avion w Czeskim
Cieszynie. Zdjęcie wykonano pod koniec lat 30. ubiegłego wieku. Archiwalne ujęcie dostarczyła nam Alicja Branna, za co dziękujemy.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy.
Fotografie prosimy wysyłać na:
dabkowski@glos.live bądź
info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!
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PIONOWO:
1. mała rama 2. trzewiczek dziecka 3. peszy na scenie 4. inna nazwa bogini Asirat
5. nacisk w wymowie 6. zwycięzca Sienkiewicza 7. małe, kuliste, twarde cukierki
8. przystąpienie do organizacji 9. miarodajne źródło informacji 15. ożywia kukiełki
16. oblężnicza pod zamkiem 17. pracownia artysty plastyka 19. region z Bułgarią i
Grecją 20. świeża wiadomość, sensacja, rewelacja 21. Manolo, hiszpański piosenkarz i aktor 23. gruba gałąź 24. promowe miasto w Szwecji 31. w dali, w oddali, czyli
nie blisko 32. cechuje samoluba 33. szary, cętkowany kot żyjący w tropikach Ameryki 34. Peter, słowacki kolarz szosowy 35. polskie miasto nad jeziorem Raduń 36. plac
targowy 38. marka telefonów 39. cukierek w rulonie 40. ozdobna roślina z Meksyku.
Wyrazy trudne lub mniej znane: ALKMAAR, ANNABA, ASZERA, EBENSEE,
EDREDON, ESCOBAR, NAZARIO, YSTAD

43
2

45

POZIOMO:
1. ozdobna grządka 6. rzemieślnik produkujący beczki 10. woreczek na pieniądze
11. poetycko o ojczyźnie 12. przemiana chemiczna 13. wynik, rezultat 14. port w
północno-zachodniej Holandii 18. miasto w Austrii, nad jeziorem Traun 22. działanie według planu 25. w herbie Watykanu 26. skupisko płynących ryb 27. chodzi we
śnie 28. największa wyspa Polinezji Francuskiej 29. miasto w Algierii 30. arktyczna
kaczka 34. miotła z lin do zbierania wody z dna łodzi 37. nerka zwierzęca 41. Sergio, włoski reżyser 42. w koronach drzew 43. cukier występujący w mleku 44. mały
imiennik Górskiego 45. ...Fiakaifonu, judoka z Vanuatu 46. część pożyczki lub partia towaru.

18

13

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki jest myśl Leonardo da Vinci – właściwie Leonardo di ser Piero da Vinci (1452-1519) – włoskiego renesansowego malarza, architekta, filozofa, muzyka, pisarza, matematyka, mechanika,
anatoma, odkrywcy, wynalazcy, geologa i rzeźbiarza.
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W

śród autorów poprawnych rozwiązań
zostanie rozlosowana książka.
Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.
live. Termin upływa w środę 6 lutego. Nagrodę
książkową za poprawne rozwiązanie zadania z 11
stycznia otrzymuje Danuta Białożyt z Gródka.
Autorem krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki
kombinowanej z 11 stycznia:
NAJLEPSZE ŻYCZENIA
NOWOROCZNE

