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PROBLEM: Blisko 400 opinii, przeważnie negatywnych, dotyczących zgłoszonego przez Dyrekcję Dróg 
i Autostrad projektu budowy obwodnicy Hawierzowa, wpłynęło do Urzędu Wojewódzkiego w Ostrawie. Ten miał 
rozstrzygnąć, czy budowa będzie poddana kompleksowej analizie oddziaływania na środowisko. Urząd jest na „tak”. 

Danuta Chlup

P
ostępowanie do-
tyczyło 19-kilome-
trowego odcinka 
nowej drogi I/11 
Hawierzów – Trza-
nowice. Jego czę-
ścią składową ma 

być tunel w Cierlicku o długości 
495 metrów.

– Urząd Wojewódzki doszedł do 
wniosku, że ze względu na znacz-
ny wpływ na środowisko naturalne 
projekt zostanie poddany dalszej 
ocenie, przeprowadzona zostanie 

tak zwana „duża EIA” – skomento-
wała decyzję rzeczniczka UW Ni-
kola Birklenowa. 

W praktyce oznacza to, że Dyrek-
cja Dróg i Autostrad będzie musia-
ła zawrzeć w raporcie oddziaływa-
nia przedsięwzięcia na środowisko 
(EIA) 47 odpowiedzi, analiz czy 
też rozwiązań technicznych, któ-
re wymaga Urząd Wojewódzki. 
Wszystkie punkty – co zostało 
podkreślone w dokumencie – wy-
nikają z  postulatów i zastrzeżeń 
przedstawionych w stanowiskach, 
które wpłynęły do urzędu. Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
uznał je za uzasadnione. 

„Doręczono nam cały szereg opi-
nii odnoszących się do zgłoszone-
go projektu, w których zabrzmiał 
sprzeciw wobec projektu, pojawiły 
się opinie o zbędności jego reali-
zacji i tym podobnie. Dostarczono 
także pięć stanowisk popierają-
cych projekt” – czytamy w doku-
mencie wydanym przez Wydział 
Środowiska i Rolnictwa UW. 

Cały wachlarz uwag i zastrzeżeń, 
w tym poddających w wątpliwość 
sam sens budowy nowej drogi, 
zgłosiły gminy Cierlicko i Sucha 
Górna. Do projektu ustosunkowa-
ły się organizacje i stowarzyszenia 
oraz mieszkańcy.  

Obwodnica pod obstrzałem

W Suchej Górnej zorganizowana została petycja mieszkańców przeciwko budowie obwodnicy. Na 
początku lutego ma zostać przekazana do Ministerstwa Transportu oraz do Dyrekcji Dróg i Autostrad, 
a prócz tego do wglądu Magistratowi Miasta Hawierzowa. – Zebraliśmy ponad tysiąc podpisów, teraz 
je jeszcze weryfi kujemy, aby wyeliminować przypadki, gdy ktoś podpisał się dwa razy – powiedział 
„Głosowi” Jan Zyder z komitetu petycyjnego. 
Petycja ma poparcie władz samorządowych Suchej Górnej. 

• Sucha Górna, wybieg dla koni. W pobliżu ma biec trasa przyszłej 
obwodnicy Hawierzowa. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

•••

Doręczono nam cały szereg opinii 

odnoszących się do zgłoszonego projektu, 

w których zabrzmiał sprzeciw wobec 

projektu, pojawiły się opinie o zbędności 

jego realizacji
Z decyzji wydanej 20 stycznia br. przez Urząd Wojewódzki
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John Kirby,
rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów 
Zjednoczonych, w rozmowie z korespondentem radia 
RFM

CYTAT NA DZIŚ

•••
Polska jest zagorzałym zwolennikiem wsparcia 
i zabezpieczenia Ukrainy, to jeden z wiodących krajów 
w Sojuszu, jeśli chodzi o wsparcie. Nie tylko jest skłonna 
do dalszego goszczenia amerykańskich wojsk na polskiej 
ziemi, lecz pomaga nam w wysiłkach dostarczenia pomocy. 
Jesteśmy Polsce bardzo, bardzo wdzięczni za to wsparcie

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Kościół Najświętszego 
Serca Pana Jezusa znalazł 
się na nowej turystycznej 
wizytówce miasta. Obok 
zdjęcia pokazującego 
świątynię z zewnątrz znaj-
duje się również fotografi a 
ołtarza. Poniżej widnieje 
informacja, że zbudowano 
ją w stylu neogotyckim, 
a jej projektantem był 
Ludwig Zatzka, a została 
konsekrowana w 1894 
roku. Nową wizytówkę 
miasta można kupić w 
Centrum Informacji Tury-
stycznej przy ul. Głównej 
1a.
 (klm) 

HAWIERZÓW
W mieście wreszcie 
można płacić kartą lub 
telefonem za parkowa-
nie. Umożliwiają to nowe 
parkomaty, które zastąpiły 
dotychczasowe urządze-
nia na ulicach Svornosti , 
Jana Švermy i Dlouhé 
třídě (przy poczcie). 
Wymiana parkomatów 
kosztowała miasto około 
450 tys. koron. Wysokość 
opłat pozostaje bez zmian 
– każda rozpoczęta godzi-
na postoju to 20 koron. 
Bogusław Niemiec, wi-

cepre-
zydent Ha-
wierzowa, wyjaśnił, 
że w dobie płatności 
internetowych moder-
nizacja parkomatów 
była koniecznością. 
Urządzenie jest łatwe w 
obsłudze, a stary spo-
sób płacenia monetami 
pozostaje dla tych, którzy 
wciąż są przyzwyczajeni 
do noszenia gotówki. 
 (klm)

ORŁOWA
Parking podziemny docze-
kał się urządzenia, które 
umożliwia kierowcom 
dokonanie płatności bez-
gotówkowej. Taki system 
został zamontowany w po-
niedziałek 23 stycznia. Za 
parkowanie w ciągu dnia 
trzeba zapłacić 20 koron 
za godzinę, a parking 
nocny kosztuje 5 koron za 
godzinę. Bilet parkingowy 
służy jako klucz otwiera-
jący wejścia do biura i na 
plac, dlatego nie należy go 
zostawiać w samochodzie. 
Za jego utratę naliczana 
jest grzywna w wysokości 
500 koron.
 (klm)

OSTRAWA
W Domu Charytatywnym 
św. Benedykta Labre w 
Witkowicach Caritas uru-
chomił zimową noclegow-
nię dla osób bezdomnych. 
Mogą z niej skorzystać 
kobiety i mężczyźni powy-
żej 18. roku życia, którzy z 
powodu niekorzystnej sytu-
acji życiowej zostali pozba-
wieni dachu nad głową i są 
narażeni na utratę zdrowia 
lub życia z powodu niskich 
temperatur spadających 
w nocy poniżej zera. W 
zimowej noclegowni mogą 
skorzystać z bezpłatnego 
zakwaterowania (spanie na 
materacu) i gorącej herbaty. 
Obiekt został uruchomiony 
20 stycznia dzięki wsparciu 
fi nansowemu miasta Ostra-
wy i jest czynny codziennie 
do odwołania w godz. 
20.00-6.30.  (klm)
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DZIŚ...

27
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Jerzy, Witalian
Wschód słońca: 7.21
Zachód słońca: 16.16
Do końca roku: 338 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Pamięci o Ofi arach 
Holokaustu
Przysłowia: 
„Kiedy styczeń 
najostrzejszy, tedy roczek 
najpłodniejszy”

JUTRO...

28
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Karol, Tomasz
Wschód słońca: 7.19
Zachód słońca: 16.17
Do końca roku: 337 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Piszczałek i Fujarek,
Międzynarodowy Dzień 
Lego
Przysłowia:
„Na świętego Karola 
wyjrzy spod śniegu rola”

POJUTRZE...

29
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Aniela, Bolesława, 
Franciszek, Zdzisław 
Wschód słońca: 7.18
Zachód słońca: 16.19
Do końca roku: 336 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Składanki 
i Łamigłówki
Przysłowie:
„Na Świętego Franciszka 
przylatuje pliszka”

POGODA

OSTRAWA

HAWIERZÓW

ORŁOWA

CZESKI CIESZYN

Ruszyło przedszkole 
dla dzieci lekarzy, 
pielęgniarek 
i pozostałych 
pracowników szpitala 
w Hawierzowie. 
Takie przedsięwzięcie 
było możliwe dzięki 
fi nansowemu 
wsparciu miasta, które 
przeznaczyło na ten 
cel 5 mln koron.

Łukasz Klimaniec

P
race związane z prze-
budową lokalu i za-
adaptowaniem go na 
potrzeby grupy dzie-
cięcej rozpoczęły się w 
sierpniu 2022 roku. Po-
czątkiem stycznia tego 

roku pierwsze dzieci mogły skorzystać 
z nowej placówki, która otrzymała na-
zwę „Hawierzowskie słoneczko”.

– W rekordowym czasie czterech 
miesięcy udało nam się wyremonto-

wać pomieszczenie na przedszkole. 
Uważamy to za jedno z podstawowych 
udogodnień dla naszych pracowni-
ków. Nie tylko dla tych, którzy przy-
chodzą do nas po ukończeniu szkoły 
– zaznaczył dyrektor szpitala Norbert 
Schellong.

Przedszkole prowadzone jest 
przez profesjonalny zespół na-
uczycielek i niań, które zajmują 
się dziećmi zgodnie z metodyką 
programu kształcenia ogólnego 
dla żłobków i przedszkoli. Szpital 
poprzez swoją działalność cate-

ringową zapewnia całodzienne 
wyżywienie maluchom zgodnie z 
najnowszymi zaleceniami żywie-
niowymi. 

– Staraliśmy się stworzyć dzie-
ciom naszych pracowników miej-
sce, które im się spodoba i z któ-

rego nie będą chciały 
wracać do domu. Na 
chwilę obecną, po 
pierwszych dwóch ty-
godniach funkcjono-
wania przedszkola, tak 
właśnie jest – przyznał 
dyrektor szpitala.

Całkowity koszt prze-
budowy wyniósł 8 mln 
koron, z czego szpital 
przeznaczył ze swojego 
budżetu 3 mln koron. 
Prezydent Hawierzowa 
Josef Bělica wyjaśnił, że 
priorytetem miasta jest 
nie tylko zapewnienie 
wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej pacjentom, 
ale także troska o pra-
cowników szpitali.

– Jeśli ktoś ma osią-
gać najlepsze wyniki 
w pracy, musi mieć do 
tego przestrzeń i wa-
runki. To dobrze, że 
pracownicy, którzy tego 
potrzebują, będą mieli 
swoje dziecko w bez-
pośrednim sąsiedztwie 

miejsca pracy z możliwością wi-
dywania się z nim w każdej chwili 
– zaznaczył. Wyraził nadzieję, że 
taka oferta ma szansę przyciągnąć 
do hawierzowskiego szpitala no-
wych młodych lekarzy i inny per-
sonel medyczny. 

Przedszkole przy szpitalu pomoże medykom

Gra w mszę. Taka na komputerze, on-line. W scenerii imi-
tującej kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej, z postacia-
mi odgrywającymi księdza i wiernych. Uczestnik sterują-
cy kapłanem przypominającym ludzika z klocków Lego 
całkiem poważnie śpiewa części stałe liturgii, potem roz-

daje komunię. Wierni ustawiają się w kolejce. Jedni skaczą, inni biegają 
wokoło, a inni spokojnie podchodzą.

W zasadzie nie powinno mnie to dziwić. Pamiętam, że jako 5-6-let-
ni bajtel stawiałem w przedpokoju stolik, z którego robiłem ołtarz i 
„odprawiałem” siostrom taką „liturgię”, naśladując księdza. Ale teraz 
są dzieci, które bawią się właśnie taki sposób: w „odprawianie mszy”. 
Jedne traktują to niewinnie i serio, inne jawnie drwią są sobie z tego.

Temat „gry w mszę” przerabiały w ostatnich dniach polskie media – 
portale internetowe i telewizje śniadaniowe pokazywały zamieszczo-
ne na YouTubie fi lmiki z owej gry, pytały o zdanie ekspertów, przywo-
łując także opinie duchownych. Zdania są podzielone – jedni upatrują 
w tej formie nową ewangelizację i próbę zachęcenia ślęczących przed 
komputerami i konsolami dzieciaków do Kościoła, inni widzą w tym 
ośmieszanie liturgii i obrazę uczuć religijnych. 

Jedno jest pewne – od Kościoła katolickiego w Polsce odchodzi 
coraz więcej osób. Pokazało to ubiegłoroczne liczenie wiernych (spa-
dek uczestniczących w niedzielnych mszach), pokazały odwiedziny 
kolędowe (wzrost liczby osób, którzy nie przyjmowali księży), po-
kazuje liczba uczniów rezygnujących z lekcji religii. Czas pandemii, 
ujawniane kolejne afery seksualne, a wraz z nimi rosnąca liczba dzieci 
krzywdzonych przez duchownych, brak stanowczej reakcji władz Ko-
ścioła na te zdarzenia, częste ukrywanie sprawców i zamiatanie afer 
pod dywan oraz bezkrytyczne poparcie i faworyzowanie jednej partii 
powodują, że Kościół w Polsce przestał być dla wielu ludzi, zwłaszcza 
młodych, autorytetem. Ktoś powie: ale to rodzice wychowują i powin-
ni wskazywać dzieciom drogę. Ale nie jest to łatwe, gdy nawet sam 
Kościół dostarcza argumentów przeciw sobie. 

„Gra w mszę” nie przyciągnie dzieci do Boga i Kościoła. Można to 
zrobić swoim życiem, praktykowaniem, wyznawaniem chrześcijań-
skich wartości. A że takich przykładów nie będzie wiele, a „Kościół 
wiele straci i będzie musiał zaczynać od nowa, niemal od początku 
(…), od małych grup, ruchów i mniejszości, które postawią wiarę w 
centrum doświadczenia, będzie Kościołem bardziej duchowym, który 
sobie nie przypisuje żadnego mandatu politycznego i nie fl irtuje ani 
z lewicą, ani prawicą, będzie Kościołem ubogim i dla ubogich” – mó-
wił w 1969 r. ks. Joseph Ratzinger. Późniejszy papież Benedykt XVI 
podkreślał, że „wtedy ludzie zobaczą, że ta mała trzódka wierzących 
to coś zupełnie nowego. I odkryją w niej nadzieję i odpowiedź, jakiej 
zawsze w skrytości serca szukali”. 

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

klimaniec@glos.live

Fot. Wojewódzka Komenda Policji w Ostrawie

30
kilogramów zużytych baterii wrzucili mieszkańcy Czeskiego Cieszyna do spe-
cjalnych pojemników umieszczonych w budynkach Urzędu Miejskiego na rynku 
i przy ul. Pod Dzwonek. Z tej ilości w procesie recyklingu uzyskano 23 kg surow-
ców wtórnych, które posłużą do produkcji nowych produktów. Za taki wynik mia-
sto Czeski Cieszyn otrzymało certyfi kat korzyści dla środowiska od fi rmy Ecobat, 
która zajmuje się zbiórką i recyklingiem baterii w Republice Czeskiej. (klm)

Wybieramy prezydenta

Petr Pavel czy Andrej Babiš? 
Obywatele Republiki Cze-
skiej dziś i jutro rozstrzy-
gną, który z tych dwóch 

kandydatów zostanie na kolejne 
pięć lat prezydentem kraju. Głoso-
wanie odbędzie się dziś od godz. 
14.00 do 22.00 oraz jutro od 8.00 
do 14.00. Karty do głosowania wy-
borcy otrzymają w lokalach wybor-
czych.  

Przypomnijmy, że w pierwszej 
turze stosunek głosów kandyda-
tów, którzy stoczą dziś i jutro poje-
dynek, był bliski remisowi – Pavel 
otrzymał 35,40 proc. głosów, Babiš 

34,99. W województwie morawsko-
śląskim Babiš wyprzedził Pavla. 

W głosowaniu mogą wziąć udział 
także młodzi ludzie, którzy nie gło-
sowali w pierwszej turze, ponieważ 
nie mieli skończonych 18 lat – pod 
warunkiem, że najpóźniej jutro 
osiągną wymagany wiek.

Wybory mają już za sobą osoby, 
które ze względu na kwarantannę 
lub izolację związaną z COVID-19 
oddawały głosy w specjalnych 
punktach drive-in w miastach po-
wiatowych. Na terenie naszego wo-
jewództwa z tej możliwości skorzy-
stało 66 wyborców.  (dc)

• Przykryte białym puchem miasta od razu wyglądają jaśniejsze i czystsze. 
Na zdjęciu centrum Trzyńca. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

• Pomieszczenie na przedszkole zostało wyremontowane w ciągu czterech miesięcy. Dzieci 
korzystają z niego od początku stycznia. Fot. ARC

Pamięć ofi ar 1919 roku

W najbliższą niedzielę 
w Stonawie odbę-
dzie się uroczystość 
wspomnieniowa w 

hołdzie ofi arom konfl iktu zbrojne-
go o Śląsk Cieszyński w styczniu 
1919 roku. Wydarzenie organizuje 
Konsulat Generalny RP w Ostra-
wie przy współpracy z Miejscowym 
Kołem PZKO i Urzędem Gminy w 
Stonawie.

Uroczystość w 104. rocznicę 
siedmiodniowej wojny polsko-cze-
chosłowackiej rozpocznie się o go-
dzinie 10.00 mszą w intencji ofi ar, 
jaka zostanie odprawiona w koście-

le św. Marii Magdaleny z udziałem 
wojskowej asysty honorowej Woj-
ska Polskiego.

Po zakończeniu liturgii o 11.15 
nastąpi przemarsz z kościoła na 
cmentarz, gdzie znajduje się mogi-
ła dwudziestu polskich żołnierzy, 
którzy 26 stycznia 1919 r. zginęli 
lub zostali zamordowani w czasie 
czesko-polskiego konfl iktu zbroj-
nego o Śląsk Cieszyński. Tam ok. 
11.30 zostaną złożone wieńce i za-
palone znicze. Wydarzenie zakoń-
czy spotkanie okolicznościowe w 
Domu Polskim PZKO, jakie przewi-
dziano ok. 12.15. (klm)

Świadek poszukiwany 

Funkcjonariusze policji z Cze-
skiego Cieszyna poszukują 
kobiety (na zdjęciu), która mo-
gła być świadkiem kradzieży 

pieniędzy z bankomatu. Właściciel-
ce rachunku, która po sprawdzeniu 
stanu konta i odejściu od urządzenia 
zauważyła, że nie ma przy sobie kar-
ty płatniczej, zniknęło z rachunku 8 
tys. koron. Jak relacjonuje rzecznicz-
ka wojewódzkiej komendy policji w 
Ostrawie, Daniela Vlčkowa, właści-
cielka konta skorzystała z urządzenia, 
chcąc jedynie sprawdzić jego stan.

– Włożyła do bankomatu kartę, 
wprowadziła PIN, następnie zaś ode-
szła w pośpiechu. Dopiero przy wyj-
ściu z banku stwierdziła, że nie ma 
przy sobie karty i zawróciła – wyja-
śnia funkcjonariuszka. W czasie zda-
rzenia przy bankomacie znajdowała 
się inna kobieta, która podała właści-
cielce jej kartę.

– Kilka dni później poszkodowana 
zorientowała się, że z jej rachunku 
zniknęło 8 tys. koron – dodaje Vlčko-
wa. 

Policja apeluje o pomoc w ustale-
niu tożsamości kobiety z fotografi i. 
Wszelkie informacje dotyczące listo-
padowego zdarzenia w Czeskim Cie-
szynie należy zgłaszać pod numerem 
alarmowym 158 lub też 974 744 751. 
 (szb) 

14 milionów na kulturę

Miasto Ostrawa wes-
prze 80 projektów, 
które mają uboga-
cić życie kulturalne 

miasta w 2023 roku. Na ten cel 
samorząd przeznaczy prawie 14 
milionów koron. W porównaniu z 
ubiegłym rokiem ta kwota wzro-
sła o 10 procent – to odpowiedź 
miasta m.in. na zwiększone kosz-
ty, z jakimi borykają się organiza-
torzy imprez.

O dotacjach decydowała ko-
misja, która działa w nowym 
składzie – w większości tworzą 
ją przedstawiciele ostrawskiego 
środowiska kulturalnego repre-
zentujący różne dziedziny, m.in. 
muzykę, teatr, sztuki wizualne, 
edukację. Rekomendowała ona 
władzom miasta długą listę pro-

jektów kulturalnych wartych do-
fi nansowania.

Wspierane będą tradycyjne wy-
darzenia, takie jak festiwal folk-
lorystyczny „Kołacz Trzebowic-
ki”, literacki „Miesiąc czytania 
autorskiego” czy festiwal fi lmów 
dokumentalnych „Jeden Świat”. 
Wsparcie otrzymały również 
ośrodki i kluby kultury, które za-
pewniają całoroczny program, 
np. klub muzyczny Barrák Music 
Club, program centrum PANT 
czy „Cyrk trochę inaczej”.

Dofi nasowane będą też nowe 
projekty. Morawsko-śląski od-
dział Pamięci Narodowej zapre-
zentuje programy dla seniorów, 
Konserwatorium im. Janáčka w 
Ostrawie zorganizuje objazdowy 
przegląd, mieszkańcy mogą tak-

że liczyć na festiwal Maker Faire 
prezentujący rzemiosło i design.

Wsparcie otrzymały projek-
ty organizacji charytatywnych 
i dzielnic miasta. Spośród dzie-
więciu projektów, na które mia-
sto przeznaczy w sumie 1,64 mln, 
sporą część otrzyma Filharmonia 
Janáčka, która będzie reprezen-
towała Ostrawę na trasach kon-
certowych w Polsce i Japonii. 
Dofi nansowany został też pro-
jekt Ostrawy-Południe „Południe 
ożyje muzyką 2023”, prezentują-
cy twórczość lokalnych zespołów. 

Miasto włączy się też fi nanso-
wo w organizację największych 
ostrawskich festiwali takich jak 
Colours of Ostrava i Beats for 
Love.

 (klm)

Obwodnica pod obstrzałem
Dokończenie ze str. 1

Dyrekcja Dróg i Auto-
strad będzie musiała 
udowodnić, że inwe-
stycja jest konieczna. 

Oprócz szeregu opracowań o cha-
rakterze przyrodniczym i ekolo-
gicznym (m.in. oceny wpływu na 
sady w Żywocicach, uzasadnie-
nia wycięcia części lasu, wpływu 
na strefy rekreacyjne) inwestor 
ma przedstawić także sposób za-
bezpieczenia miejsc, w których 
znajdują się pomniczki ofi ar Tra-
gedii Żywocickiej. Ich ochrony 
domagały się m.in. konsul ge-
neralna RP w Ostrawie Izabella 
Wołłejko-Chwastowicz oraz sto-
warzyszenia Životice sobě, OLZA 
Pro i Stará Karviná. Wspomniały 
o nich także władze miasta Ha-

wierzowa, generalnie popierające 
inwestycję oraz władze Suchej 
Górnej.

– Z pierwszej ciężkiej próby 
wyszliśmy zwycięsko, projekt 
bezsensownego korytarza dro-
gowego przez Hawierzów będzie 
oceniany w ramach dużej EIA. 
Dziękuję wszystkim, którzy się 
do tego przyczynili – skomen-
tował wynik decyzji wiceprezes 
stowarzyszenia Životice sobě, 
członek Rady Miasta Hawierzo-
wa Martin Cyž. Stowarzyszenie 
dostarczyło do Ostrawy własne 
negatywne stanowisko oraz 123 
opinie mieszkańców Żywocic, 
dla których zorganizowało kon-
sultacje ułatwiające ich opraco-
wanie. 

Podobnie podeszły do sprawy 
nowe władze Cierlicka. 

– Już przed wyborami deklaro-
waliśmy, że jesteśmy przeciwni 
budowie obwodnicy – powiedział 
„Głosowi” wójt David Biegun. 
– Pomogliśmy mieszkańcom w 
przygotowaniu opinii. Sporzą-
dziliśmy formularze, w Urzędzie 
Gminy zorganizowaliśmy punkt 
zbiorczy. Dyskutowaliśmy z 
ludźmi. Razem z moim zastępcą 
zawieźliśmy opinie do Ostrawy. 
Było ich 189. Wysłaliśmy je tak-
że do Ministerstwa Środowiska, 
wraz z listem przewodnim, w któ-
rym piszemy, że naszym zdaniem 
tą sprawą powinno zajmować się 
Ministerstwo, a nie Urząd Woje-
wódzki.  (dc)
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Uwielbiam skandynawskie 
kryminały. I bardzo często 
sprawdzam, z niepoprawnym 
optymizmem na starcie, jak 
w tej materii radzą sobie 
czeskie produkcje. Przy okazji 
ból głowy pojawia się też 
bardzo często.

RECENZJE

MIEJSCE 
ZBRODNI 
CZESKIE 
BUDZIEJOWICE
Według najnowszych statystyk w Re-
publice Czeskiej pracuje najwięcej po-
licjantów w całej Europie, jeżeli wziąć 
pod uwagę liczbę mieszkańców. Ten 
fakt próbują, z lepszym lub gorszym 
skutkiem, wykorzystywać producen-
ci Czeskiej Telewizji. W jej ramówce 
seriale kryminalne od kilku lat cieszą 
się dużą popularnością, niestety po-
ziom produkcji w wielu wypadkach 
pozostawia wiele do życzenia. Oprócz 
trzech świetnie zrealizowanych sezo-
nów serialu „Sprawy pierwszego wy-
działu” („Případy 1. oddělení”) mamy 
też takie gnioty, jak nakręcony w 2015 
roku sześcioodcinkowy serial „Miejsce 
zbrodni Pilzno” („Místo zločinu Plzeň”) 
czy ubiegłoroczne, przeciętne „Stíny 
v  mlze” („Cienie we mgle”), nakręco-
ne w Ostrawie. Przesyt telewizyjnych 
produkcji kryminalnych nie zniechęcił 
jednak szefów Czeskiej Telewizji do dal-
szego parcia na bramkę. 

Najnowsze dzieło, „Miejsce zbrodni 
Czeskie Budziejowice” (Místo zločinu 
České Budějovice”), zgodnie z nazwą 
należy do rodziny, która z jednej strony 
przestraszyła widzów tandetą (Pilzno), 
z drugiej strony potrafi ła z oklepanej 
formuły stworzyć w 2020 roku niezłą 
telewizyjną zabawę („Miejsce zbrodni 
Ostrawa”). Przygody policjantów z wy-
działu zabójstw w Czeskich Budziejowi-
cach plasują się w mojej ocenie gdzieś 
pośrodku. To nadal oderwane od rze-
czywistości bajki, w których powielane 
są wciąż te same stereotypy znane z 
dowcipów o stróżach ładu i porządku. 
W Czeskich Budziejowicach przestęp-
ców łapie jednak David Novotný, który 
w roli szefa grupy operacyjnej czuje się 
jak ryba w wodzie. Postać zagrana przez 
Novotnego nie udaje pierwszoplanowe-
go aktorstwa, co w dużej mierze zasłu-
ga scenariusza, w którym nie brakuje 
tajemniczych wątków z wywiadowczej 
przeszłości głównego bohatera. Do tej 
pory wyemitowane zostały cztery z 
trzynastu zaplanowanych odcinków. W 
każdym rozwikłany jest jeden konkret-
ny temat, a śledztwo prowadzone jest w 
taki sposób, żeby na skróty dotrzeć do 
jak największej liczby widzów. 

Piętą Achillesa większości czeskich 
produkcji o tematyce kryminalnej jest 
niezamierzone parodiowanie pracy po-
licji. W zespole zawsze musi się znaleźć 
przynajmniej jeden głupek mający za-
pewnić dobrą zabawę w głuchych miej-
scach akcji. W skądinąd rewelacyjnych 
„Sprawach pierwszego wydziału” taką 
misję pełni porucznik Sršeň (Miroslav 
Vladyka), w „Miejscu zbrodni Czeskie 
Budziejowice” idealnie sprawdza się w 
tej roli aktor Leoš Noha, znany chociaż-
by z  serialu komediowego „Okręgów-
ka” („Okresní přebor”) ze środowiska 
amatorskiego futbolu. Między innymi 
z tego powodu wstręt do seriali kry-
minalnych mają prawdziwi policjanci. 
Zdają sobie z tego sprawę chociażby w 
europejskiej kolebce telewizyjnych kry-

minałów, Skandynawii, gdzie nie ma 
miejsca na wygłupy. Tam w pierwszej 
kolejności liczy się styl, jak najbardziej 
realistyczny, a potem efekt – zmusić wi-
dza do interakcji z bohaterami. „Szwej-
kowskie” podejście do tego tematu 
ze strony czeskich twórców prowadzi 
donikąd. Sprowadza się zazwyczaj do 
pielęgnowania takich stereotypów, jak 
spożywanie przez policjantów alkoholu 
w czasie pracy czy podkradanie prze-
kąsek w mieszkaniach, w których trwa 
akurat śledztwo. Dziwi mnie to podwój-
nie, bo też obaj reżyserowie serialu, Jiří 
Chlumský i Jan Hřebejk, wyraźnie nie 
widzą w tym niczego złego. Ja wręcz 
przeciwnie. O tym, by wystrzegać się 
mieszania gatunków, uczą już w szko-
łach fi lmowych. 

Wachlarz przestępstw popełnianych 
na południu Czech nie różni się nato-
miast od reszty kraju. Niektóre wątki 
wykorzystane w serialu mają oparcie 
w rzeczywistych dochodzeniach, inne 
są pokłosiem twórczej weny aż czte-
rech zatrudnionych scenarzystów. 
Na razie jest przeciętnie. Jako niepo-
prawny miłośnik dobrych krymina-
łów czekam na porządnego kopniaka. 
Może się uda z dołączoną do zespołu 
w czwartym odcinku major Emą Grod-
ską (Pavla Beretowa) z Ostrawy? Na 
pewno można liczyć na kolejną porcję 
stereotypów w przedstawianiu czło-
wieka z naszego regionu, zagubione-
go – jakżeby inaczej – w „światowych” 
Czeskich Budziejowicach. 

 

SKOLIMOWSKI PO-
WALCZY O OSCARA. 
To już pewne. Polskie 
kino nie obniża lotów. 
Jeśli pominiemy głup-
kowate komedie roman-
tyczne i uwagę skupimy 
na naprawdę ambitnych 
produkcjach z ostatnich 
lat, to na tej liście każdy 
znajdzie coś ciekawe-
go dla siebie. Ostatnim 
przyczynkiem w tej 
mozaice jest obraz Je-
rzego Skolimowskiego 
„Io”, nominowany we 
wtorek do Oscara dla 
najlepszego pełnome-
trażowego fi lmu międzynaro-
dowego. Skolimowski w swoim 
odważnym fi lmie przedstawia 
historię osiołka, która rozpo-
czyna się w cyrku, a kończy we 
włoskiej rzeźni. To nie fi lm dla 
koneserów sztuki aktorskiej, bo 
też aktorzy znajdują się tu nieja-
ko na drugim planie. Zachwyca 
sposób, w jakim reżyser przed-
stawia swoją miłość do zwierząt. 
Nienachalnie, bez agresywnej 
kampanii i percepcji podpro-
gowej. Do tej pory polskie fi lmy 
znalazły się w gronie nomino-
wanych dwunastokrotnie. Po 
raz pierwszy w 1964 roku („Nóż 
w wodzie” w reżyserii Romana 
Polańskiego), ostatni – w 2020 
roku („Boże Ciało” Jana Koma-
sy). Jednak pierwszym i ostat-
nim polskim obrazem, który na 
Oscarach zwyciężył w kategorii 

kina międzynarodowego, był 
fi lm „Ida” z 2013 roku w reżyserii 
Pawła Pawlikowskiego. 

•••
KAC ZAKOPANE. Pamięta-
cie zwariowaną ametrykańską 
komedię „road movie” – „Kac 
Vegas”? Nie ukrywam, że nale-
ży do moich ulubionych kome-
dii tego gatunku. Pójściem na 
skróty byłoby wprawdzie po-
równywanie najnowszego hitu 
polskich multipleksów – obrazu 
„Niebezpieczni dżentelmeni” w 
reżyserii Macieja Kawalskiego – 
właśnie do wspomnianego ame-
rykańskiego kina, ale jednak coś 
jest na rzeczy. Mój redakcyjny 
kolega, Łukasz Klimaniec, miał 
już okazję zapoznać się z „dżen-
telmenami” w kinie i jego reak-
cja jest wymowna. „Dobre to, 

ale trochę się rozczarowałem” 
– zrelacjonował mi na gorąco 
pierwsze wrażenia. Dla niewta-
jemniczonych, mamy rok 1914 
w Zakopanem. Czterech arty-
stów budzi się po szalonej, nar-
kotycznej imprezie. Nie dość, że 
zamieszani są w rewolucyjną in-
trygę, to jeszcze z trupem na ka-
napie. Tymi artystami są Tade-
usz Boy-Żeleński (Tomasz Kot), 
Stanisław Witkiewicz (Marcin 
Dorociński), Joseph Conrad 
(Andrzej Seweryn) oraz Broni-
sław Malinowski (Wojciech Me-
cwaldowski). Trzej artyści pióra 
i jeden antropolog dodajmy. Fa-
buła z udziałem gwiazd polskiej 
literatury wygląda naprawdę in-
trygująco. Według pozytywnych 
recenzji prasowych twórcom 
udało się też zachować ironicz-
ny dystans do minionej epoki. 

DOLLY PARTON, amerykańska iko-
na country, świętuje właśnie 77. uro-
dziny. Fani uwielbiają jej piosenki, 
przeciwnicy z kolei zarzucają jej nie-
kończące się... operacje plastyczne. W 
1992 roku jej zamiłowanie do własne-
go wyglądu o mało nie skończyło się 
tragicznie. Parton musiała się poddać 
natychmiastowej operacji po tym, jak 
eksplodowały implantaty w jej pier-
siach. Jak podkreśla w wywiadach, 
swoim życiem bawi się na całego. – 
Nigdy się nie zestarzeję, bo nie mam 
na to czasu. Będę wyglądać na tyle 
młodo, na ile pozwolą mi moi chirur-
dzy plastyczni. Będę wyglądać, jak 
postać z kreskówki i dobrze mi z tym.
 

• Sto lat, Dolly Parton!

• Czeskobudziejo-
wicka ekipa prawie 
w komplecie.

• Zachwyca sposób, 
w jaki Skolimowski wy-
raża swoją miłość do 
zwierząt. 

Orkiestra zagra 
tym razem 
dla wszystkich 
W najbliższą niedzielę w Polsce, choć tak naprawdę 
na całym świecie, po raz 31. zagra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Tegorocznym celem jest 
walka z sepsą. Pieniądze zbierane do puszek przez 
wolontariuszy oraz z licytacji zostaną przeznaczone 
na poprawę diagnostyki zakażeń, które mogą 
doprowadzić do sepsy. Atrakcje związane z WOŚP 
czekają m.in. w Cieszynie i Wiśle.

Łukasz Klimaniec

C
hcemy wygrać 
z sepsą! Gramy 
dla wszystkich 
– małych i du-
żych! – takie 
hasło przyświe-
ca 31. Finałowi 

WOŚP. Największa charytatywna 
orkiestra świata, jak nazwane jest 
to przedsięwzięcie, skupi się w 
tym roku na wyposażeniu szpitali 
w urządzenia, które przyspieszą 
diagnostykę zakażeń mogących 
doprowadzić do sepsy. Powód? 
Dla przeżycia chorego, u które-
go wystąpiła sepsa, kluczowe 
jest jak najszybsze rozpoznanie 
i włączenie właściwego leczenia 
– optymalnie w ciągu pierwszej 
godziny. Z badań wynika, że każ-
de opóźnienie rozpoznania sepsy 
i podania skutecznego antybio-
tyku o godzinę, zwiększa ryzyko 
zgonu o 8 proc. 

– Ten problem da się rozwiązać, 
jeśli kupimy bardzo dobre urzą-
dzenia, których brak w Polsce, ale 
są dostępne na świecie. Bardzo 
szybkie działanie w stosunku do 

pacjenta, u którego jest podejrze-
nie sepsy po prostu ratuje mu ży-
cie – mówi Jerzy Owsiak, założy-
ciel Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Za zabrane pieniądze WOŚP za-
mierza kupić m.in. urządzenia do 
identyfi kacji mikroorganizmów 
metodą spektrometrii masowej 
typu Maldi TOF, analizatory do 
diagnostyki molekularnej typu 
multiplex PCR do identyfi kacji 
mikroorganizmów wraz z ozna-
czeniem lekooporności. Co cie-
kawe, po raz pierwszy w historii 
sprzęt kupiony przez WOŚP po-
służy pacjentom z różnych grup 
wiekowych.

Orkiestra zagra głównie w Pol-
sce, choć sztaby rozsiane będą po 
całym świecie. W Czechach jedy-
ny ofi cjalny sztab WOŚP od lat 
działa w Pradze. W ramach fi na-
łu w sobotę o 9.00 zaplanowano 
trekking i Tour de WOŚP (Divoka 
Šárka), a w niedzielę morsowanie 
(9.55 okolice Žlutých Lázní), stre-
fę gastro, bieg, atrakcje dla du-
żych i małych (od 12.00 do 17.00, 
Riegrovy Sady 38, Przedszkole 
The Little Mole), a koncerty i li-

cytacje odbędą się w Klubie Grid 
(Nowe Miasto) w godzinach od 
18.00 do 23.00.

Na ulicach Cieszyna w niedzie-
lę kwestować będzie 126 wolonta-
riuszy, natomiast areną fi nału bę-
dzie Cieszyński Ośrodek Kultury 
„Dom Narodowy”. Inauguracja 
fi nału i pierwsze licytacje odbędą 
się w niedzielę od 12.00 (cały pro-
gram poniżej). 

Atrakcyjnie będzie w także w 
Wiśle, gdzie fi nał rozpocznie się 
na placu Hoff a od 14.00. Wystą-
pią m.in. Kapela „Wisła”, SzlA-
ban i Mocno Popularni, będą 
licytacje, rozgrzewka sportowa, 
a także parada psów niekoniecz-
nie rasowych i pokaz mody weł-
nianej koronki koniakowskiej. 
W ramach Światełka do Nieba o 
20.00 zamiast sztucznych ogni 
wystąpi Teatr Ognia „Nam Tara”. 
Wśród wiślańskich licytacji, ja-
kie znajdują się na stronie inter-
netowej allegro.pl/uzytkownik/
WCKWOSP można wylicytować… 
zwiedzanie skoczni narciarskiej 
im. Adama Małysza z samym 
Adamem Małyszem. 

 

• Na ulicach Cieszyna w najbliższą nie-
dzielę kwestować będzie 126 wolonta-
riuszy. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Piernik Kociej Szajki
Jedną z atrakcji WOŚP w Cieszynie jest charytatywna aukcja Tramwaj Cafe. 
Można wylicytować piernik dedykowany… kotom z Kociej Szajki. Zwycięzca au-
kcji otrzyma też improwizowaną bajkę przygotowaną na dowolnie zadany temat, 
którą wymyśli Agata Romaniuk – autorka wszystkich części popularnej wśród 
dzieci „Kociej Szajki”. Wykonany ręcznie piernik o wymiarze 15 x 21 cm odnosi 
się do jednej z grafi k Malwiny Hajduk-Kawalec, zamieszczonej w czwartym to-
mie książkowej serii „Kocia Szajka i duchy w teatrze”. Piernik wykonała Karolina 
Gwizdała, uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszy-
nie, fi nalistka ogólnopolskiego konkursu Dekor-Piernik-Art.

Program WOŚP w Cieszynie
Niedziela 29 stycznia (budynek COK „Dom Narodowy”)

12.00-12.15 – inauguracja i pierwsza tura licytacji
12.00-19.00 – licytacje ze sceny
12.15-13.30 – prelekcja „Starożytny i szlachetny Ród Piastów”
12.30-15.00 – warsztaty z klockami w Strefi e Dziecka
13.00-16.00 – fotobudka
13.30-14.00 – występ Mażoretek „Cieszyńskie Gwiazdeczki”
15.00 – koncert Dream Light
15.15-17.00 – zajęcia edukacyjne z psem w Strefi e Dziecka
17.00 – koncert Waiti n’for
19.00 – koncert Don’t do that
20.00-20.15 - Światełko do nieba

Imprezy towarzyszące
12.00 – grochówka z kuchni polowej na Rynku przed budynkiem Poczty 
Polskiej
14.00 – morsowanie na parkingu pod Wałką
19.00 – Pub Quiz w Klubokawiarni Presso (obowiązują zapisy)

KULTURALNY OBIEKTYW

• W Galerii Miasta Trzyń-
ca w Domu Kultury „Trisia” 
otwarto w tym tygodniu 
wystawę prac znaczącego 
artysty Franti ška Kowo-
lowskiego. Ekspozycję pt. 
„Ostrovy” („Wyspy”) moż-
na oglądać do 22 lutego. 
Kowolowski urodził się 
w 1967 roku. Pochodzi 
z Jabłonkowa, obecnie 
mieszka w Brnie. Skończył 
studia na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. 
Zajmuje się malarstwem, 
happeningiem, per-
formance, fotografi ą i 
wideo. Oprócz własnej 
twórczości poświęca 
czas także pracy kurator-
skiej, zwłaszcza w Brnie. 
Związany jest również 
z ostrawską sceną arty-
styczną, prowadzi pracow-
nię malarstwa na Wydzia-
le Sztuki Uniwersytetu 
Ostrawskiego.
Kto chciałby głębiej za-
nurzyć się w artystyczny świat Kowolowskiego, może wziąć udział we wspólnym 
zwiedzaniu wystawy z historyczką sztuki Veroniką Chmelařową. Uczestnicy 
spotkają się w poniedziałek 6 lutego o godz. 9.30 w trzynieckiej bibliotece, skąd 
udadzą się następnie do „Trisii”. 
Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej www.glos.live. (dc)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Zabawa z... holowaniem

Sobotni bal Macierzy Szkol-
nej i MK PZKO w Łomnej 
Dolnej w pensjonacie „Be-
skydka” był nie tylko dobrą 

zabawą. Stał się też bowiem okazją 
do integracji rodziców dzieci uczęsz-
czających do polskiej szkoły podsta-
wowej. A wszystko to z zimowymi 
„atrakcjami”. Zwyczajowo imprezę 
w karnawale organizują rodzice dru-
goklasistów. – Nie znaliśmy się do-
brze wcześniej, a dzięki organizacji 
i wspólnej pracy mogliśmy się zin-
tegrować – przyznał w rozmowie z 
„Głosem” Adam Szczuka z Macierzy i 
jeden z rodziców-organizatorów. 

 Na sali bawiło się ponad 60 gości, 
którzy – zgodnie z tematyką balu – 
mieli na sobie różne weneckie akcen-
ty, przede wszystkim maski. Do polo-
neza zaprosił Zespół Folklorystyczny 
„Bystrzyca” pod kierownictwem Re-
naty Polok. Tancerze wrócili później 
na parkiet ze specjalnym programem 
artystycznym pod nazwą „Micha-
el Jackson Thriller”. – Jackson był 
fenomenalnym tancerzem, jego po-
mysły, stylizacje, kroki taneczne są 
bardzo charakterystyczne i napraw-
dę trudne do opanowania. Dla nas 

to było ogromne wyzwanie, zarówno 
pod względem tanecznym, jak i ak-
torskim – wyjaśniła szefowa grupy. 
„Bystrzyca” w rolę zombie wciela się 
prawie na każdym balu w tym sezo-
nie. Za choreografi ę tego tańca odpo-
wiadał Jakub Kaleta. 

Jak dodali organizatorzy, na par-
kiecie można było odnieść wrażenie, 
że po długim czasie pandemii balo-
wicze bardzo zatęsknili za wspólną 
zabawą. O oprawę muzyczną zadbał 
DJ Marek Bartnicki, goście robili 
sobie w przerwach zdjęcia w foto-
budce. – Impreza była przednia, 
mieliśmy nawet przy barze profesjo-
nalnego barmana, a skończyliśmy 

chyba koło trzeciej nad ranem – re-
lacjonował Szczuka. W sobotę nie 
zabrakło także loterii. Środki pozy-
skane ze sprzedaży losów pomogą w 
działalności Macierzy Szkolnej przy 
polskiej szkole podstawowej w Łom-
nej Dolnej. – Robimy to wszystko dla 
naszych dzieci – dodał jeden z orga-
nizatorów. 

 Dodatkowym wyzwaniem była 
też w sobotę pogoda. Zimowa aura 
dostarczyła gościom nieprzewidzia-
nych atrakcji – niektórzy zostali do-
słownie „zaciągnięci” do pensjonatu, 
bowiem ekipa rodziców musiała kil-
ka samochodów wyciągać z rowów. 
 (szb)

• Zabawa, jak widać na załączonym obrazku, była przednia. Fot. ARC
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Fot. MARIA CIAHOTNA

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA KRZYŻÓWKA BALOWA

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

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

Języków słowiańskich szał
Wymienienie kilku języków słowiańskich to żadna sztuka. Jednak o wielu innych, będących konsekwencją 
boomu etniczności, który nastąpił po 1990 roku, nie mamy bladego pojęcia. W ubiegłym tygodniu w Bibliotece 
w Karwinie-Frysztacie Irena Bogocz z Uniwersytetu Ostrawskiego zaznajomiła słuchaczy z kilkoma z nich. Wykład 
nosił tytuł „Słowiańszczyzna znana i nieznana”.

Beata Schönwald

T
emat okazał się 
tak rozległy, że 
prelegentka po-
stanowiła po-
dzielić go na dwa 
spotkania. Na 
pierwszym sku-

piła się na językach zachodnio- i 
wschodniosłowiańskich. Drugie, 
które ma się odbyć na przełomie 
lutego i marca, zostanie poświęco-
ne grupie języków południowosło-
wiańskich. 

Któż zdoła je policzyć...
Już na wstępie słuchacze dowie-
dzieli się, że język językowi nierów-
ny. Wynika to z ich statusu. Istnieją 
więc języki narodowe, mniejszo-
ściowe, regionalne, a także etnicz-
ne, kiedy dana wspólnota językowa 
nie posiada własnego państwa i 
żyje na terenach państw gościn-
nych. – Jest wizja idealna, że jeden 
naród posiada jedno państwo i je-
den język. W rzeczywistości cze-
goś takiego nie ma. To fi kcja, choć 
wśród Słowian jest dosyć wyraźne, 
że zmierzamy w tym kierunku – za-
uważyła Irena Bogocz.

Skoro na początku lat 90. ub. 
wieku byliśmy świadkami tego, że 
ofi cjalnych języków słowiańskich 
zaczęło przybywać, to co w takim 
razie decyduje o tym, że dany kod 
językowy staje się samodzielnym 
językiem? – Polski dialektolog Bo-
gusław Wyderka zauważa, że pro-
blem polega na tym, jak i gdzie 
umieścić te granice i ile elementów 
odmiennych decyduje o tym, że to 
już inny język. Dziesięć, dwadzie-
ścia, a może pięćdziesiąt procent? 
Dlatego na pytanie, ile jest języków 
słowiańskich, nie podam państwu 
konkretnej liczby i żaden szanują-
cy się slawista tego nie zrobi – za-
znaczyła językoznawczyni.

Jeden przetrwał, 
drugi zaginął 
Przy okazji omawiania języków za-
chodniosłowiańskich Irena Bogocz 
postanowiła nie „marnować” czasu 
na dobrze znane Zaolziakom języ-
ki polski, czeski i słowacki. Wspo-
mniała za to o innych językach: 
kaszubskim, słowińskim oraz dol-
no- i górnołużyckim. Przyznała, 
że kaszubski był przez długi czas, 
praktycznie cały XX wiek, uważany 
za język martwy. I chociaż posiada 
zasadnicze systemowe znaki, któ-
re różnią go od języka polskiego, 
po II wojnie światowej uważany 
był zaledwie za jego dialekt. Sta-
tus samodzielnego języka uzyskał 
dopiero po zmianach ustrojowych, 
z tym że – jak zaznaczyła slawist-
ka – Ustawa o języku z 6 stycznia 
2005 roku kwalifi kuje go na terenie 
Polski jako język regionalny. Trud-
no bowiem nazwać go językiem 
mniejszości, skoro nie ma własne-
go państwa, jak np. w Polsce języ-
ki rosyjski, białoruski, ukraiński 
czy niemiecki. Nie zalicza się też 
do języków etnicznych, które są 
cztery na terenie Polski: łemkow-

ski (rusiński), karaimski, tatarski i 
romski. 

Ile osób posługuje się dziś języ-
kiem kaszubskim, trudno powie-
dzieć. Według Bogocz, może być 
ich 300 tys., ale bardziej śmiałe 
szacunki mówią o pół miliona. Fak-
tem pozostaje jednak, że na Kaszu-
bach funkcjonuje dwujęzyczne na-
zewnictwo i że języka kaszubskiego 
można uczyć się w szkole. Placówki 
edukacyjne z językiem kaszubskim 
jako wykładowym są jednak tylko 
dwie – szkoła podstawowa w Wej-
herowie oraz szkoła w Głodnicy, 
gdzie prowadzone jest tylko na-
uczanie wczesnoszkolne. W pozo-
stałych placówkach kaszubski jest 
jednym z wielu przedmiotów.

Mniej szczęścia miał natomiast 
język słowiński. Po II wojnie świa-
towej Północni Słowińcy, będący 
sąsiadami Kaszubów, zostali wy-
siedleni razem z Niemcami. W 
Klukach pozostał po nich skansen, 
a przymiotnik „słowiński” dalej 
występuje w nazwie Słowińskiego 
Parku Narodowego. I na tym ko-
niec. Język słowiński zaginął. 

Nie zlały się w jedno
Chociaż w ich przypadku trud-
no mówić o długiej perspektywie, 
jako tako powodzi się jeszcze ję-
zykom dolno- i górnołużyckiemu. 
To prawda, że ten pierwszy ma za-
ledwie 7 tys. użytkowników i jest 
praktycznie na wymarciu. Tym 
drugim posługuje się nieco więcej, 
bo 20-30 tys. osób. Oba związane 
są z niewielkim terenem w pobliżu 
granicy z Polską i Czechami, gdzie 
nazwy łużyckie można przeczytać 
na dwujęzycznych tablicach oraz 

gdzie wciąż jeszcze język ten funk-
cjonuje w szkołach. – Są trzy typy 
placówek: A, B, C. Szkoła A ma język 
wykładowy łużycki, szkoła B ma łu-
życki jako pierwszy język obcy, któ-
rego uczniowie uczą się de facto od 
1. klasy szkoły podstawowej do ma-
tury, i wreszcie w szkole C język łu-
życki nauczany jest jako drugi język 
obcy – przybliżyła Bogocz, dodając, 
że w 2014 roku istniały dwie szkoły 
średnie na Łużycach z językiem łu-
życkim jako wykładowym. 

Ktoś mógłby zapytać, skoro cho-
dzi o tak mały teren, to czemu ję-
zyki łużyckie są aż dwa i czemu nie 
zlały się w jedno. Główny powód to 
ten, że Górne Łużyce należały i na-
leżą do Saksonii, a Dolne Łużyce do 
Brandenburgii. Oprócz przeszkód 
administracyjnych i politycznych 
swoją rolę odegrały też trudne do 
pokonania błotniste tereny, które 
oddzielały od siebie te dwa landy.

Raz na wozie, 
raz pod wozem
Od lat typowymi przedstawicie-
lami języków wschodniosłowiań-
skich są oprócz języka rosyjskiego 
języki białoruski i ukraiński. Jak za-
uważyła wykładowczyni, na prze-
strzeni stuleci pozostawały jednak 
w cieniu innych „ważniejszych” 
języków. Wynikało to z przynależ-
ności do różnych organizmów pań-
stwowych. W przypadku Białorusi 
chodziło o Ruś Kijowską, Księstwo 
Moskiewskie, Księstwo Litewskie 
oraz Rzeczpospolitą Obojga Naro-
dów, której historia zakończyła się 
rozbiorami Polski.

– Na tych terenach polsko-litew-
skich leżała Białoruś. W wyniku 

tego, że szlachta białoruska polo-
nizowała się lub politewszczała, 
język białoruski został językiem 
chłopów – stwierdziła Bogocz. 
Dodała, że o ile Rosja carska nie 
wspierała języka białoruskiego, to 
po rewolucji październikowej Le-
nin pozwolił językom etnicznym 
się rozwijać. Kres położył temu Sta-
lin, który od 1924 roku stopniowo 
ograniczał zarówno język białoru-
ski, jak i ukraiński, w efekcie czego 
w 1940 roku językiem nauczania w 
szkołach był już wyłącznie rosyj-
ski. Po jego śmierci języki Białoru-
sinów i Ukraińców wróciły jednak 
do szkół.

Obecnie na Białorusi są dwa ofi -
cjalne języki – rosyjski i białoru-
ski. – W szkołach uczy się języka 
białoruskiego jako obowiązkowe-
go przedmiotu. Mówią, że być na-
uczycielem tego języka, to najgor-
sza posada. Młodzież uczy się go 
niechętnie, bo za bardzo nie widzi 
w tym sensu. Na maturze też więk-
szość wybiera rosyjski i potem kon-
tynuuje również studia po rosyjsku 
– przekonywała slawistka.

Zgoła inaczej ukształtowała się 
sytuacja na Ukrainie. Tam pod ko-
niec 1989 roku został wprowadzo-
ny na mocy konstytucji język ukra-
iński jako jedyny język państwowy. 
Jak podkreśliła prelegentka, to 
było sprzeczne z realną sytuacją 
w kraju, ponieważ cała wschodnia 
Ukraina, od Dniepru na wschód, 
znała ukraiński najwyżej pasywnie 
jako język mówiony, nie znała na-
tomiast jego normy pisanej. Dlate-
go też w wyborach prezydenckich 
w 1994 roku dużą rolę odgrywał 
język kandydata. Zwyciężył wte-
dy rosyjskojęzyczny Kuczma nad 
ukraińskojęzycznym Krawczu-
kiem. Nowy prezydent przeforso-
wał co prawda, że język rosyjski 
stał się na mocy ustawy przynaj-
mniej językiem mniejszościowym. 
Trudno jednak to nazwać politycz-
nie szczęśliwym rozwiązaniem. 

W nieciekawej sytuacji pozo-
stali natomiast mieszkańcy Rusi 
Zakarpackiej, należącej w okresie 
międzywojennym do Czechosło-
wacji. – Na Ukrainie nie mogą się 
przyznawać do swojego języka, 
który nazywany jest rusińskim lub 
łemkowskim. Są uważani za Ukra-
ińców, którzy mówią jakimś tam 
dialektem – stwierdziła Bogocz. 

Łemkowie, czyli Rusini
Języki rusińskie, czy jak kto woli 
łemkowskie, to tak naprawdę dość 
zagmatwana sprawa. Mają bowiem 
5-6 wersji, z czego dwie zostały 
uznane za samodzielne języki. Tą 
pierwszą jest wersja preszowsko-
-rusińska, która w 1995 roku zosta-
ła uznana za język słowiański. Po-
sługuje się nim grupa północnych 
Łemków, którzy są wyznania pra-
wosławnego lub grekokatolickiego 
i stosują cyrylicę. Największe ich 
skupisko zamieszkuje okolice Pre-
szowa i tam też można studiować 
jego fi lologię i kulturę. W Polsce 
Łemkowie tworzyli pierwotnie ho-
mogeniczną wspólnotę na połu-
dniowym wschodzie kraju. Nato-
miast po II wojnie światowej zostali 
przesiedleni na tereny nowej Polski 
zachodniej, co stało się powodem 
asymilacji z ludnością polskoję-
zyczną. Niemniej jednak ich język 
posiada status języka etnicznego. 

Południoworusiński, jugorusiń-
ski, wojwodińsko-rusiński albo 
rusnacki to synonimy dla języka 
Łemków, którego podstawą są dia-
lekty Szarisza i Zemplina. Uboga 
ludność tych wschodniosłowac-
kich regionów przesiedliła się na 
urodzajne ziemie Wojwodiny i 
obecnie ich język jest jednym z sze-
ściu języków urzędowych w Serbii. 
Język jugorusiński, który stosuje 
łacinkę i zaliczany jest w przeci-
wieństwie do języka północnych 
Łemków do grupy języków zachod-
niosłowiańskich, można studiować 
w Nowym Sadzie.  

Uwaga, to też języki!
Język poleski 
jest językiem wschodniosłowiańskim stosowanym na zachodnim Polesiu lub 
Podlasiu, leżącym na pograniczu Białorusi i Ukrainy, na wschód od Polski. Tam 
w latach 80. i 90. ub. wieku powstawała norma nowego języka wschodniosło-
wiańskiego, którego podstawą były dialekty południowobiałoruskie i ukraińskie. 
Obecnie brakuje atmosfery sprzyjającej rozwojowi tego języka.

Język alszeński 
związany jest z wieloetnicznymi i wielojęzykowymi terenami pomiędzy Litwą, 
Białorusią, Łotwą i Rosją. Na nich wykreował się specyfi czny język, tzw. gorszy 
białoruski z elementami litewskiego i łotewskiego.

Język wicki lub wiczewski
jest efektem propagandy antypolskiej, która utrzymywała, że obecność języka 
nielitewskiego na Litwie jest wynikiem spolonizowania szlachty litewskiej, której 
nazwiska miały końcówkę „-wicz”. Idąc tym tropem, na Litwie nie mieszkają za-
tem Polacy, ale wiczowie, czyli kolejne pokolenia spolonizowanych Litwinów. Ich 
język to język wicki. 

Trasianka
w tłumaczeniu dosłownym to trochę słomy, trochę siana. W praktyce zaś chodzi 
o mowę potoczną, która nie ma formy pisanej. Jest mieszanką języków białoru-
skiego i rosyjskiego praktykowaną za zasadzie, że do słów rosyjskich stosuje się 
białoruską odmianę i wymowę.

• Irena Bogocz opowiadała o językach słowiańskich w karwińskiej bibliotece. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Balik z życzeniami 
W niedzielę 22 stycznia sala 
przy ulicy Bożka w Czeskim 
Cieszynie najpierw zamieniła 
się w scenę dla małych akto-
rów, później w parkiet tanecz-
ny dla przedstawicieli wszyst-
kich pokoleń. To wszystko za 
sprawą baliku karnawałowego 
przedszkola przy ulicy Akacjo-
wej, połączonego z obchodami 
Dnia Babci i Dziadka.

Przedszkolaki przygotowały 
scenkę o sroczce, która zabrała błyszczącą gwiazdkę z choinki, ale potem 
przeprosiła bałwanka i ptaszki. Nie zabrakło tańców i wspólnego śpie-
wania. Złożono też życzenia wszystkim obecnym babciom i dziadkom, 
wręczono kwiaty i drobne upominki. Potem dzieci przebrały się w swoje 
wymarzone stroje karnawałowe, odtańczyły poloneza i zaczęła się super-
-zabawa. 

Smaczny bufet z ciastami, pachnąca kawa, przekąski i pyszny bigos – 
zaplecze kulinarne jest ważne na każdej fajnej imprezie. Zabawę jeszcze 
bardziej rozkręciła animatorka z pomysłowymi konkursami i zadaniami 
dla małych i dużych, zaś punktem kulminacyjnym była loteria z mnó-
stwem nagród.

Babcie i dziadkowie mieli okazję spędzić miłe popołudnie, porozma-
wiać ze znajomymi i poszaleć z wnukami, które pewnie jeszcze długo 
będą wspominać to wyjątkowe popołudnie. Bardzo dziękujemy pani 
Ewie Lipie i Basi Kielkowskiej, które przygotowały dzieci do występu. No 
i wiadomo też, że taka impreza by się nie udała bez poświęcenia rodzi-
ców, którzy przygotowali nagrody, napiekli ciasta, obsługiwali stoiska... 
Ale warto było, bo radość dzieci i uśmiechy na twarzach dziadków i babć 
są warte każdego trudu. Rodzice przedszkolaków

Sezon karnawałowy w pełni, zatem proponujemy Wam dzisiaj krzyżówkę, której rozwiązanie 
dodatkowe kojarzy się z balem. Przeczytacie je pionowo na ciemniejszym tle. Rozwiązania wysyłajcie 
na adres e-mailowy: danuta.chlup@glos.live, w terminie do 7 lutego. Nagrodę książkową za 
„Krzyżówkę zimową” otrzymuje Sebasti an Tacina z Trzyńca. 
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2. Mały osioł
3. Siedzą na nich kibice na stadionie 
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7. Przeciwieństwo do „bojaźliwy”
8. Zachodni sąsiedzi Czech i Polski. (dc)

Zimowa bajka 
dla babć i dziadków
Babcie i dziadkowie obchodzili w ub. weekend swoje święto. Przedszkolaki z Czeskiego Cieszyna-Sibicy 
świętowały je we wtorek. Dla ukochanych babć i dziadków przygotowały z paniami nauczycielkami zimową bajkę. 

Danuta Chlup 

S
ala polskiego 
p r z e d s z k o l a 
w Sibicy we 
wtorkowe po-
południe nie-
mal pękała w 
szwach. Bab-

cie i dziadkowie niecierpli-
wie czekali na pojawienie 
się wnuków. Wreszcie we-
szły całą gromadą: białe 
śnieżynki, czarne gawro-
ny, bałwanki oraz dzieci w 
zimowych czapeczkach i 
szalikach. I choć tego dnia 
śnieg na dworze zaczynał 
się zmieniać w wodnistą breję, w 
przedszkolu zapanowała iście zi-
mowa atmosfera. 

Obecnych przywitała kierow-
niczka placówki Jadwiga Fajkus. 
Zapraszając do obejrzenia mu-
zycznego spektaklu, powiedziała: 
– Pozwólcie, że i ja państwu złożę 
życzenia wszystkiego dobrego, 
zdrowia, wiele radości z waszych 

wnucząt, wiele pięknych wspól-
nych chwil, bo myślę, że bycie 
babcią i dziadkiem to jest na-
prawdę wielkie szczęście.

A potem rozpoczął się już wy-
stęp – piękny spektakl pełen ru-
chu, tańca, piosenek i wierszy-
ków. 

Po zimowej bajce dzieci śpie-
wały kolędy przy akompania-

mencie gitary. Grał Adam Bubik, 
tatuś jednej z dziewczynek. 
Wkrótce do wspólnego śpiewu 
dołączyły babcie oraz dziadko-
wie. Na koniec dzieci złożyły 
obecnym życzenia noworoczne, 
a także życzenia z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Wreszcie nad-
szedł moment, kiedy można było 
przytulić się do babci i dziadka i 

wręczyć im podarunki – podusz-
ki z kolorowymi odciskami dzie-
cięcych dłoni i innymi dekora-
cjami. 

Po programie babcie i dziad-
kowie zostali zaproszeni do sto-
lików, aby porozmawiać i zjeść 
ciastka upieczone przez rodzi-
ców. W rozmowach chwalili uda-
ny program. 

– Mam tu wnuczkę Asię, wcze-
śniej do tego przedszkola chodził 
wnuczek. Program bardzo mi się 
podobał, aż mi się łezka zakręci-
ła – przyznała jedna z obecnych 
babć, Beata Kroczek. 

O obchodach w innym cze-
skocieszyńskim przedszkolu 
przeczytacie w „Głosikowej kore-
spondencji”.  

• Wspólne śpiewanie z gitarą. • Wielka była radość babć i dziadków. Zdjęcia: DANUTA CHLUP
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Tekst i zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

PRZYGODY TOMKA NA CZARNYM LĄDZIE 2

Dzień pierwszy: 
»Welcome To Th e Jungle«
Przy śniadaniu (skromnym, wtedy jeszcze nie miałem z czego zrzucać), spotkałem pierwszych „zagraniczniaków” 
z Ericssona. Zabrałem się z nimi samochodem do biura (ogrodzone, strzeżone itp). Tu nikt nie czekał 
z transparentami i minęło trochę czasu, zanim znalazłem jakiegoś stosownego menedżera. Ten przedstawił mi kilka 
uwag dotyczących życia w Lagos czyli „Welcome To The Jungle” (nie paradise przecież).

Tomasz Bednarczyk*

J
ak nie dostałem jesz-
cze problemów z żo-
łądkiem, to cokolwiek 
bym nie robił (wy-
łączając niejedzenie 
tubylczego jadła), na 
pewno dostanę i to 

nie raz. Innych chorób też trudno 
będzie mi się wystrzec.

Dla personal security zaleca się 
przemieszczanie tylko samocho-
dami podstawionymi z kierowcami 
od Ericssona (jak na razie Afrykę 
oglądam tak, jak to się robi w Jura-
sic Park – przez szybę samocho-
du) – nawet po niedalekie zakupy. 
Dziwne to życie, jak pod kloszem, 
bez zbytniej swobody. Jak wspo-
mniałem o spacerach po plaży, to 
Pan Szwed zasugerował jakiś Beach 
House poza Lagos – taka przystoso-
wana plaża dla „zagraniczniaków” 
z facilities.

Zakupy raczej tylko w większych 
sklepach (jeszcze nie widziałem) – 
od tubylców tańsze (choć i tak dro-
gie), ale przyśpieszają choroby. No 
i wszędzie drogo, drożej nawet niż 
w Szwecji. Nic jeszcze nie kupiłem, 
ale już widzę, jak moja reklamówka 
kurczy się jak pęcherz po. Dlatego 
też tubylcy (również część z mojego 
ofi sa) nie chodzą do restaurantów, 
No może ci nieliczni w złotych wi-
siorkach to chodzą, są wożeni zna-
czy. Nie ma ich wtedy pół dnia, za-
nim przebiją się przez korki w obie 
strony.

Jak przyjechałem do Pana mene-
dżera (Szwed cały czas na kontrak-
tach), to dowiedziałem się o swoim 
pierwszym błędzie – zostawiłem 
swoją, pełną kasy reklamówkę w po-
koju ot tak. 

Zatem wróciłem po nią i kasę 
umieściłem u niego w strong boksie 
w biurze, choć mówi, że i tak miał 
tu włamania. Muszę mieć tę rekla-
mówkę, bo tu kartą można płacić 
raczej tylko w lepszych hotelach i 
to tyle. Choć jak się dowiedziałem, 
to nie jest zbyt bezpieczne – po-
tem można znaleźć jakieś dziwne 
nie swoje wydatki w swojej historii 
konta. Więc noszę tę kartę przy so-
bie jak święty obrazek i nikomu nie 
pokazuję.

Niezależnie od pory, jeździsz w 
korkach, na klaksonie, wolna ame-
rykanka – jak dobrze, że nie muszę 
być kierowcą. Pan Szwed powie-
dział, że jak przejdę szkołę w Nige-
rii, to żaden inny służbowy wyjazd 
nie będzie mi straszny.

Moja pierwszodniowa wizyta u 
klienta (Econet) była jakby dla niego 
zaskoczeniem. Chcieliście mnie, to 
oto jestem. Nie wiedzieli co ze mną 
począć. Odesłali do biura Ericssona 
i kazali przyjść jutro, jak się przygo-

tują na ofi cjalne powitanie i coś dla 
mnie zorganizują: miejsce, telefon, 
może nawet coś o ich sieci GSM… co 
to mam nad nią pracować. O ich sie-
ci to wiem tyle, że totalnie zapchana 
i chcą ją jakoś usprawnić i rozbudo-
wać (po to tu niby jestem), ale jakoś 
wolno podejmują decyzje. Ponad 90 
proc. klientów u wszystkich trzech 
operatorów to pre-paidowcy, bo ja-
koś operatorzy nie ufają ludności, 
jeśli chodzi o opłacanie abonamen-
tu. Kartę wejściową w biurze Erics-
sona to może dostanę w przyszłym 
tygodniu, bo coś tam nie działa, a na 
razie, to muszę polegać na kartach 
innych. 

No a jak już w „rodzimym” biurze 
bezpiecznie zasiadłem, to po około 
2 godzinach prób i oczekiwania do-
stałem się również do mojego e-ma-
ila (oj wolno to chodzi). Oj, chyba 
brzuch właśnie nie zaczyna mnie 
boleć...

…stay tuned more to come

Z wysuniętej placówki na wygnaniu,
Wasz korespondent,

Tomek na Czarnym Lądzie
Nigeria, Lagos, marzec 2003

TOMASZ BEDNARCZYK* – po-
dróżnik od zawsze. Pasję zaszczepili 
w nim od najmłodszych lat rodzice, 
zabierając go co roku samocho-

dem lub rowerem na objazdowe, 
namiotowe wakacje po Polsce. 
W szkole średniej już sam wy-
jeżdżał z kumplami, głównie na 

narty w Beskidy i Tatry (pierwsza 
zagranica to była wtedy Słowacja) 
i na żagle po rodzimym Zalewie 
Zegrzyńskim pod Warszawą i po 

Mazurach. Prowadzi Pro-Skippers 
Group Sp. z o.o., profesjonalną 
agencję wynajmu jachtów morskich. 
Za tydzień ciąg dalszy opowieści.

• Guest House – miejsce codziennych odpraw śniadaniowych (w tle kraty) i wspólny living room.

• Nigeria Ericsson Offi  ce

Mgliście i lodowo

Zima, czy się ją lubi, czy nie, potrafi  być piękna. We wtorek wybraliśmy się więc 
z obiektywem na Pustewny. Poniżej prezentujemy kilka ujęć nie tylko zimowych 
pejzaży, ale przede wszystkim rzeźb z lodu. Znajdują się one niedaleko parkingu, 
w namiocie po lewej stronie drogi wiodącej na szczyt. Tematem wiodącym były 
dinozaury. Więcej zdjęć można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.glos.live.
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Ech, ci barbarzyńcy

„Białe plamy” w historii doty-
czą zwykle czasów nieodle-
głych, fragmentów dziejów 
najnowszych, które jakaś 

despotyczna władza z pewnych powodów 
pragnie pozostawić w cieniu, albo – lepiej 
– zupełnie wykreślić ze społecznej pamię-
ci. Ale są i innego rodzaju „białe plamy” – 
to fragmenty dziejów, które z najbardziej 
rozmaitych przyczyn nie przyciągają uwa-
gi autorów szkolnych podręczników.

I
I tak zakładam, że wiedza na temat dziejów 
starożytnego Rzymu pomiędzy tryumfem 
w trzeciej wojnie punickiej (149-146 przed 
Chrystusem), czyli ziszczeniem się marzeń 
Katona o tym, że Kartagina powinna zostać 
zburzona, a powstaniem Spartakusa (73- 
-71 przed Chrystusem), nie jest specjalnie 
znana. Zaryzykuję też, że klęski poniesione 
przez Rzymian z rąk barbarzyńców kojarzą 
się zwykle z rokiem 378 po Chrystusie i bi-
twą pod Adrianopolem, kiedy to Goci roz-
bili rzymskie legiony. Klęska Rzymian pod 
Adrianopolem była rzeczywiście straszli-
wa. Pisze o niej współczesny wydarzeniom 
historyk Ammianus Marcellinus „Nigdzie 
w rocznikach nie przeczytamy o rozprawie 
tak niszczącej jak ta, wyjąwszy bitwę pod 
Kannami”. Bitwę tę poprzedziła o dwa lata 
wcześniejsza zgoda cesarza Waldensa na 
przeprawę Gotów (dokładniej Terwingów) 
przez Dunaj i osiedlenie się, cofającego 
się pod naporem Hunów ludu, na terenie 
cesarstwa. Można gdybać nad sensowno-
ścią rachub Waldensa, nad tym, że i tak 
nie mógł, mając swoją armię daleko, na 
innym, perskim, froncie, przeciwdziałać 
przekroczeniu przez barbarzyńców granic 
Imperium. Można usprawiedliwiać cesa-
rza nie iluzorycznymi przecież nadziejami 
na to, że nowi poddani zasilą jako rekruci 
rzymskie legiony. Tak czy inaczej – rachu-
by te zawiodły. Okazało się, że po pierwsze 
Gotów jest zbyt wielu, by możliwe było ich 
bezproblemowe wchłonięcie przez słab-
nące Imperium; po drugie zaś, chciwość 
rzymskich zarządców prowincji, do któ-
rych trafili Goci, pchnęła ów lud do buntu. 
Buntu, którego finałem była bitwa pod Ad-
rianopolem. 

II
Barbarzyńcy jednak już wcześniej zagraża-
li Rzymowi. I to na poważnie. I to niedługo 
po tryumfie Rzymian w starciu z Kartagi-
ną. Żeby zmazać tę „białą plamę” w zna-
jomości historii starożytnego Rzymu, ale 
także naszego rozumienia historii, warto 
sięgnąć po książkę Lawrence’a Durrella 
„Prowansja”. Na marginesie – wielbiciele 
eseistyki Zbigniewa Herberta znajdą w niej 
echa zapisków twórcy „Pana Cogito”. Ale 
do rzeczy. Oto trzydzieści kilka lat po tym, 
jak Rzymianie zniszczyli swojego główne-
go rywala na Morzu Śródziemnym, czyli 
Kartaginę, a dokładniej – w roku 113 przed 
Chrystusem na prawym brzegu Dunaju 
pojawiły się hordy przybyłych z północy 
barbarzyńców. Rabowali co się dało na zie-
miach dzisiejszej Austrii i stawali się coraz 
bardziej realnym zagrożeniem dla granic 
republiki rzymskiej. Ich niespodziewane 
przybycie nad Dunaj miało swoje głębsze 
powody. Byli oni, jak pisze Durrell, „ucie-
kinierami w drodze”. Uciekali ze swej ruj-
nowanej klęskami żywiołowymi północnej 
ojczyzny w poszukiwaniu lepszego życia. 
Tyle że przyjęcie, z jakim się spotkali ze 
strony Rzymian, nie było zbyt zachęcają-
ce. Ba, odmówili barbarzyńcom prawa do 
osiedlania się w granicach republiki. Ale 

„nieproszonych przybyszy” trudno było 
zniechęcić. Nawet zbrojnie. Klęskę ponio-
sła skierowana przeciw nim ekspedycja 
konsula Papiriusza Karbo. Już po niej na 
prośbę barbarzyńców o ziemie, rzymski 
gubernator Silanus – jak pisze Durrell: 
„niewątpliwie idiota” – „odpowiedział im 
pogardliwie, że nie ma ziemi do rozdawa-
nia, ani nie potrzebuje usług zwykłych bar-
barzyńców”. Tegoż Silanusa barbarzyńcy 
także pokonali w polu; podobnie jak wy-
słaną przeciw nim z Rzymu kolejną armię, 
zginęły wtedy dziesiątki tysięcy naprędce 
zebranych przez Rzym rekrutów. Po od-
niesionych efektownych zwycięstwach 
wodzowie barbarzyńskich plemion zaczęli 
przemyśliwać nad zdobyciem całej Italii. 
Zamierzali zamienić dumnych Rzymian 
w niewolników, bądź też – po prostu – ich 
wyrżnąć. Republika rzymska miała jednak 
wówczas w odwodzie nie tylko ludzkie za-
soby, ale i wielkich ludzi. I właśnie jeden 
z nich, Mariusz, odbudował morale rzym-
skiej armii i dzięki przemyślanej strategii 
oraz wyszukanej taktyce zadał barbarzyń-
com ostateczną klęskę.

III
Sławę Mariusza miał już niedługo przy-
ćmić Juliusz Cezar (tak jak Fryderyka II 
Wielkiego, króla Prus zagnał w niepamięć 
geniusz Napoleona Bonaparte), i jego galij-
skie – i nie tylko – podboje. Dramatyczny 
epizod z dziejów Rzymu, który przedsta-
wiłem tu w niewielu linijkach, w rzeczywi-
stości trwał ponad dziesięć lat. Jaka lekcja 
zeń płynie dla nas? Czy akurat w tym przy-
padku powiedzieć można, że historia ma 
szanse stać się nauczycielką życia? No cóż, 
gdybym miał się pokusić o odpowiedź, to 
powiedziałbym, że była to jedna z wielu 
lekcji, która pokazuje niezbicie, jak nie-
opłacalna jest w polityce napędzana pogar-
dą dezynwoltura, jak szybko kruszeje prze-
konanie o tym, że jakakolwiek armia jest 
niezwyciężona. I jeszcze jedno, jak wiele 
trzeba wysiłku – i istnień ludzkich poświę-
cić – by przywrócić status quo. Status quo, 
które wydawało się tak bardzo pewne, tak 
bardzo oczywiste, że uznano, iż nie trzeba 
o nie specjalnie dbać. Pięć wieków później 
barbarzyńcy zadali Rzymianom klęskę 
pod Adrianopolem – konsekwencje tamtej 
przegranej przez legiony bitwy były – by 
tak rzec – dla historii ludzkości tektonicz-
ne: rozpoczęła się wielka wędrówka ludów, 
która ostatecznie zniszczyła niepokonane 
zdawałoby się Cesarstwo Rzymskie. Tak 
można również podzielić wojny – na te, 
których krwawe konsekwencje mają cha-
rakter co najwyżej lokalny, i te, które zmie-
niają mapę świata. 

IV
Na koniec zupełnie z innej beczki – ale też 
o barbarzyńcach. Współczesny grecki po-
eta Konstandinos Kawafis napisał kiedyś 
znany wiersz zatytułowany „Czekając na 
barbarzyńców”. W jego finale, kiedy bar-
barzyńcy jednak nie nadeszli, wszyscy 
żałują, „wszak barbarzyńcy byli jednak 
jakimś rozwiązaniem”. No cóż, dzisiaj roz-
wiązaniem na pewno nie są jakkolwiek 
rozumiani barbarzyńcy. Tylko ignoranci 
mogą oczekiwać ich z utęsknieniem. Igno-
rant – tak zaleca się tłumaczyć na współ-
czesną polszczyznę starogreckie określe-
nie idiota. Jeśli dzisiejsi ignoranci czymś 
się różnią od swych greckich poprzedni-
ków to tym, że gdy idzie o sprawy publicz-
ne, nie tylko nie milczą, ale są niezwykle 
krzykliwi. 
 

Objęcia wolności

27 stycznia stanowi symbo-
liczną cezurę w historii XX 
wieku. Przypomina o tym 
obchodzony dziś Między-

narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Ho-
lokaustu, ustanowiony niespełna 18 lat 
temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 
Tego dnia w 1945 roku żołnierze 60. Ar-
mii Pierwszego Frontu Ukraińskiego, zdo-
bywszy Kraków i kontynuując ofensywę 
w głąb Górnego Śląska, dotarli do bram 
Auschwitz-Birkenau. Konni zwiadowcy, 
a następnie reszta wojskowych, zastali w 
obozach zaledwie kilka spośród kilkudzie-
sięciu tysięcy więźniów, przetrzymywa-
nych tu jeszcze dwa tygodnie wcześniej. 
Wśród utrzymujących się z trudem na 
nogach postaci w pasiakach, witających 
wyzwolicieli zza ogrodzenia, znaleźli się 
Polacy, Białorusini i Rosjanie; w większo-
ści Żydzi. Ze względu na stan zdrowia lub 
ukrywszy się przed zdezorganizowany-
mi perspektywą zbliżającego się frontu 
esesmanami uniknęli udziału w ewaku-
acji, którą nie bez kozery nazwać miano 
„marszem śmierci”. W ślad za jednostkami 
liniowymi do potrzebujących docierać za-
częły radzieckie szpitale polowe, a także 
organizowani m.in. przez Polski Czerwony 
Krzyż lekarze, pielęgniarki i inni, usiłujący 
jakkolwiek pomóc ocalałym.

•••
Dotarcie Rosjan do KL Auschwitz bez wąt-
pienia stanowiło przełom w odkrywaniu 
skali hitlerowskich zbrodni i unaocznianiu 
ich Zachodowi. Warto jednak pamiętać, 
że nie wyznaczało kresu tułaczki całego 
mnóstwa ofiar, które dożyły tych kulmi-
nacyjnych miesięcy wojny. Pospieszna li-
kwidacja obozów wiązała się ze zwiększo-
ną liczbą rozstrzeliwań, wzmożoną pracą 
komór gazowych i krematoriów. Dziesiąt-
ków tysięcy więźniów nie dało się jednak 
zmieść z powierzchni ziemi na tyle spraw-
nie, by ukryć ludobójstwo przed oczami 
świata, całą resztę usiłowano więc napręd-
ce przerzucić w głąb Rzeszy wszelkimi 
dostępnymi sposobami. Setki kilometrów, 
pokonywanych jedynie z rzadka wagona-
mi towarowymi, a w większości pieszo, 
wśród zimowych zamieci i w warunkach 
skrajnego wycieńczenia, kosztowało życie 
tysiące ludzi. Ginęli z głodu, przemarz-
nięcia, chorób oraz kul zdesperowanych 

strażników, otarłszy się o wolność, której 
nie dane im było się uchwycić.

•••
Większość szlaków ewakuacyjnych, zna-
czonych ciałami mężczyzn, kobiet i dzie-
ci, ominęło Śląsk Cieszyński zupełnie 
lub, co najwyżej, ledwie się o niego otarło. 
Ważnym węzłem komunikacyjnym okaza-
ła się pobliska Pszczyna, skąd więźniowie 
udawali się w dalszą drogą, m.in. w stro-
nę Poręby, Żor czy Świerklan. Kilkanaście 
osób rozstrzelanych zostało na drodze 
nieopodal Pawłowic; kilkadziesiąt po do-
tarciu do Jastrzębia. Cieszyńska ziemia 
również spłynęła jednak krwią niewin-
nych, osadzonych w zlokalizowanych tu 
podobozach. Wystarczy przypomnieć ten 
zlokalizowany na terenie kamieniołomu 
i fabryki cementu w Goleszowie. Podczas 
marszu w kierunku Zebrzydowic strażnicy 
sukcesywnie likwidowali osoby niezdolne 
do dalszej drogi lub podejmujące próbę 
ucieczki. 19 pochowanych zostało na te-
renie Dębowca, gdzie bezimienne ofiary 
upamiętnia dziś wystawiony po wojnie 
pomnik. Kolejne spoczęły w zbiorowej 
mogile w Kończycach Wielkich. Wykopa-
no ją dla około 120 ludzi, w tym więźniów 
obozu pracy w Zebrzydowicach – Żydów 
z zachodniej Europy, pracujących na tu-
tejszych torowiskach i nasypach kolejo-
wych. Nie lepszy okazał się los więźniów z 
Czech, Węgier, Włoch i Polski, przydzielo-
nych do założonego kilka miesięcy wcze-
śniej podobozu w Czechowicach. Historia 
kilkuset, pędzonych w stronę Buchenwal-
du, pozostaje dla nas niewiadomą; znamy 
jednak losy około setki niezdolnych do 
drogi – rozstrzelani, spoczęli nieopodal, w 
samodzielnie wykopanym dole.

•••
Wyzwolenie Auschwitz nie wyznaczało 
końca nazistowskiego terroru; nie mó-
wiąc o stalinowskim, który wkrótce miał 
go zastąpić. Nie wyznaczało nawet końca 
cierpienia tysięcy więźniów, którzy wciąż 
pod lufami strażników toczyli beznadziej-
ną walkę o życie. Warto jednak zapamiętać 
jego datę, bo wówczas oczy świata zwra-
cają się w stronę Polski. My zaś, chcąc nie 
chcąc, stajemy się kustoszami pamięci o 
jednej z największych zbrodni w historii 
ludzkości. 

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /250/

Fot. JAKUB SKAŁKA

Jakub Skałka

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE. Poleca Jakub Skałka /35/

Artur Szklener* 

160 
lat temu, we 
w r z e ś n i u 
1863 roku, 
w czasie 
p o w s t a n i a 
styczniowe-

go Rosjanie zdemolowali pałac Zamoy-
skich w Warszawie, wyrzucając przez 
okno budynku znajdujący się wewnątrz 
fortepian, na którym grał niegdyś Fry-
deryk Chopin. Moment ten przeszedł 
do historii.

»Panowie,  
czapki z głów, oto geniusz«
Muzyka Fryderyka Chopina wzbudzała 
patriotyczne skojarzenia, jeszcze zanim 
jego partytury opuściły prasy drukar-
skie. Już jako syn właściciela jednej z 
najlepszych pensji w Warszawie wie-
czorami improwizował dla kolegów 
na tematy historyczne, a goście jego 
salonu w Paryżu mogli usłyszeć całe 
poematy, których jedynie fragmenty 
przelewał na papier. Narodowy, patrio-
tyczny rys jego twórczości był czytelny 
nie tylko dla Polaków. Zauważył go już 
Robert Schumann, pierwszy międzyna-
rodowy recenzent młodego Chopina. 
To on zakrzyknął o chopinowskich „Wa-
riacjach” op. 2: „Panowie, czapki z głów, 
oto geniusz”. W recenzji koncertów 
fortepianowych tak oto charakteryzuje 
Chopina w kontekście powstania listo-
padowego: „Stanął więc, zaopatrzony 
w najgłębszą znajomość swej sztuki, 
świadom swej siły i stąd uzbrojony w 
odwagę, kiedy w 1830 r. odezwał się po-
tężny głos ludów. Setki młodzieńców 
wyczekiwały tej chwili: lecz Chopin był 
pierwszy na wałach (…). Na spotkanie 
nowego czasu i nowych stosunków 
los przygotował coś jeszcze: wyróżnił 
Chopina i uczynił go interesującym 
przez jego wyrazistą, oryginalną naro-
dowość, mianowicie polską (…). Gdyby 
samowładny monarcha (car) wiedział, 
jaki w dziełach Chopina, w prostych 
melodiach jego mazurków, zagraża mu 
niebezpieczny wróg, zakazałby tej mu-
zyki. Utwory Chopina to armaty ukryte 
w kwiatach”. Echa powstańczej pieśni 
„Litwinka” Kurpińskiego (op. 49) czy 
„heroiczne” przetworzenia poloneza 
(op. 53) były czytelne natychmiast po 
wysłuchaniu.

»Piorunowanie” na fortepianie
Sam Chopin pozostawił też liczne do-
wody patriotycznego zaangażowania. 
Wybuch powstania w 1830 r. stał się 
momentem przełomowym w jego sty-
lu muzycznym. To wtedy – gdy przy-
jaciele niemal siłą powstrzymali go od 
powrotu i walki – pisał, że nocami „pio-
runuje na fortepianie”, wtedy zaczął 
wprowadzać ciemne brzmienia, gwał-
towne kontrasty i liczne przebiegi chro-
matyczne, rozkładające klasyczną pro-

160 LAT OD WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1

Fryderyk Chopin  
– poeta polskiej wolności
22 stycznia minęło 160 lat od wybuchu powstania styczniowego, zrywu niepodległościowego przeciwko 
Imperium Rosyjskiemu. Z tej okazji na naszych łamach ukaże się cykl artykułów poświęconych temu wydarzeniu. 
Teksty publikujemy wspólnie z polskim miesięcznikiem „Wszystko co Najważniejsze” w projekcie historycznym z 
Instytutem Pamięci Narodowej i Polską Fundacją Narodową. 

stotę stylu dur-moll. To wtedy powstały 
– zgodnie z rodzinnym przekazem – 
„Etiuda c-moll” zwana „Rewolucyjną” 
czy gwałtowne „Scherzo h-moll”, a 
nawet szkic „Preludium d-moll”, wy-
danego wiele lat później w cyklu op. 28, 
nawiązującym do bachowskiego Das 
Wohltemperierte Klavier.

Chopin był też dobrze zorientowany 
w sytuacji geopolitycznej, czego naj-
lepszym dowodem był list do Juliana 
Fontany z kwietnia 1848, w którym pi-
sał między innymi: „Zbierają się nasi 
w Poznaniu. Czartoryski pierwszy tam 

pojechał, ale Bóg wie, jaką to drogą 
wszystko pójdzie (…). Nie obejdzie się 
to bez strasznych rzeczy, ale na końcu 
tego wszystkiego jest Polska świetna, 
duża, słowem: Polska”.

Wymiar symoboliczny…
Gdy we wrześniu 1863 roku (14 lat po 
śmierci kompozytora) wojska rosyjskie 
zdemolowały pałac Zamoyskich w War-
szawie w odwecie za nieudany zamach 
uczestników powstania styczniowego 
na namiestnika Teodora Berga, nikt 
zapewne nie zdawał sobie sprawy, że 
zniszczenie stojącego tam fortepianu 
zyska wymiar symboliczny. Cyprian 
Kamil Norwid – który w młodości po-
znał Chopina w Paryżu – uwiecznił 
ten moment, podnosząc go w słynnym 
wierszu „Fortepian Chopina” do rangi 
starcia kultur i systemów wartości. Był 
to ważny akt włączenia twórczości Cho-
pina w dyskurs walki o niepodległość, 
co bodaj w sposób najbardziej czytel-
ny unaocznił Ignacy Jan Paderewski 
w słynnym lwowskim przemówieniu 
w setną rocznicę urodzin kompozy-
tora (1910), które notabene otworzyło 
ścieżkę politycznego zaangażowania 
przyszłego premiera polskiego rządu: 
„W Chopinie tkwi wszystko, czego nam 
wzbraniano: barwne kontusze, pasy 
złotem lite (…), szlacheckich brzęk sza-
bel, naszych kos chłopskich połyski, jęk 
zranionej piersi, bunt spętanego ducha 
(…), niewoli ból, wolności żal, tyranów 
przekleństwo i zwycięstwa radosna 

pieśń”. To dlatego w trakcie II wojny 
światowej niemieckie władze okupacyj-
ne zakazały wykonywania jego utwo-
rów.

Raz na pięć lat…
Dziś w Polsce XXI wieku muzyka Cho-
pina wciąż ma miejsce szczególne. Co 
pięć lat w trakcie Konkursu Chopinow-
skiego miliony Polaków śledzą zmaga-
nia konkursowe, a Warszawa wypełnia 
się jego muzyką, od filharmonii po tak-
sówki. Jednak dziś rozumiemy też nie-
zwykły uniwersalizm twórczości Cho-
pina, który dzięki swojemu geniuszowi 
trafia do serc na całym świecie i poma-
ga budować międzynarodowe społecz-
ności miłośników prawdy i piękna. 

Artur Szklener – muzykolog, nauczyciel 
akademicki i me-
nedżer kultury, 
od 2012 
dyrektor Na-
rodowego 
Instytutu 
Fryderyka 
Chopina. 
Tekst został 
opublikowany 
wspólnie z polskim 
miesięcznikiem „Wszystko co Najważniej-
sze” w projekcie historycznym z Instytu-
tem Pamięci Narodowej i Polską Fundacją 
Narodową.  
Za tydzień drugi odcinek cyklu.

● Wojsko rosyjskie 
demoluje pałac 
Zamoyskich po 
zamachu na Berga.

Fo
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● Rękopis „Forte-
pianu Chopina”. 
Zdjęcia: Wikipedia

● Herb powstania 
styczniowego.
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Kabaretomianiacy
Piątek 27 stycznia, godz. 16.05 

PIĄTEK 27 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj się 
w Polsce. Nowy Dwór Mazowiecki 
7.00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat. Ale jazda! Ale Meksyk! 7.30 
Pytanie na śniadanie 10.35 Panora-
ma 10.40 Pytanie na śniadanie 11.10 
Alfabet Andrzeja Dobosza. Poeci. 
Jerzy Ficowski, Julian Tuwim 11.30 
Ja to mam szczęście! (s.) 12.00 Wia-
domości 12.15 M jak miłość (s.) 14.00 
Giganci nauki. Ignacy Łukasiewicz. 
Od lampy naftowej do napędu elek-
trycznego 15.00 Wiadomości 15.20 
Bajki naszych rodziców. Bajki Bolka 
i Lolka 15.40 Bajki naszych rodzi-
ców. Ferdynand Wspaniały 16.05 
Kabaretomaniacy 17.00 Teleexpress 
17.20 Zakochaj się w Polsce. Twardo-
góra 17.55 Polonia Express 18.10 Olá 
Polônia 18.30 Informacje kulturalne 
18.45 Czym żyje świat 19.05 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 19.30 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.15 Na dobre i 
na złe (s.) 21.10 Na sygnale (s.) 21.35 
Taka jak ty. Teresa Lipowska 22.00 
Zoom Polonii 22.05 Polonia 24 22.35 
Tulipan (s.) 23.30 Ja to mam szczę-
ście! (s.). 

SOBOTA 28 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Tacy byliśmy. 
Za kierownicą i nie tylko 7.05 Giganci 
historii. Patroni Polski 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.25 Sposób na Alcybiade-
sa 13.35 Okrasa łamie przepisy 14.05 
Na dobre i na złe (s.) 15.00 Kabaret. 
Super Show Dwójki 3 16.00 Kultural-
ni PL 17.00 Teleexpress 17.20 M jak 
miłość (s.) 18.10 Kabaret. Super Show 
Dwójki 2 (pr. roz.) 19.10 Informacje 
kulturalne 19.30 Wiadomości, pogo-
da, sport 20.20 Wojenne dziewczyny 
5 (s.) 21.15 Sanatorium miłości 5 (4) 
22.10 Paradoks. Tajemnica spowiedzi 
(s.) 23.05 Lajk! 23.30 Polacy to wie-
dzą! (teleturniej). 

NIEDZIELA 29 STYCZNIA 

6.00 Giganci nauki. Ignacy Łukasie-
wicz. Od lampy naftowej do napędu 
elektrycznego 6.50 Lajk! 7.10 U Pana 
Boga w ogródku 7.55 Pytanie na śnia-
danie 11.25 Ziarno. Szczęściara 11.55 
Między ziemią a niebem 12.00 Anioł 
Pański 12.15 Między ziemią a niebem 
12.50 Słowo na niedzielę. O parasolu, 
szukaniu i pokorze 13.00 Transmisja 
mszy świętej z kościoła pw. św. Mi-
chała Archanioła w Zamościu 14.15 
U Pana Boga w ogródku (s.) 15.05 
Fajna Polska. Polesie 16.00 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat. Mexico - 
miasto z przeszłością 16.30 Polacy to 
wiedzą! 17.00 Teleexpress 17.20 M jak 
miłość (s.) 18.10 Powroty (mag.) 18.35 
Co dalej? O tym mówi 19.10 Informa-
cje kulturalne 19.30 Wiadomości, po-
goda, sport 20.20 Ojciec Mateusz 28 
(s.) 21.15 Życie za życie. Maksymilian 
Kolbe 22.55 Program rozrywkowy 
23.25 Słownik polsko@polski. 

PONIEDZIAŁEK 30 STYCZNIA 

6.00 Polacy to wiedzą! (teleturniej) 
6.30 Niedziela Wieczności na Ma-
zurach 6.50 Rok 1982. Kalendarium 
7.00 Kulinarne wędrówki z Jolą Kle-
ser (mag.) 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.30 Panorama 10.40 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Polonia Express 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Wojenne dziewczyny 5 (s.) 
13.10 Ojciec Mateusz 28 (s.) 14.00 
Co dalej?. O tym mówi świat 14.40 
Polacy na ratunek Żydom. Żołnierz 

Mesjasza 15.00 Wiadomości 15.20 
Figu Migu na planecie Czochras 15.35 
Zwierzaki Czytaki. Prawdziwe wy-
zwanie 15.50 Ale talent. Zabawka do 
nauki kształtów 16.00 Leśniczówka 
(s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Słownik polsko@
polski 17.55 Kamperem po południu 
(mag.) 18.15 Polacy światu 18.30 In-
formacje kulturalne 18.45 Czym żyje 
świat 19.05 Gra słów. Krzyżówka (te-
leturniej) 19.30 Wiadomości, pogo-
da, sport 20.20 Młody Piłsudski (s.) 
22.05 Polonia 24 22.35 Korona Gór 
Polski. Szczeliniec 23.00 Magiczne 
Podhale z Sebastianem Karpielem-
-Bułecką 23.30 Leśniczówka (s.). 

WTOREK 31 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Co dalej? Liberalizm kontra kon-
serwatyzm - czyj koniec jest bliższy? 
7.30 Pytanie na śniadanie 10.30 Pa-
norama 10.40 Pytanie na śniadanie 
11.10 Kamperem po południu 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Młody Piłsudski (s.) 14.05 
Giganci historii. Artyści XX-lecia 
międzywojennego (teleturniej) 15.00 
Wiadomości 15.15 Przystanek Histo-
ria. Józef Mackiewicz - osamotnio-
ny antykomunista 15.35 Przyjaciele 
Misia i Margolci. Żart 16.00 Leśni-
czówka (s.) 16.30 Barwy szczęścia 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Studio 
Wschód 17.55 Nad Niemnem (mag.) 
18.10 Studio Lwów 18.30 Informa-
cje kulturalne 18.45 Czym żyje świat 
19.05 Gra słów. Krzyżówka 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Ojciec 
Mateusz 14 (s.) 21.55 Zoom Polonii 
22.05 Polonia 24 22.35 Z góry widać 
lepiej. Wanda Rutkiewicz. Opowieść o 
kobiecie niezwykłej 23.55 Leśniczów-
ka (s.). 

ŚRODA 1 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.30 Poland in Un-
discovered. Wałbrzych 6.45 Powro-
ty (mag.) 7.00 Qulszoł - kulinarne 
potyczki 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.30 Panorama kraj 10.40 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Studio Lwów 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Ojciec Mateusz 14 (s.) 13.55 
Serce dla Polski. Karolina Kaczorow-
ska 15.00 Wiadomości 15.20 Animo-
wanki. Agatka 15.40 Nela Mała Re-
porterka. Małpy - trąby, czyli nosacze 
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy 
szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
My, terytorialsi 17.55 Kierunek Za-
chód 18.10 Magazyn z Wysp 18.30 
Informacje kulturalne 18.45 Czym 
żyje świat 19.05 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 19.30 Wiadomości, pogo-
da, sport 20.20 Blondynka (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 23.30 Leśniczówka (s.). 

CZWARTEK 2 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.30 Słownik pol-
sko@polski 7.00 Co dalej? 7.30 Py-
tanie na śniadanie 10.30 Panorama 
kraj 10.40 Pytanie na śniadanie 11.10 
Nad Niemnem (mag.) 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 
Blondynka (s.) 13.55 Ryszard Szur-
kowski - wyścig przez życie 15.00 
Wiadomości 15.20 Bajki naszych ro-
dziców. Mały pingwin Pik-Pok 15.40 
Bajki naszych rodziców. Tajemnica 
szyfru Marabuta 16.00 Leśniczówka 
(s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Stacja innowa-
cja 17.45 Szlakiem lubelskich sztetli 
17.55 W obiektywie Polonii. Studio 
Wschód 18.10 Wilnoteka 18.30 In-
formacje kulturalne 18.45 Czym żyje 
świat 19.05 Gra słów. Krzyżówka (te-
leturniej) 19.30 Wiadomości 20.05 
Ofi cer (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 
Ryszard Szurkowski - wyścig przez 
życie 23.35 Leśniczówka (s.). 

Zmarła Helena Miziniak

Smutna wiadomość obie-
gła środowisko polonijne 
na całym świecie we wto-
rek 24 stycznia. W wieku 

84 lat zmarła Helena Miziniak, 
Honorowa Prezydent Europej-
skiej Unii Wspólnot Polonijnych, 
która w latach 2000-2003, 2003-
2006 i 2012-2015 kierowała tą or-
ganizacją.

– Znana i rozpoznawana na ca-
łym świecie. Posiadała nie tylko 
ogromną wiedzę, ale też potrafi ła 
doskonale ją wykorzystać w swojej 
pracy. Zawsze pomocna i oddana. 
Będzie nam bardzo brakowało Jej 
obecności wśród nas – podkreśli-
ła w mediach społecznościowych 
Monika Tkaczyk ze Zjednoczenia 
Polskiego w Wielkiej Brytanii, któ-
rego prezesem była także Helena 
Miziniak.

Helena Miziniak urodziła się w 
1939 roku Wilnie. Jednak swoje ży-
cie związała z Polonią w Wielkiej 
Brytanii, gdzie pełniła funkcję pre-
zesa wspomnianego Zjednoczenia 
Polskiego, była sekretarzem Eu-
ropejskiej Rady Wspólnot Polonij-
nych, uznaną i cenioną działaczką 
gospodarczą, społeczną i charyta-
tywną. W 2006 roku w Wilnie zosta-
ła wyróżniona tytułem Prezydenta 
Honorowego na VI Zjeździe Euro-

pejskiej Unii 
Wspólnot Po-
lonijnych.

Za swoją 
nieprzeciętną 
działalność na 
rzecz Polaków 
i Polonii na 
świecie została 
uhonorowana 
przez władze 
Rzeczypospo-
litej Polskiej   
Krzyżem Ka-
walerskim Or-
deru Zasługi 
Rzeczypospo-
litej Polskiej 
(w 2011 roku). 
W c z e ś n i e j 
o t r z y m a ł a 
Złoty Krzyż 
Zasługi RP (w 
1978 roku od 
władz RP na 
uchodźstwie), 
Krzyż Kawa-
lerski (2004) i 
Krzyż Ofi cer-
ski (2011).

Stowarzy-
szenie 

„Wspólnota 
Polska”

Pomoc dla rodzinnych 
domów dziecka

K
olejna transza 
pomocy huma-
nitarnej z inicja-
tywy Pierwszej 
Damy trafi ła do 
odbiorców na 
Ukrainę – tym 

razem do trzech rodzinnych do-
mów dziecka w obwodzie żyto-
mierskim.

Pomoc humanitarną przekazał 
– w imieniu Agaty Kornhauser–
Dudy – gen. bryg. rez. Mirosław Wi-
klik, zastępca szefa Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego. W delegacji 
wzięli też udział ambasador RP na 
Ukrainie Bartosz Cichocki, attaché 
obrony RP w Kijowie kmdr Maciej 
Nałęcz oraz konsul generalny RP 

w Winnicy Damian Ciarciński. 
Wsparcie trafi ło do trzech rodzin, 
które łącznie opiekują się 31 dzieci.

W miejscowości Zwiahel (ok. 230 
km na zachód od Kijowa) delegacja 
odwiedziła rodzinny dom dziecka, 
w którym rodzice wychowują w 
sumie dziesięcioro dzieci, w tym 
dwoje własnych. Trójka z pod-
opiecznych jest niepełnosprawna 
(w tym 6-letnia Anhelina z wszcze-
pionymi implantami ślimakowymi 
oraz 9-letni Maksym z autyzmem). 
Tu największą radość sprawił gene-
rator prądotwórczy oraz akcesoria 
do procesora mowy dla sześciolat-
ki.

Dziesięcioro dzieci mieszka też 
w rodzinnym domu dziecka w Ba-

ranówce (ok. 220 km na zachód 
od Kijowa), gdzie troje dzieci jest 
niepełnosprawnych i wymaga 
specjalistycznej opieki. Rodzina 
otrzymała wsparcie m.in. w po-
stacie generatora. Pomoc dotarła 
też do Berdyczowa, gdzie w ro-
dzinnym domu dziecka wycho-
wuje się w sumie dwanaścioro 
dzieci.

Wsparcie dla mieszkańców Ukra-
iny to efekt ustaleń Pierwszych 
Dam Polski i Ukrainy, które w 
październiku spotkały się w War-
szawie. Wówczas rozmawiały o 
koordynacji różnych akcji pomoco-
wych, zainicjowały też cykl szkoleń 
dla medyków.

 Prezydent.pl

• Transza pomocy humanitarnej z inicja-
tywy Pierwszej Damy trafi ła do odbior-
ców na Ukrainę. Fot. ARC

Piłkarski serwis

W ten weekend rusza 
wiosenny (ale tylko 
z nazwy) sezon pił-
karski w najwyższej 

klasie rozgrywek. Po cztery mecze 
zaplanowano w Fortuna Lidze na 
sobotę i niedzielę, reprezentant 
naszego regionu – Banik Ostrawa 
– na pierwszy ogień zmierzy się w 
niedzielę (18.00) na wyjeździe ze 
Zlinem prowadzonym przez trenera 
Pavla Vrbę. Nie próżnują również 
drugoligowi piłkarze przygotowu-
jący się do marcowego wznowienia 
rozgrywek FNL. Zespół FK Trzyniec 
zaliczył już dwa sparingi (Puszcza 
Niepołomice, SK Kvítkovice), dziś 
zagra w Żylinie (11.00), natomiast 
ekipa MFK Karwina szykuje się do 
sobotniego, pierwszego meczu kon-
trolnego z Prościejowem (11.00). 

PIŁKARSKI SPARING

FK TRZYNIEC – SK 
KVÍTKOVICE 2:2
Do przerwy: 1:0. Bramki: Turyna 
2 – Kiška, Dziuba. Trzyniec: (I po-
łowa): Adamuška – Obadal, Brak, 
Mieszek, Aw – Burgo, Zogata, Sa-
miec, Bernardinho – Sow, Turyna. 
(II połowa): Schovanec – Obadal 
(55. Szewieczek), Mieszek, Straňák, 
Aw – Burgo (55. Tandara), Samiec, 
Zogata (60. Hrdlička), Bernardin-
ho (60. Kania) – Sow, Turyna (60. 
Gembický).

Podopieczni trenera Martina 
Zbončáka w pierwszym sparingu 
przegrali z pierwszoligowym pol-

skim klubem Puszcza Niepołomi-
ce 0:2, w drugim meczu kontrol-
nym było już znacznie lepiej. Dwie 
bramki w starciu z trzecioligowym 
rywalem z Otrokowic zdobył Da-
niel Turyna, sprowadzony pod Ja-
worowy ze Sparty Praga. Sztab tre-
nerski podbeskidzkiego klubu tym 
razem dał szansę głównie młodym 
zawodnikom.

– Chcieliśmy sprawdzić w akcji 
przede wszystkim młodych chło-
paków, jak również trzech afrykań-
skich piłkarzy przebywających u 
nas na testach – zdradził Zdeněk 
Cieslar, drugi trener FK Trzyniec. 
– Cieszę się, że po kontuzji szybko 
wrócił do strzeleckiej formy Daniel 
Turyna. 

RUCHY KADROWE
W Karwinie 
kompletu-
ją powoli 
z e s p ó ł 
do walki 
o wio-
s e n n e 
punkty w 
FNL. Pię-
tą Achillesa 
w jesiennym sezonie była pozycja 
stopera, z czego trenerzy zdawali 
sobie sprawę. Właśnie środek obro-
ny wzmocnił w tym tygodniu wy-
chowanek Czeskiej Skalicy, stoper 
Jiří Bederka (na zdjęciu). 27-letni 
piłkarz w jesiennej rundzie bronił 
barw drugoligowego Táborska, ale 
wcześniej grał w pierwszoligowym 
Bohemians 1905.  (jb)

Trener, który 
lubi Chopina

Na stadionie PGE Naro-
dowym w Warszawie 
został we wtorek ofi -
cjalnie zaprezentowa-

ny nowy selekcjoner piłkarskiej 
reprezentacji Polski. 68-letni Por-
tugalczyk Fernando Santos ma 
poprowadzić kadrę co najmniej do 
mundialu 2026.

Prezes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, Cezary Kulesza, szukał na-
stępcy Czesława Michniewicza od 
ponad miesiąca. W mediach poja-
wiały się różne nazwiska, w końcu 
szef związku zaskoczył wszyst-
kich nazwiskiem, którego nikt się 
wcześniej nie spodziewał. Nowy 
szkoleniowiec w swojej karierze 
trenerskiej prowadził reprezenta-
cje Portugalii i Grecji. Ze swoimi 
rodakami sięgnął m.in. po mistrzo-
stwo Europy, na ostatnim mundia-
lu w Katarze dotarł z Portugalią do 
ćwierćfi nału. W nim Portugalczycy 
sensacyjnie przegrali z reprezen-
tacją Maroka 0:1. W Katarze udało 
mu się m.in. poskromić gwiazdę 
drużyny, Cristiano Ronaldo.

Credo nowego opiekuna biało-
-czerwonych jest proste. – Nie lubię 
mówić o liczbach, ustawieniach, 
formacjach. Uważam, że gra musi 
być dynamiczna. To jest ważniej-
sze, niż rozmowa, w jakim systemie 

gramy. Ważne jest, w jaki sposób 
atakujemy, w jaki sposób się bro-
nimy, co zrobić, kiedy rywal zbliża 
się do naszej bramki – stwierdził. 
Na pytanie jednego z dziennikarzy 
o Roberta Lewandowskiego, Portu-
galczyk zareagował błyskawicznie 
i z polotem… prawdziwego poety. 
– Trzeba wykorzystywać taki ge-
niusz, jakim jest Lewandowski, tak 
jak wykorzystaliście geniusz Cho-
pina. Często miałem genialnych 
zawodników do swojej dyspozycji, 
ale każdy z nich wiedział, że nie 
znaczy zbyt wiele bez wsparcia 
drużyny. A dzięki temu wsparciu 
może być jeszcze lepszy. 

Debiut z kadrą zaliczy Santos 24 
marca w Pradze w eliminacyjnym 
meczu EURO 2024, w którym Pol-
ska zmierzy się z Czechami.  (jb)

● Fernando Santos podczas konferen-
cji prasowej w Warszawie. Fot. PZPN

Cierpliwość 
kluczem do sukcesu

Dwanaście kolejek pozo-
stało do końca rundy 
zasadniczej Tipsport 
Ekstraligi hokeja na lo-

dzie. Na czele tabeli przed week-
endowym cyklem znajdują się 
Pardubice (92 pkt.), wyprzedzając 
Witkowice (83) i Spartę Praga (74). 
Poza czołową trójką znajdują się 
Stalownicy Trzyniec, którzy po 
serii słabszych meczów spadli na 
czwarte miejsce (67). Dokładnie 
zaś podopiecznym Zdeňka Motáka 
z  powodu czterech przegranych 
spotkań z rzędu brakuje dwunastu 
punktów, które były do zdobycia. 

Powtarza się niejako sytuacja 
z początku sezonu, kiedy to obroń-
cy tytułu zamienili się w drużynę 
Robina Hooda, rozdając rywalom 
dobra w postaci punktów. 

W ostatni wtorek Stalownicy 
przegrali w Werk Arenie z Pardubi-
cami 0:4, prezentując słaby hokej 
z  dużą liczbą błędów indywidu-
alnych. Schody w dół zaczęły się 
po powrocie z  Bratysławy, gdzie 
mistrz RC zgasił na stadionie Te-
helné Pole w meczu pod gołym nie-
bem Kometę Brno 6:1. Trzyńczanie 
swoją styczniową czarną passą za-
skoczyli nie tylko kibiców, ale też 
hokejowych ekspertów. 

Szansa na wyjście z impasu poja-
wi się dziś, w wyjazdowym spotka-
niu z Karlowymi Warami (17.30). W 
najbliższy wtorek z kolei Stalowni-

cy zmierzą się w wyjazdowych der-
bach z Witkowicami, które u sie-
bie grają jak najlepsi bohaterowie 
Marvela. Po burzy mózgów w trzy-
nieckiej szatni dzisiejszy pojedy-
nek na zachodzie Czech powinien 
jednak znów przypominać „stary 
dobry Trzyniec”. Przynajmniej sy-
gnały o takiej pozytywnej treści 
dochodziły od środy z Werk Areny.

– Nie panikujemy. Przed nami 
kolejne mecze o stawkę i myślę, 
że gorzej już nie będzie – stwier-
dził bramkarz Stalowników Marek 
Mazanec, który w feralnym wtor-
kowym spotkaniu z Pardubicami 
z powodu chaotycznej gry obroń-

ców miał niewiele do powiedzenia. 
–  Popełniliśmy błędy, które prze-
ciwnik skrzętnie wykorzystał. Na 
takim poziomie nie można kikso-
wać w dziecinny sposób – skomen-
tował kluczowe momenty meczu z 
liderem tabeli trzyniecki golkiper. 

Stalowników przyhamowały 
ostatnio nie tylko błędy, ale też 
kontuzje. Widać, jak cienka jest 
granica między sukcesem a poraż-
ką. – Nie zraziły nas niepowodze-
nia na wstępie tego sezonu i nie 
zrażą na obecnym etapie. Kluczem 
do powrotu na zwycięską drogę jest 
cierpliwość – zaznaczył Mazanec.  
 (jb)

● Pod bramką Pardubic kłopoty z grawitacją ma trzyniecki napastnik Vladimír 
Svačina. Fot. ZENON KISZA

Koniec 
pięknej przygody

Janusz Bitt mar

O
gromne gratu-
lacje dla Mag-
dy Linette za 
piękną walkę 
w Melbourne! 
Polska tenisist-
ka przegrała 

wczoraj w półfi nale wielkoszlemo-
wego turnieju Australian Open z 
rozstawioną z numerem 5 Białoru-
sinką Aryną Sabalenką 6:7 (1:6), 2:6. 
Zadecydował tie-break pierwszego 
seta, w którym Sabalenka pokazała 
galaktyczny tenis. W fi nale Saba-
lenka zmierzy się z Jeleną Rybaki-
ną z Kazachstanu. 

Magda Linette mogła wczoraj 
liczyć na wsparcie polskich kibi-
ców nie tylko w Melbourne, ale też 
przed ekranami telewizorów na ca-
łym świecie. Na trybunie zasiedli 
zaś m.in. Agnieszka Radwańska i 
Łukasz Kubot, była znakomita pol-
ska tenisistka oraz jeden z najlep-
szych zawodników w grze deblowej 
na świecie. Poznanianka w pierw-
szym secie zagrała wyśmienicie, 
niestety kluczem do sukcesu był 
tie-break, a w nim rywalka lepiej 

serwowała i dokładniej returnowa-
ła. W drugim secie zaznaczyła się 
przewaga Sabalenki, zwłaszcza w 
grze ofensywnej. Linette, nastawio-
na na defensywny tenis, nie była w 
stanie znaleźć antidotum na celne 
uderzenia przeciwniczki. 

Półfi nał w Melbourne to najwięk-
szy sukces w karierze 30-letniej 
polskiej zawodniczki, która walkę 

w Australian Open rozpoczęła od 
wygranej z z Mayar Sherif (54. miej-
sce WTA). Następnie uporała się z 
wyżej notowanymi zawodniczka-
mi: Anett Kontaveit (19. WTA), Je-
kateriną Aleksandrową (18. WTA) 
oraz Caroliną Garcią (4. miejsce w 
WTA). W ćwierćfi nale poradziła 
sobie z Czeszką Karoliną Plíškową, 
byłą liderką rankingu.  

• Magda Linett e pomimo przegranej może być zadowolona ze swej postawy. 
Fot. ARC
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CO W TEATRZE

SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Splašené nůžky (28, godz. 17.30).

CO W KINACH

BYSTRZYCA: Idioti (27, godz. 
19.35); Vánoční příběh (28, godz. 
18.05); Minionki 2. Wejście Gru (29, 
godz. 16.05); JABŁONKÓW: Nic 
bych neměnila (27, godz. 18.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Mindcage 
(27, godz. 17.30; 30, godz. 20.00); 
Babylon (27, godz. 20.00); Kot w bu-
tach. Ostatnie życzenie (28, godz. 
15.00); Přání k narozeninám (28, 
godz. 17.30; 30, godz. 18.00); Ava-
tar 2 (28, godz. 19.30); Zadziwiają-
cy kot Maurycy (29, godz. 15.00); 
Duchy Inisherin (29, godz. 17.30); 
Gra fortuny (29, godz. 20.30); CZ. 
CIESZYN – Central: Kot w butach. 
Ostatnie życzenie (27, godz. 16.30); 
Taurus (27, godz. 19.00); Zadziwia-
jący kot Maurycy (28, godz. 15.30); 
Přání k narozeninám (28, 29, godz. 
17.30); Babylon (28, godz. 20.00); 
Moja wróżka Kłopotek (29, godz. 
15.30); M3GAN (29, godz. 20.00); 
KARWINA – Centrum: DC Liga 
Super-Pets (27, godz. 13.30); Přání 
k narozeninám (27, 30, godz. 17.30; 

28, godz. 20.00); M3GAN (27, 30, 
godz. 20.00); O zaniklé Karvinné 
(28, godz. 15.00, 17.30); Kot w bu-
tach. Ostatnie życzenie (29, godz. 
15.00); Avatar 2 (29, godz. 17.30); 
HAWIERZÓW – Centrum: Moja 
wróżka Kłopotek (27, godz. 17.00); 
Taurus (27, godz. 18.00); Baby-
lon (27, godz. 18.00); Avatar 2 (28, 
29, godz. 15.00); Duchy Inishe-
rin (28, 29, godz. 18.00); Top Gun: 
Maverick (28, 29, godz. 19.00); Mi-
nionki 2. Wejście Gru (29, godz. 
10.00); Szczęście Mikołajka (30, 
godz. 17.00); Gdzie śpiewają raki 
(30, godz. 18.00); Ennio (30, godz. 
19.00); CIESZYN – Piast: Zadzi-
wiający kot Maurycy (27-30, godz. 
15.45); Pokusa (27, godz. 17.30; 28-
30, godz. 19.45); Niebezpieczni 
dżentelmeni (28-30, godz. 17.30).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Se-
niora zapraszają na zebranie or-
ganizacyjne 1. 2. o 15.00 do Domu 
PZKO.
BYSTRZYCA – MK PZKO zaprasza 
wszystkich swoich członków, sym-
patyków i przyjaciół na Tradycyjny 
Bal, który odbędzie się w sobotę 4. 
2. od godz. 19.00 w Domu Polskim. 
Zapewniamy ciekawy program, 
pyszną kolację i świetną zabawę! 
Do tańca przygrywa R. Grygar. Bilet 
z miejscówką w cenie 350 kc można 
zamawiać na stronie internetowej: 
https://bystrzyca.pzko.cz/bal2023/.
ORŁOWA-PORĘBA – Zapraszamy 
członków i sympatyków w sobotę 
18. 2. o godz. 19.00 na Bal Ostatkowy 
do Domu PZKO. Do tańca przygry-
wa „Old Boys Band”. W programie 
zespół „Suszanie”. Bilety w cenie 
350 kc (kolacja, kawa, ciastko) moż-
na zamawiać do 11. 2. pod nr. 731 
252 669 lub e-mailem: l.kasprzak@
seznam.cz.
PIOSEK – MK PZKO oraz Macierz 
Szkolna zapraszają na Bal Piosz-
czański 11. 2. o godz. 19.00 do sali 
gospody „U Turka”. Bufet, tom-
bola i DJ Maceczek zapewnione. 
Rezerwacja biletów pod nr. tel. 
777 921 242.
PTTS „BŚ” Uwaga zmiana! – In-
formuje, że odwołuje wycieczkę 
do Pulčinskich Wodospadów, a w 
zamian zaprasza w sobotę 28. 1. na 
wycieczkę: Nydek – Soszów – Ny-
dek o długości 11 km. Odjazd po-
ciągu z Cz. Cieszyna o godz. 7.18 do 
Bystrzycy, następnie autobusem 
o godz. 7.49 do Nydku, przystanek 
Rynek. Proszę nie zapomnieć o 
raczkach i złotówkach. Prowadzi 
Tadeusz Farnik, tel. 776 046 326.
  zaprasza 1. 2. na wędrówkę po 
Cieszynie z Władysławem Żaganem. 
Zwiedzanie cieszyńskich kościołów 
rozpoczniemy od Rotundy na Wzgó-
rzu Zamkowym. Spotykamy się przy 
różowym jelonku o godz. 9.00. Opła-
ta za wykład wynosi 10 zł od osoby. 
Kontakt 777 746 320.
 zaprasza we wtorek 21. 2. wszyst-
kich chętnych na autokarową wy-
cieczkę na stoki Wielkiej Raczy na 
piechotę, na biegówki lub narty 
zjazdowe. Cena za przejazd auto-
busem 190 kc. Autobus jedzie trasą: 
Karwina – Cz. Cieszyn –  Trzyniec 
– Jabłonków. Zgłoszenia przyjmują 
Ladislav Michalík (tel. 602 840 384) 
i Tadeusz Farnik (tel. 776 046 326).
WIERZNIOWICE – Zarząd MK za-
prasza na Tradycyjny Bal w sobotę 
11. 2. od godz. 19.00 do Domu PZKO. 
Do tańca przygrywa kapela M Band. 
W programie: scenka pogrzeb ba-
sów. Miejscówki na bal w cenie 350 
kc (wstęp + kolacja). Sprzedaż miej-
scówek u Marcela Balcarka: marcel-
balcarek@seznam.cz. Inf.: http://
www.pzkowierzniowice.cz/.

KONCERTY

CZ. CIESZYN – Chór dziecięcy 
„Trallala” zaprasza na Koncert ko-
lęd, który odbędzie się w niedzielę 
29. 1. o godz. 18.30 w kościele ka-
tolickim w Cz. Cieszynie. Chórowi 
akompaniować będą kapela „Lip-
ka”, Anna Klimek, Filip Kozieł oraz 
Alicja Adamczyk.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: wy-
stawy pt. „Tadeusz Rejtan, życie i 
legenda”, „1. Drużyna Harcerska im. 
Tadeusza Rejtana w Orłowej” oraz 

„Stanisław Hassewicz, lekarz i fi lan-
trop”. Czynne: od wtorku do piątku 
w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓW-
NY PZKO, Strzelnicza 28, galeria 
w holu na parterze: wystawa pt. 
„Miejscowe Koło PZKO w Czeskim 
Cieszynie w latach 1947-1974”. Czyn-
na w godzinach otwarcia budynku. 
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
Dom Kultury „Trisia”, nám. 
Svobody 526, Trzyniec: do 22. 2. 
wystawa Františka Kowolowskiego 
pt. „Ostrovy”. Czynna: w godz. po-
-pt: w godz. 8.00-16.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ i 
MIASTA TRZYŃCA, Sala wystaw, 
Frýdecká 387: do 31. 1. wystawa 
pt. „Fenomen Gorolskigo Święta”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00, 
nie: w godz. 13.00-17.00.

I N F O R M A T O R 
I N F O R M AT O R

Pamięć jest jak melodia, która nigdy w nas nie zginie.

Dnia 26 stycznia minęła piąta bolesna rocznica śmierci 

śp. inż. JANA HŁAWICZKI
z Trzyńca

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-037

Szczęśliwy ten, kto umierając spada jak liść zwiędły 
u podnóża drzewa, na którym wyrósł.

Dnia 29 stycznia 2023 minie setna rocznica urodzin 
mego Kochanego Ojca, żarliwego patrioty polskiego

śp. KAROLA MRÓZKA
przez szereg lat zamieszkałego w Trzyńcu, a całe ży-
cie sercem związanego z rodzinnymi Mistrzowicami. 
Wszystkich, którzy Go znali i szanowali, o modlitwę 
i chwilę zadumy prosi syn Marian.
 GŁ-007

Nie pozwalaj, aby śmierć ujadłszy 
kości zjadła potem i pamiątkę rycerzy.

Usque ad mortem certa pro iustitia.
Dnia 1 lutego obchodziłby swoje 144. 
urodziny

śp. ks. prałat profesor 
RUDOLF IGNACY TOMANEK

z Ropicy, 
kandydat na ołtarze

Zmarł śmiercią głodową w Dachau dnia 18. 7. 1941.
Wspominają Tomankowie z Zaolzia.

 GŁ-031

Kochany Ralphie oraz JKK, jeżeli potrzebowałbyś być kiedyś w dwu 
miejscach jednocześnie, to mamy wreszcie dublera. Dzwoń!

MSz
 GŁ-053

Tina! Cieszę się na wspólny duet w lutym podczas BUM! Zabierz Pierca.
M.

 GŁ-053

Mili Pszczelarze! 
W tym sezonie głuchym, kiedy pszczół nie trzeba nadzorować, po spraw-
dzeniu kur dobytku, chodźmy w lutym pobalować.

Rybiorze spod Praszywej
 GŁ-053

Zacne Gospodynie domowe,
nie odkryłem to, co nowe
w tym roku, ani w zeszłym,
chyba jestem już w wieku podeszłym.
Zróbmy lepiej w lutym zebranie,
by pomóc rozwikłać to zadanie.

Animator
 GŁ-053

Zacni członkowie klubu Gór Bezalkoholowych (AA), proszę więcej na 
mnie nie naciskać poprzez lokalne mass media. Opłatę członkowską 
uiściłem, na kulig się wybieram, rewizję gaśnicy mam.

Znany pijak
 GŁ-053

Koledzy! Na kolejny wybieg koło Praszywej w piątek proszę zabrać paść 
na kuny. Ważne!

Macio
 GŁ-053

Podaję mój ruch – Ge7#.
Co na to DS 2 Ligota?

Czechu
 GŁ-053

Prezesie Astonie! Melduję, że obecnie najlepsza cena skupu złomu jest 
w Oldrzychowicach. U Kluzów (Nydecka 19) zmieniają kaloryfery, a pod 
Praszywą jest rower do wzięcia.

Skarbnik
 GŁ-053

Szanowni członkowie Klubu, pozyskałem właśnie zniżki na badania uro-
logiczne i tym podobne. Wystarczy u lekarzy Szewczyków przekazać ha-
sło „40 lat minęło”. Satysfakcja gwarantowana.

Młody emeryt
 GŁ-053

Neptunie, zapraszam na wspólne zarybianie bajorka pod Praszywą 
w pierwszy weekend czerwcowy. 

Szalony Bom
 GŁ-053

WSPOMNIENIA
PODZIĘKOWANIA

ŻYCZENIA
PIĄTEK 27 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.05 Jak się żyje legendom hoke-
ja 10.20 Koraliki 10.40 Opowiadaj (s.) 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Na tropie 14.25 Reporterzy TVC 15.15 
Podróż po Ladakhu 15.45 Uśmiechy 
Dany Medřickiej 16.30 Gdzie podziać 
oczy (fi lm) 17.30 AZ kwiz 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.15 Kukułki II 
(s.) 21.10 Wszystko-party 22.05 Her-
cule Poirot (s.) 23.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Historie sta-
rych karczm 9.00 Wielka Brytania z 
lotu ptaka 9.50 Ostatnie diabły 10.45 
Królestwo natury 11.10 Morze Śród-
ziemne 12.05 Na pustkowia! 12.25 
Zwierzęca demokracja 13.25 Synowie 
boga Słońca 14.20 Cuda techniki 15.05 
Piękne żywe zabytki 15.35 Sąsiedzi 
16.00 Obóz koncentracyjny Ravens-
bruck 17.00 Konferencja w Wannsee 
17.50 Moja szczęśliwa gwiazda 18.45 
Planeta skarbów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Małżon-
kowie roku drugiego (fi lm) 21.45 XXL 
(fi lm) 23.25 Lotnicze katastrofy 0.10 
Tajemnice II wojny światowej. 
NOVA 
5.55 Droga na Zamek 8.40 Ulica (s.) 
9.40 Tajemniczy szef 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.40 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
13.50 Droga na Zamek 14.15 Krok za 
krokiem (s.) 14.35 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 15.30 Zamień-
my się żonami 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.30 Pościg 18.30 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Harry Potter i Czara Ognia (fi lm) 
23.20 Strażnicy cnoty (fi lm) 1.20 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.30 
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Policja 
Hamburg (s.) 12.30 Powrót komisa-
rza Rexa (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 
14.40 Tak jest, szefi e 15.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showti-
me 20.15 Kochamy Czechy 22.00 Jak 
zbudować marzenie 23.10 Tak jest, 
szefi e! 0.30 Policja w akcji. 

SOBOTA 28 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Powrót ognistych kobiet (fi lm) 
7.05 Deska 7.25 Trzy drzewa (bajka) 
7.50 Król Jaś (bajka) 8.35 Uśmiechy 
Jana Vlasáka 9.15 Gdzie podziać 
oczy (fi lm) 10.20 Wszystkie zwierzę-
ta duże i małe (s.) 11.05 Wszystko-
-party 12.00 Z metropolii, Tydzień w 
regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 Jak Jaromil zdo-
był szczęście (bajka) 14.00 O księż-
niczce, która bała się słońca (bajka) 
14.35 Próba morderstwa (fi lm) 16.15 
Panna Marple: Pociąg z Paddington 
(fi lm) 17.55 Kot to nie pies 18.25 Chło-
paki w akcji 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Cuda natu-
ry 21.20 Siedemdziesiąt uśmiechów 
Karla Šípa 22.45 Maigret i Saint-Fia-
cre (fi lm) 0.10 A.B.C. (fi lm). 
TVC 2 
6.00 Pyłek złotej paproci 6.20 Oka-
wango – rzeka marzeń 7.15 Sto cudów 
świata 8.15 Na hulajnodze 8.25 Z ku-
charzem dookoła świata 9.20 Na jed-
nośladzie do Afryki 9.50 Lotnicze ka-
tastrofy 10.35 Auto Moto Świat 10.55 
Auto moto test 11.05 Kamera w podró-

ży 11.55 Babel 12.25 Ratunek egipskich 
świątyń 13.20 Grek Zorba (fi lm) 15.40 
Błękitna krew 16.35 Dzikie Tokio 17.35 
Cudowna planeta 18.30 Afrykańskie 
pustkowia wzdłuż rzek 19.20 Sąsiedzi 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Sisi (fi lm) 21.50 36 (fi lm) 
23.40 Balthazar (s.). 
NOVA 
6.10 Looney Tunes (s. anim.) 7.00 
Scooby-Doo (s. anim.) 7.55 Weeken-
dowe Śniadanie 11.40 Zamieńmy się 
żonami 13.00 Droga na Zamek 17.00 
Greenland (fi lm) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Kod da Vinci 
(fi lm) 23.20 Wyścig śmierci (fi lm) 
1.35 Terminator Salvation (fi lm). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.40 
M.A.S.H. (s.) 8.45 Autosalon.tv 9.55 
Kochamy Czechy 11.40 Wybieramy 
prezydenta 11.50 Poszukiwania miło-
ści (fi lm) 13.45 Wybieramy prezydenta 
13.55 Jestem taka piękna! (fi lm) 16.10 
Wybieramy prezydenta 16.20 Powrót 
do przyszłości III (fi lm) 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Gliniarz (s.) 21.30 Rocky IV (fi lm) 
23.25 Obrońca sprawiedliwości (fi lm). 

NIEDZIELA 29 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Próba morderstwa (fi lm) 8.05 Koraliki 
(fi lm) 8.25 Jak muzyk został królem 
(bajka) 8.35 Ogniste kobiety wśród 
nas (fi lm) 9.45 Kalendarium 10.00 
Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw 
11.05 Cyrk Humberto (s.) 12.00 Pyta-
nia Vaclava Moravca 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 Tom w koźlej skórce (bajka) 
14.00 O trzech synach (bajka) 14.30 
Małżeństwa z rozsądku (s.) 16.00 Tę-
czowa kulka (fi lm) 17.25 Karetka (s.) 
18.25 Co umiały nasze babcie 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Docent (fi lm) 21.45 168 godzin 
22.20 Grzeczny chłopiec (fi lm) 23.40 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.30 
Detektyw Endeavour Morse (s.). 
TVC 2 
6.00 Ratunek egipskich świątyń 6.55 
Największe bitwy czołgowe 7.40 Od-
kryte skarby 8.30 Czechosłowacki 
tygodnik fi lmowy 8.45 Poszukiwania 
utraconego czasu 9.05 Mistrzowie 
medycyny 9.30 Cuda techniki 10.20 
Tajemnice budowniczych piramid 
11.05 Cesarzowa Maria Teresa 12.00 
Nie poddawaj się 12.25 Magazyn 
chrześcijański 12.55 Na pływalni z Fe-
derikiem Diaz 13.20 Dopóki nas wy-
znanie nie rozdzieli 13.50 Królestwo 
natury 14.15 Kot to nie pies 14.50 
Życie i śmierć w raju 15.40 Synowie 
boga Słońca 16.35 Planeta skarbów 
17.30 Rybie legendy Jakuba Vágnera 
18.25 Historie starych karczm 18.55 
Wikingowie z Brna 19.20 Ciekawost-
ki z regionów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Sznur i 

rewolwer (fi lm) 21.35 Ostatni cykli-
sta (fi lm) 23.00 Jak wygląda miłość 
i związek w różnych zakątkach globu 
0.15 Zagrożony Amsterdam. 
NOVA 
6.10 Looney Tunes (s. anim.) 7.00 
Scooby-Doo (s. anim.) 7.55 Week-
endowe Śniadanie 11.55 W imieniu 
króla (fi lm) 13.30 Gniew Tytanów 
(fi lm) 15.25 Góra Dantego (fi lm) 17.30 
Dziennik Bridget Jones (fi lm) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.30 
Odznaka Vysočina (s.) 21.40 Policja 
kryminalna Anděl (s.) 22.50 Odpry-
ski 23.25 Street Kings (fi lm) 1.40 
Gniew Tytanów (fi lm). 
PRIMA 
6.05 M.A.S.H. (s.) 8.45 Prima Czechy 
9.15 Prima świat 9.50 Jak zbudować 
marzenie 11.00 Program dyskusyjny 
11.55 Poradnik domowy 12.55 Porad-
nik Pepy Libickiego 13.30 Poradnik 
Ládi Hruški 14.20 Starość nie jest 
dla tchórzy (fi lm) 16.10 Czarne wdo-
wy (s.) 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Przyjęcie (fi lm) 
22.05 Uśmiechy smutnych mężczyzn 
(fi lm) 0.15 Niewierna (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 30 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wszystkie zwie-
rzęta duże i małe (s.) 9.45 Co Czech, 
to hodowca 9.55 168 godzin 10.35 
Kukułki II (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Tęczowa kulka (fi lm) 
15.20 Wycieczka do Pragi (fi lm) 15.45 
O krok od nieba (s.) 16.45 Podróż po 
Transylwanii 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie mój dom 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Miejsce zbrodni Czeskie Bu-
dziejowice (s.) 21.10 Reporterzy TVC 
21.55 Dzień dobry, Brno! (s.) 22.20 
Gniazdo (s.) 23.30 Hercule Poirot (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w po-
dróży 9.20 Dzikie Tokio 10.25 Morze 
Śródziemne 11.20 Babel 11.45 Magia 
i ryzyka skandynawskiej zimy 12.45 
Klucz 13.15 Afrykańskie putkowia 
wzdłuż rzek 14.05 Dopóki nas wy-
znanie nie rozdzieli 14.35 Wielka 
Brytania z lotu ptaka 15.25 Rybie 
legendy Jakuba Vágnera 16.20 Przy-
gody nauki i techniki 16.50 Listy z 
Oświęcimia 17.45 Lotnicze katastrofy 
18.30 Mistrzowie medycyny 19.00 
Jeż 19.10 Na pustkowia! 19.25 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Przez dziki Kurdystan (fi lm) 
21.50 Wszystko stracone (fi lm) 23.35 
Rzeka życia (fi lm). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.45 Ulica (s.) 9.45 
Odznaka Vysočina (s.) 10.50 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 13.30 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 15.30 Zamieńmy się żona-
mi 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Pościg 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Spece (s.) 22.25 CSI: Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.) 23.25 CSI: Krymi-
nalne zagadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.45 Poradnik domo-
wy 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.30 
Policja Hamburg (s.) 12.30 Powrót ko-
misarza Rexa (s.) 13.35 Agenci NCIS 
(s.) 14.40 Tak jest, szefi e 15.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Dobre wiadomości (s.) 21.35 Ko-
chamy Czechy 23.25 Tak jest, szefi e! 
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NEKROLOGI

Tak nagle, po cichu
Zgasło Ci serce.
Tak nagle, po cichu
Ostygły Ci ręce,
I usta zamilkły,
Oczy nie spojrzały.
Ten świat bez Ciebie
nagle taki mały...

       Elżbieta Bancerz

Głęboką żałobą okryci zawiadamiamy, iż dnia 22 stycznia 2023 odszedł 
od nas do wieczności nasz Kochany Ojciec, Kuzyn i Sąsiad

śp. BOHDAN HEINZ
z Orłowej-Lutyni

Ze Zmarłym pożegnamy się w liturgii pogrzebowej w środę 1 lutego 
2023 o godzinie 14.00 w kościele parafi alnym w Lutyni Dolnej. W smut-
ku pogrążeni synowie z rodzinami.
 RK-008

POLECAMY

• Dzikie Tokio
Sobota 28 stycznia, 
godz. 16.35 
TVC 2
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P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ WEHIKUŁ CZASU

  • Jeszcze raz polecamy naszym czytelnikom wycieczkę do Białej. Archiwalna fotografia przedstawia hotel administracji 
biskupiej w pobliżu stacji kolejowej. Wykonana została około roku 1920 i pochodzi z publikacji „Beskydy a pobeskydí 
1895-1939”.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

...tak jest

Tak było...

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 13 stycznia: 
ŻYWY WYRZUTEK SUMIENIA

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa 
w środę 8 lutego 2023. Nagrodę za poprawne 
rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 13 stycznia 
otrzymuje Cecylia Marcolowa z Bogumina. Autorem 
dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.
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Rozwiązaniem krzyżówki jest przysłowie polskie...

POZIOMO:
1. międzynarodowe zawody samolotów 

sportowych z lat 1928-1934
2. Georges (1855-1898), belgijski noweli-

sta i poeta, przedstawiciel symbolizmu 
i dekadentyzmu

3. receptor siatkówki odpowiadający za 
natężenie światła lub pseudonim Do-
minika Haška

4. ulica w języku francuskim
5. część partii w tenisie
6. afisz zawierający nekrolog, ogłoszenie 

o czyimś zgonie
7. bandaż na ranę

8. ROZWIĄZANIE DODATKOWE 
9. kraina historyczna w północno-za-

chodniej Francji na półwyspie Bretoń-
skim

10. mały kocioł nad ogniskiem
11.  aktor grający role komediowe lub 

klown cyrkowy
12.  bizantyjski obraz religijny 
13.  stan w USA, ze stolicą w Little Rock 
14. dawna jednostka miary powierzchni 

ziemi uprawnej
15.  dar słowa, łatwość wysławiania się
16.  o małej Andzie w przedszkolu
17. akustyczny sygnał ostrzegawczy.

PIONOWO:
ABOBRA, ADELKA, ADWENT, ALEJKA, 
ANDREI, AURORA, BAHDAJ, BROKUŁ, 
BRYKAĆ, CHRAPY, ĆWIKŁA, EDMOND, 
ERNEST, IDEINA, LEIDEN, NEGLIŻ, 
ONESTI, OSŁONA, PŁAKSA, POKARM, 
STONED, ŚMIAŁO, TALMUD, WACHTA, 
WITRAŻ.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
DOMINATOR, ŁAN, RODENBACH


