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Lake Malawi  
do Tel Awiwu
Praga, Trzyniec. Udało się! Republikę 
Czeską w tegorocznym finale Konkur-
su Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie re-
prezentować będzie trzyniecki zespół 
Lake Malawi. Kapela Alberta Černego 
pokonała w krajowych eliminacjach 
Eurovision Song Contest siedmiu 
konkurentów. O wynikach poinfor-
mowali na poniedziałkowej konferen-
cji prasowej przedstawiciele Telewizji 
Czeskiej. STR. 3

SPOŁECZEŃSTWO

Po wrogości  
nie ma już śladu
Skoczów. Polscy i czescy historycy, 
pasjonaci lokalnej historii także z 
Zaolzia, młodzież oraz zwykli miesz-
kańcy spotkali się w środę w Teatrze 
Elektrycznym w Skoczowie. Okazją 
stała się zorganizowana przez Miej-
skie Centrum Kultury oraz Oddział 
Polskiego Towarzystwa Historyczne-
go w Cieszynie konferencja naukowa 
zatytułowana „Skoczów 1919. Finał 
wojny o Śląsk Cieszyński”. STR. 3 

Panie konsulu, dziękujemy
WYDARZENIE: Zakończyła się kadencja konsula generalnego RP w Ostrawie, Janusza 
Bilskiego. W trakcie blisko czterech lat, które spędził w naszym regionie, odwiedził wiele 
miejsc oraz uczestniczył w najróżniejszych wydarzeniach organizowanych przez polskie 
organizacje.

Danuta Chlup

W wywiadzie dla „Głosu”, 
który publikujemy na s. 
8. niniejszego numeru, 

konsul Bilski bardzo pozytywnie 
wypowiada się nt. współpracy z Po-
lakami na Zaolziu, ale też brneńską 
Polonią. Dziękuje działaczom za 
ich wkład w pielęgnowanie polsko-
ści. Podziękowania wyraża także 
druga strona – przedstawiciele sto-
warzyszeń. Bilski utrzymywał kon-
takty nie tylko z prezesami naszych 
największych organizacji – PZKO 
i Kongresu Polaków, ale także z 
miejscowymi kołami PZKO oraz 
mniejszymi organizacjami. Odda-
jemy głos ich przedstawicielom. 

– Konsul Bilski był nam zawsze 
bardzo przychylny – mówi Józef 
Pilich, prezes Stowarzyszenia „Ro-
dzina Katyńska”. – Uczestniczył w 
naszych dorocznych zebraniach 
członkowskich, we wszystkich uro-
czystościach wspomnieniowych na 
Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie 
– przy tablicach katyńskich. Oglą-
dał nasze wystawy. Konsulat, w ra-
mach swoich możliwości, wspierał 

nasze wyjazdy do miejsc pamięci i 
muzeów w Polsce, na przykład do 
Warszawy i Katowic. Jesteśmy za to 
bardzo wdzięczni panu konsulowi. 

– Współpraca z Konsulatem 
była wzorowa. Zawsze, kiedy trze-
ba było coś załatwić, to znaleźli-
śmy wspólny język. Przykro nam, 
że pan konsul już odchodzi, że ta 
współpraca nie będzie się dalej 
rozwijała – przyznaje Krzysztof 
Kosmala, prezes Towarzystwa Na-
uczycieli Polskich w RC. Przypo-
mina, że konsul był zawsze obec-
ny na organizowanych przez TNP 
obchodach Dnia Nauczyciela, w 
ub. roku Konsulat Generalny był 
głównym sponsorem wydarzenia. 
– Konsul uczestniczył w projekcie 
„Bon pierwszoklasisty”, Konsulat 
dofinansowuje co roku Zieloną 

Szkołę nad Bałtykiem – mówił na-
uczyciel. 

Renata Putzlacher-Buchta, polo-
nistka i poetka związana z Klubem 
Polskim w Brnie, docenia rzeczo-
wość współpracy z Januszem Bil-
skim. – Kiedy w 1997 roku zakła-
daliśmy POLONUS – Klub Polski w 
Brnie, pomocą służył nam Konsulat 
Generalny RP w Ostrawie – przypo-
mina. – Przez wiele lat byłam człon-
kinią zarządu Klubu i dziś mogę 
porównywać – konsul Janusz Bilski 
był jednym z najaktywniejszych pol-
skich dyplomatów, często odwiedzał 
Brno i służył pomocą. Był bardzo 
konkretny, zamiast morza słów czę-
sto padało pytanie: „Co trzeba zro-
bić?”, i robił to. Pojawiał się nie tylko 
na ważnych imprezach, ale także 
na tych bardziej kameralnych. Nasz 

uniwersytet odwiedził po raz ostatni 
jesienią ub. roku w ramach spotka-
nia przedstawicieli czeskich ośrod-
ków polonistycznych. To zaszczyt 
dla mnie, że mogę mu podziękować 
w ten sposób w imieniu brneńskich 
Polaków i polonistów. 

Bilski odwiedzał szkoły i koła 
PZKO. Bywał m.in. gościem „Doży-
nek Śląskich” w Gutach.

– Konsul Bilski, podobnie jak jego 
poprzedniczka Anna Olszewska, 
przesunął działalność z Konsulatu 
w teren, do kół PZKO, szkół i innych 
organizacji. Troszczył się o nasze 
polskie środowisko na Zaolziu, kie-
dy zwróciliśmy się do niego z jakąś 
prośbą, zawsze starał się nam po-
móc. Myślę, że był bardzo dobrym 
konsulem – podsumowuje Jan Ka-
leta, prezes guckiego Koła.  

Niektóre ubiegłoroczne 
imprezy z udziałem 
konsula Bilskiego

 ¤ Mosty k. Jabłonkowa: 46. „Zjazd 
Gwiaździsty”

 ¤ Bystrzyca: XX Koncert Majowy 
chórów szkolnych PSP im. S. 
Hadyny

 ¤ Olbrachcice: 190-lecie polskiej 
szkoły 

 ¤ Karwina: Festyn z okazji odpustu 
św. Anny w MK PZKO w Raju 

 ¤ Jabłonków: 71. Międzynarodowe 
Spotkania Folklorystyczne „Go-
rolski Święto”

 ¤ Trzyniec: „Dożynki Śląskie” w 
Gutach 

 ¤ Czeski Cieszyn: rozpoczęcie roku 
szkolnego w Polskim Gimnazjum 

 ¤ Sucha Górna: Narodowe Czy-
tanie „Przedwiośnia” S. Żerom-
skiego 

 ¤ Hawierzów: Koncert jubile-
uszowy z okazji 65-lecia ZPiT 
„Suszanie” 

• Konsul Janusz Bilski podczas Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Że-
romskiego w polskiej podstawówce w Suchej Górnej. Wrzesień 2018 r. 
Fot. TOMASZ WOLFF

SPORT

Beskidzka Poprzeczka
Trzyniec. Obyło się bez rekordu 
mityngu, ale warto było wpaść do 
Trzyńca. Mityng Beskidzka Po-
przeczka bawił w Werk Arenie po-
nad 4 tys. fanów skoku wzwyż. 
Niespodziewanym triumfatorem 
zawodów został Luis Oscar z Porto-
ryko. Największy faworyt, Polak Syl-
wester Bednarek, zajął drugie miej-
sce. Podium męskiej części konkursu 
uzupełnił Jamal Wilson z Bahamów. 
Cała trójka poległa na wysokości 
227 cm. W rywalizacji kobiet zwy-
ciężyła faworyzowana Ukrainka Ka-
terina Tabasznyk. STR. 13
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„Jeden człowiek, jeden cel, jedna misja. Jedno serce, jedna dusza, 
tylko jedno rozwiązanie. Jeden błysk światła, tak, jeden Bóg, 

jedna wizja!” – śpiewa Freddie Mercury w piosence „One Vision” bry-
tyjskiej grupy Queen. Podczas wtorkowej Beskidzkiej Poprzeczki w 
trzynieckiej Werk Arenie do rytmu tego niezniszczalnego utworu ska-
kał Sylwester Bednarek, z którym wywiad zamieszczamy na stronie 
13 tego numeru. Słowa piosenki idealnie wpisują się w klimat całego 
mityngu, jego 27-letniej historii okraszonej wieloma wspaniałymi 
wynikami, ale też współczesności. W tym roku nad sprawnym prze-
biegiem imprezy czuwali dosłownie od podszewki członkowie lek-
koatletycznego klubu TJ Huta Trzyniec, którym pałeczkę przekazał 
znany słowacki menedżer sportowy, Alfonz Juck. W porównaniu z po-
przednimi edycjami, w których bawili publiczność m.in. Mutaz Essa 
Barshim, Blanka Vlasić czy Iwan Uchow, gwiezdna lista startowa lek-
ko zeszczuplała. Pomimo tego na trybunach zasiadło więcej widzów, 
niż podczas niedzielnego meczu w ramach hokejowej ekstraligi. – Ten 
region potrzebuje urozmaiconej oferty sportowej. Nie tylko hokejem 
żyją ludzie – zwierzył mi się w 2011 roku śp. Eugeniusz Delong, zmarły 
w zeszłym roku były dyrektor generalny hokejowego klubu HC Sta-
lownicy Trzyniec. – Właśnie między innymi z tego powodu chcemy 
przeforsować budowę nowej Werk Areny, która ma służyć wszystkim, 
nie tylko hokeistom – zaznaczył wówczas. Jedna wizja, jeden cel. Be-
skidzka Poprzeczka przetrwała m.in. dzięki nowemu azylowi w nowej 
Werk Arenie, w której nawet bez rekordów mityngu wszyscy czują się 
jak na wielkim balu.  

Donald Tusk
przewodniczący Rady Europejskiej

Janusz Bittmar 
bittmar@glos.live

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

E-STREFA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Organizatorzy festiwalu 
„Kino na Granicy” poin-
formowali, że bohaterem 
drugiej z tegorocznych, 
aktorskich retrospektyw 
będzie urodzony w Cze-
skim Cieszynie Jaromír 
Hanzlík, czyli pamiętny 
stryj Pepin z „Postrzyżyn” 
Jiříego Menzla. Widzowie 
pamiętają tego wybitnego 
aktora także z tytułowej 
roli w komedii Václava 
Vorlíčka „Jak utopić dok-
tora Mraczka” oraz popu-
larnych seriali: „Szpital na 
peryferiach” i „Kobieta za 
ladą”. „Kino na Granicy” 
odbędzie się w Cieszynie 
i Czeskim Cieszynie od 27 
kwietnia do 3 maja.  (wik)

LUTYNIA DOLNA
Polska podstawówka 
zamierza uczyć języka 
polskiego nie tylko swoich 
uczniów. W tym celu orga-
nizuje kurs podstaw języka 
polskiego (jako obcego) 
dla wszystkich. Zajęcia 
rozpoczną się 26 lutego o 
godz. 17.30 i przeznaczone 
są dla początkujących. W 
ramach kursu zaplanowano 
17 wtorkowych, 90-mi-

nutowych spotkań w 
budynku podstawówki. 
Podczas lekcji nacisk 
zostanie położony zaś 
na podstawowe umie-
jętności językowe – 
mówienie, pisanie, czytanie 
i słuchanie.  (wik)

MOSTY K. JABŁONKOWA
Górolskie Centrum Infor-
macji Turystycznej kolejny 
raz będzie gospodarzem 
„Wakacyjnych czwartków”, 
czyli warsztatów rękodziel-
niczych dla małych i dużych. 
Zajęcia, które za drobną 
opłatą stwarzają okazję do 
twórczego spędzenia czasu 
wolnego oraz własnoręcz-
nego wykonania oryginal-
nych pamiątek i prezentów, 
zaplanowano w Drzewionce 
na Fojstwiu we wszystkie 
lutowe czwartki w godz. 
10.00-14.00, a także 7 i 
14 marca. W ich trakcie 

goście mogą też pograć w 
gry planszowe, poukładać 
puzzle, odpocząć przy kawie 
czy herbacie, przeczytać 
ciekawą książkę, przejrzeć 
czasopisma czy obejrzeć 
aktualną wystawę.  (wik)

OLDRZYCHOWICE
Dzięki ostatnim opadom 
śniegu w Beskidach panu-
ją doskonałe warunki do 
uprawiania narciarstwa 
biegowego. Na przykład na 
trasach w okolicach Jawo-
rowego leży prawie metr 
śniegu. Do dyspozycji nar-
ciarzy biegowych są tam zaś 
cztery dobrze utrzymane 
szlaki turystyczne.  (wik)

MOSTY K. JABŁONKOWA

CZESKI CIESZYN

TRZYNIEC/
OLDRZYCHOWICE

LUTYNIA DOLNA
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Nie byliście na balu w Bystrzycy, 
a chcielibyście wczuć się w jego at-
mosferę? Nic prostszego... Wystar-
czy zeskanować kod obok.

piątek

sobota

niedziela

dzień: 3 do 5 C 
noc: 0 do -5 C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 10 do 12 C 
noc: 6 do 3 C 
wiatr: 3-7 m/s

dzień: 5 do 7 C 
noc: 3 do 1 C 
wiatr: 2-6 m/s

DZIŚ...
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lutego 2019

Imieniny obchodzą:  
Brygida, Sewer
Wschód słońca: 7.20
Zachód słońca: 16.38
Do końca roku: 333 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Gumy do Żucia
Przysłowia: 
„Czasem się luty zlituje, 
że człek niby wiosnę 
czuje, ale czasem się tak 
zżyma, że człek prawie 
nie wytrzyma”

JUTRO...

2
lutego 2019

Imieniny obchodzą:  
Kornel, Maria, Miłosława
Wschód słońca: 7.19
Zachód słońca: 16.39
Do końca roku: 332 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Świstaka
Dzień Pozytywnego 
Myślenia 
Przysłowia: 
„Gdy w Gromnice pięknie 
wszędzie, tedy dobra 
wiosna będzie”

POJUTRZE...

3
lutego 2019

Imieniny obchodzą:  
Błażej, Oskar, Telimena
Wschód słońca: 7.17
Zachód słońca: 16.41
Do końca roku: 331 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Kopania Rowów
Przysłowia: 
„Jak pogoda w św. 
Błażeja, będzie ze 
śniegiem Wielka 
Niedziela”

POGODA

•••

Negocjacje nie wchodzą w grę. Wciąż 

nie wiemy, czego chce Zjednoczone 

Królestwo

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

• Niech nikt nie są zwieść niektórym głosom, że właśnie mamy zimę stule-
cia… Kiedyś zimy też bywały długie i surowe. Fot. ARC

Lake Malawi  
do Tel Awiwu

Zwycięskich wykonawcóww 
wybierano w głosowaniu za 

pośrednictwem oficjalnej aplikacji 
organizatorów konkursu na smart-
fony. Głosy oddawało również 
międzynarodowe jury. Piosenka 
zespołu Lake Malawi pt. „Friend 
Of A Friend” otrzymała 22 punkty. 
O cztery oczka mniej otrzymały 
utwory Barbory Mochowej, Jakuba 
Ondry i Pam Rabbit. 

– Nie mogłem się uwolnić od na-
szego nowego singla „Friend Of A 
Friend” nagranego z Lake Malawi. 
W samochodzie ustawiłem gło-
śniki „na maksa” i pomyślałem, 
że fajnie byłoby zagrać ten utwór 
również dla 200 milionów widzów 
śledzących Eurowizję – mówił 

„Głosowi” na początku głosowa-
nia Černý.

Pierwsza grupa półfinalistów, w 
której znajduje się Lake Malawi, 
wystąpi w Tel Awiwie 14 maja. Dwa 
dni później zaprezentuje się grupa 
druga, a koncert finałowy odbędzie 
się 18 maja. 

– Dziękuję, że głosowaliście na 
nas, wspieracie nas i wierzycie w 
naszą muzykę – napisał wokalista 
na profilu zespołu na Facebooku. 
– Dla mnie to zwycięstwo znaczy 
o wiele więcej niż tylko możliwość 
zaśpiewania dla całego świata i re-
prezentowania Czech na Eurowizji. 
Spełniło się moje marzenie i moje 
serce mówi mi teraz: – To jest to! 
Idź na całość! (szb)

osobom, które upadły na pokrytych śniegiem i 
lodem drogach, schodach i chodnikach, pomogły 
od poniedziałku do wtorkowego poranka załogi 
pogotowia ratunkowego w całym województwie 
morawsko-śląskim. Powodem była śnieżyca, jaka 
przeszła tego dnia nad naszym regionem. Po-
szkodowani doznawali kontuzji nóg, najczęściej 
były to zaś złamania i zwichnięcia, choć w kilku 
wypadkach doszło także do urazów głowy. Po-
nadto ratownicy medyczni interweniowali tego 
dnia kilkanaście razy w wypadkach drogowych, 
w których ucierpieli podróżni. W żadnym z incy-
dentów życie ludzkie nie było jednak zagrożone, 
a poszkodowani byli przytomni i doznali na 
szczęście raczej umiarkowanych obrażeń.  (wik)

23
»Czarny sześcian« 
wraca do gry
Architekci Ladislav Kuba i 

Tomáš Pilař odkurzą swój 
projekt nowoczesnego budynku 
Morawsko-Śląskiej Biblioteki Na-
ukowej w Ostrawie, który przed-
stawili przed kilkunastu laty. We 
wtorek zarząd województwa mo-
rawsko-śląskiego zdecydował o 
kontynuacji przygotowań do bu-
dowy. 

Projekt pn. „Czarny Sześcian” 
wygrał konkurs architektonicz-
ny ogłoszony w 2004 roku. Nie 
został jednak zrealizowany. Po-
przednie władze wojewódzkie 
nie podjęły się budowy biblioteki 
ze względu na wysokie koszty i 
brak zewnętrznego dofinansowa-
nia. Obecnie autorzy „Czarnego 
Sześcianu” otrzymali zlecenie, 
by do sierpnia przyszłego roku 
zaktualizowali dokumentację 
projektową i załatwili wymagane 
pozwolenia. W drugim półroczu 

2020 roku władze wojewódzkie 
zamierzają ogłosić przetarg na 
wykonawcę budowy. 

– Z zewnątrz nowy budynek 
biblioteki naukowej będzie wy-
glądał tak, jak został zaprojekto-
wany przez biuro architektonicz-
ne Kuby i Pilařa. We wnętrzach 
będzie natomiast dużo zmian. 
Trzeba przerobić dokumentację 
projektową, aby odpowiadała 
współczesnym wymogom – po-
wiedział Lukáš Curylo, zastępca 
hetmana ds. kultury. 

Dodajmy, że częścią projektu 
będą również parking podziemny 
oraz nowy obiekt do parkowania. 
Cena budowy nie może przekro-
czyć 1,3 mld koron. Większość 
kosztów (800 mln) ma pokryć 
państwo, województwo przezna-
czy na ten cel 450 mln, miasto 
Ostrawa 150 mln koron. 

 (dc)

W regionie mnożą się 
przypadki zachorowań 
na odrę. Od początku 
roku w województwie 
morawsko-śląskim 
zachorowało dziesięć 
osób. Dla porównania 
– w całym ub. roku 
było ich tylko sześć. 
Władze województwa 
i Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 
(WSSE) podjęły wspólne działania, mające 
zapobiec szerzeniu epidemii. 

Danuta Chlup

W ub. tygodniu rozesłaliśmy 
do wszystkich szpitali i in-
nych placówek służby zdro-

wia konkretne, obowiązujące wszyst-
kich instrukcje. 28 stycznia w Urzędzie 

Wojewódzkim spotkali się przedstawi-
ciele wszystkich szpitali z oddziałami 
łóżkowymi, w celu uzgodnienia jedno-
litego postępowania – poinformował 
Martin Gebauer, zastępca hetmana ds. 
służby zdrowia. 

Spośród dziesięciu osób, które za-

Zaraźliwa odra  w natarciu

raziły się wirusem w tym roku, jest 
sześciu dorosłych w wieku od 26 
do 56 lat oraz czworo dzieci. Tro-
je z nich nie było zaszczepionych. 
Przypadki odry pojawiły się także 
po polskiej stronie granicy. 

Zakażenie szerzy się drogą kro-
pelkową. Osoby, które mają takie 
objawy, jak wysypka połączona 
z gorączką lub zapalenie spojówek, 
nie powinny przebywać w towa-
rzystwie innych ludzi. – Zamiast 
do lekarza pierwszego kontaktu, 
powinny udać się dla pewności na 

oddział zakaźny. Ważne, by nie je-
chały tam publicznym środkiem 
transportu – powiedziała Irena 
Martinek, dyrektor Oddziału Epi-
demiologii WSSE w Ostrawie. 

Lekarka podkreśliła, że odra nie 
jest tylko chorobą wieku dziecięce-
go. Duży odsetek chorych stanowią 
osoby dorosłe. Także ci, którzy w 
dzieciństwie byli szczepieni, mogą 
zachorować. – Jednak u tych osób, 
które zostały przed laty zaszczepio-
ne, przebieg choroby jest o wiele 
łagodniejszy i są one mniej zaraźli-

we dla swego otoczenia – zwróciła 
uwagę dyrektorka. 

Odra jest bardzo zaraźliwą cho-
robą wirusową. WSSE aktywnie 
wyszukuje osoby, które były w 
kontakcie z chorymi na odrę. Mu-
szą one być przebadane, a w przy-
padku, gdy nie mają przeciwciał, 
zostają poddane obowiązkowej 
14-dniowej kwarantannie. Odra 
może powodować niebezpieczne 
powikłania, takie jak zapalenie 
płuc, ucha środkowego, a nawet za-
palenie mózgu. 

Odra szerzy się drogą kropelkową. Okres inkubacji trwa 8-12 

dni. Chory zaczyna zakażać na dwa dni przed wystąpieniem objawów i stan 

ten utrzymuje się do czterech dni po wystąpieniu wysypki. Do typowych 

pierwszych objawów należą: wysoka gorączka, nieżyt nosa i spojówek, kaszel, 

światłowstręt. Po dwóch tygodniach od zakażenia pojawia się wysypka, która 

utrzymuje się przez 3-4 dni. 
Fot. www.mazovia.pl

Po wrogości nie ma już śladu

Skoczowska konferencja odby-
ła się w środę. – Dziś będzie-

my mówić o faktach znanych, ale 
chcemy też odkryć wiele niezna-
nych do tej pory epizodów. Dlate-
go zaprosiliśmy specjalistów, któ-
rzy wiedzą o tej wojnie wszystko i 
mam nadzieję, podzielą się z nami 
wieloma ciekawymi informacjami 
– mówiła Julia Raszka, dyrektorka 
skoczowskiego MCK-u.

Burmistrz Skoczowa – Miro-
sław Sitko, oficjalnie inaugurując 
wydarzenie, przekonywał zaś, że 
zadekretowane w czasach komu-
nizmu braterstwo polsko-czeskie 
przerodziło się współcześnie w 
realną przyjaźń. – Od przeszło 
czterech lat jestem burmistrzem i 
mam okazję współpracować z cze-
skimi samorządowcami. Odwie-
dzamy się, wspólnie realizujemy 
różne przedsięwzięcia i imprezy. 
Po wrogości, która nagle wybu-

chła sto lat temu, nie ma śladu. 
A przypomnijmy, że wcześniej 
żyliśmy na Śląsku Cieszyńskim w 
pokoju, jak sąsiedzi – mówił Sitko, 
dzieląc się z publicznością cieka-
wostką. – Wygląda bowiem na to, 
że Czechy wywołały jedną wojnę, 
właśnie z Polską o Śląsk Cieszyń-
ski – dodał.

W środę w Teatrze Elektrycznym 
przez cały dzień prezentowano 
najnowsze badania naukowe do-
tyczących wydarzeń ze stycznia 
roku 1919. Historycy poruszali nie 
tylko tematy związane bezpośred-
nio z działaniami wojennymi, ale 
również starali się nakreślić szer-
sze tło stosunków narodowych i 
politycznych na Śląsku Cieszyń-
skim w owym okresie. Na przykład 
Józef Szymeczek z Uniwersytetu 
Ostrawskiego, wiceprezes Kongre-
su Polaków w RC, omówił polskie 
i czeskie życie narodowe na Śląsku 

Cieszyńskim u schyłku Austro-Wę-
gier, tyle że z czeskiej perspektywy. 
Dla odmiany Wojciech Grzebielec, 
członek Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Cieszynie, a także 
nauczyciel związany ze skoczow-
ską Szkoła Podstawową nr 1, mó-
wił o pamięci i pamiątkach, jakie 
pozostały w miasteczku nad Wisłą 
po czesko-polskich zmaganiach 
sprzed stu lat. 

– Niestety wiedza mieszkańców 
o tej bitwie jest bardzo nikła. Pa-
mięć o niej zachowywali przede 
wszystkim starzy skoczowianie. W 
naszym mieście stoi dziś pomnik 
„Naszym bohaterom”, pozostały 
również żołnierskie mogiły. I na 
tych grobach każdego 1 listopada 
palą się dziesiątki zniczy. Ludzie 
oddają w ten sposób cześć i myślę, 
że to jest najważniejsze – mówił 
Wojciech Grzebielec.  

 (wik)

• Wystąpieniom prelegentów towarzyszyły prezentacje multimedialne. Przemawia Józef Szymeczek. Fot. WITOLD KOŻDOŃ
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Fot. ARC

D L A  D Z I E C I

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

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.

Dumny, bo chodzi 
do »Słowaka«
Dominik Poloček należy do osób działających na wielu frontach. W Polskim Gimnazjum im. 
J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie stoi obecnie na czele Samorządu Uczniowskiego.

Beata Schönwald 

Kto tworzy to gremium?
– Teoretycznie każda klasa powin-
na mieć w Samorządzie Uczniow-
skim dwóch przedstawicieli, któ-
rzy mają za zadanie informować 
później swoich kolegów klasowych 
o tym, co Rada ustaliła. Mówię, 
teoretycznie, ponieważ w praktyce 
nie potrafimy nikogo zmusić do 
tego, żeby przychodził na nasze 
spotkania. Nie będziemy przecież 
sprawdzać obecności, skoro chodzi 
dobrowolną działalność. 

Czy w takim razie Samorząd 
Uczniowski jest w ogóle potrzebny?
– Pewnie nic by się nie stało, gdy-
by jej nie było. Uważam jednak, że 
gimnazjum straciłoby swojego du-
cha. Poza tym sytuacja jest taka, że 
chociaż ludziom nie bardzo chce 
się działać, to lubią, kiedy ktoś 
zorganizuje coś dla nich. Może to 
być jakiś ciekawy wykład, show z 
okazji Dnia Nauczyciela itp. Wolą 
być odbiorcami, niż organizato-
rami. Poza tym celem Samorządu 
Uczniowskiego jest obrona intere-
sów uczniów. Nie zdarza się to czę-
sto, ale czasem uczniowie zwracają 
się do nas z jakimś problemem. My 
zapewniamy im anonimowość i 
angażujemy się w sprawę.

Jakie działania macie w tym roku 
na swoim koncie?
– Organizowane są np. regularnie 
wtorkowe drugie śniadania. Pole-

gają one to na tym, że jedna klasa 
przygotowuje bufet dla całej szko-
ły, a uzyskany dochód przekazuje 
do funduszu klasowego. Myślę, że 
takie wspólne śniadania zarów-
no integrują klasę, która akurat je 
przygotowuje, jak i pozostałych 
uczniów, którzy korzystają z jej ga-
stronomicznej oferty.

Będzie coś jeszcze?
– Będą opóźnione ze względu na 
ferie Walentynki, przygotowujemy 
Dzień Tolerancji, obchody Dnia 
Nauczyciela, a także myślimy o no-
wościach.

Czy zdarzają się takie sytuacje, 
że mając jakiś pomysł, musicie z 
dyrekcją i gronem profesorskim 
„walczyć” o jego realizację?
– Taka pierwsza konfrontacja, 
której byłem uczestnikiem, mia-
ła miejsce w związku z terminem 
Dnia Tolerancji. Pani dyrektor pro-
ponowała, żeby Dzień Tolerancji 
przesunąć na sam koniec czerwca. 
My natomiast chcieliśmy zacho-
wać termin marcowy. Po prze-
dyskutowaniu sprawy i wymianie 
poglądów z dyrekcją i gronem 
nauczycielskim nasze argumenty 
zostały uwzględnione i Dzień Tole-
rancji odbędzie się 18 marca. 

Jest też jeszcze sprawa bluz z logo 
gimnazjum. Na Facebooku rozgo-
rzała dyskusja na ten temat…
– Pomysł zrobienia bluz pojawił się 
już bodajże w zeszłym roku. Przy-
gotowano wtedy wizualizację logo, 

które miało znaleźć się na nich, po 
czym sprawa poszła w niepamięć. 
Niedawno Sebastian Holesz z IVA 
przypomniał mi o nich. Postano-
wiłem więc sprawę doprowadzić do 
końca. Okazało się, że w grę wcho-
dzą trzy projekty logo. Z dwóch 
pierwszych, „Gimpel” i „PG”, tak 
naprawdę nie wynikało, o co cho-
dzi. Dlatego wybraliśmy projekt 
trzeci z napisem „Gimpel Czeski 
Cieszyn 1909”. Projekt pokazaliśmy 
również pani dyrektor, która zasu-
gerowała, żeby w związku z nazwą 
Czeski Cieszyn przemyśleć umiesz-
czenie na bluzie 1949 roku. W tym 
roku powstały bowiem samodziel-
ne klasy w Czeskim Cieszynie. Rok 
1909 związany jest natomiast z 
gimnazjum w Orłowej. Po dłuższej 
dyskusji zdecydowaliśmy się więc 
na 1949 rok i żeby dać szansę zamó-
wienia bluzy również absolwentom, 
ofertę wrzuciliśmy na Facebooka. 
No i rozpętała się dyskusja, dla-
czego 1949 rok, skoro nasza szkoła 
kontynuuje tradycje gimnazjum 
orłowskiego z 1909 roku. Zdania na 
ten temat były podzielone zarówno 
wśród uczniów, jak i nauczycieli. 
Zrozumieliśmy wtedy, że nigdy nie 
dogodzimy wszystkim i cokolwiek 
napiszemy, zawsze znajdzie się 
ktoś, komu nie będzie się to podo-
bać. Stanęło więc na tym, że zosta-
nie „Gimpel Czeski Cieszyn 1909”. 

Czy bluzy gimnazjalne można jesz-
cze zamawiać?
– Zakończyliśmy już zbieranie za-
mówień i pod koniec lutego bluzy 

powinny być do odbioru. Zaintere-
sowanie było naprawdę duże. Do 
wyboru były bluzy w kilku kolo-
rach, z kapturem i bez, oczywiście 
we wszystkich rozmiarach. W su-
mie zamówiliśmy ich ok. 160 – dla 
uczniów, nauczycieli i absolwentów.

Pofilozofujmy trochę. Gdyby zło-
ta rybka zechciała spełnić jedno 
twoje życzenie związane z gimna-
zjum i Samorządem Uczniowskim, 
co by to było?
– Żeby uczniowie byli dumni z 
tego, że są uczniami, a później 
absolwentami naszego Polskiego 
Gimnazjum, jedynego w swoim ro-
dzaju w całej Republice Czeskiej.

Kiedy słyszę taką odpowiedź z ust 
młodego człowieka, zastanawiam 
się, czy to wyuczona poprawna 
odpowiedź do wywiadu, czy rze-
czywiście młodzież tak to czuje.
– Zależy kto. Na przykład ja oso-
biście tak właśnie to czuję i sądzę, 
że grupa podobnie myślących 
uczniów wcale nie jest mała. Są też, 
oczywiście, osoby obojętne, które 
chodzą do „Słowaka”, bo muszą 
gdzieś chodzić, i wreszcie są tacy, 
którzy czekają na moment, kiedy 
opuszczą jego mury i będą mieć 
spokój zarówno od szkoły, jak i od 
polskości. Myślę jednak, że tych 
ostatnich jest naprawdę niewiele.
 

Dominik Poloček
Jest uczniem klasy IIIB Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Uczęszcza 
do szkoły muzycznej na lekcje fortepianu i perkusji, w popularnej grupie Nonet 
występuje jednak w roli gitarzysty. Prócz tego śpiewa w chórze szkolnym „Colle-
gium Iuvenum”. W obu zespołach angażuje się z dwóch powodów – lubi muzykę 
i śpiew oraz paczkę osób, z którymi dzieli swoje zainteresowania i czas. Od 
czwartej klasy szkoły podstawowej jest członkiem Harcerstwa Polskiego w RC. 
– Moje najlepsze przeżycia są związane właśnie z harcerstwem – począwszy od 
gier obozowych, przez sentymentalne chwile przy ognisku, aż po nocne pod-
chody związane ze zdobywaniem lub obroną bandery obozowej – przekonuje, 
po czym dodaje: – To właśnie w harcerstwie pierwszy raz wziąłem do ręki gitarę 
i poduczyłem się brzdąkać przy ognisku. To samo praktykuję teraz w Nonecie, 
choć czasami doświadczeni gitarzyści ze śmiechem zaznaczają, że powinienem 
trochę rozwinąć styl. Mają rację, nie zaprzeczam i próbuję lepiej opanować grę.

• Dominik Poloček w akcji. Fot. ARC

Spróbuj pięknej mowy
Lubisz pisać i mówić? To dla 

ciebie jest XXI Ogólnopol-
ski Konkurs Krasomówczy im. 
Wojciecha Korfantego. Jego eli-
minacje lokalne dla szkół z pol-
skim językiem nauczania w RC 
odbędą się 25 bm. w Centrum 
Pedagogicznym w Czeskim Cie-
szynie.

Konkurs przeznaczony jest 
dla młodzieży szkolnej w wieku 
13-20 lat i ma na celu zmotywo-
wanie uczniów do pielęgnowa-
nia pięknej polszczyzny oraz 
osiągania wysokiej sprawności 
językowej. Skłania też do reflek-
sji nad miejscem wartości w życiu 
młodego człowieka. Zadaniem 
uczestnika jest przygotowanie i 

wygłoszenie 5-minutowego prze-
mówienia nawiązującego do hasła 
przewodniego tegorocznej edycji. 
Brzmi ono: „Dobroć bez odwagi 
jest niewiele warta”.

Konkurs jest trzyetapowy. 
Uczestnicy, którzy zostaną wyło-
nieni w eliminacjach lokalnych, 
przechodzą do eliminacji regio-
nalnych. Odbędą się one 4 mar-
ca w auli Polskiego Gimnazjum 
im. Juliusza Słowackiego w Cze-
skim Cieszynie. Finał konkursu 
zaplanowano na 8 marca w Sej-
miku Śląskim w Katowicach. 

W zgłoszeniu, które należy 
przesłać na adres: kubiczek@
pctesin.cz w terminie do 8 bm., 
należy podać imię i nazwisko 

uczestnika, imię i nazwisko na-
uczyciela (opiekuna) oraz adres 
(e-mail). Wszystkie informacje o 
konkursie można znaleźć na stro-
nie www.krasomowczy.pl. (sch)

BAL SZKOLNY
2 lutego
Zabawa na sto dwa dla rodziców, uczniów i nauczycieli Polskiego Gimnazjum 
rozpoczyna się o godz. 19.00 w  ośrodku kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszy-
nie. W programie m.in. pokazy taneczne, do tańca gra młoda kapela „iBand” oraz 
DJ Jan Ondraszek.

TYDZIEŃ NA WYPOCZYNEK
11-17 lutego
Nazywane są feriami wiosennymi, tym razem wypadają jednak w samej połowie 
lutego. Jest więc szansa na dobre warunki śniegowe i białe szaleństwo.

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

Rozwiązania prosimy nadsyłać do piątku 8 lutego na adres mailowy: danuta.chlup@glos.live lub klasyczną pocztą na adres redakcji. Nagrodę książkową za rozwiązanie „Krzyżówki z bliźniakami“ 
wylosowała Julia Chudík z Karwiny, nagrodę za „Głosikowe zagadki w zimowym fraku” – Adam Olšar z Rzeki. 

Maraton z dziadkami

Obchody Dnia Babci i Dziadka 
odbyły się chyba w każdym 
przedszkolu. Ale wyobraź-

cie sobie, że w Bystrzycy trwały trzy 
dni! A właściwie jeszcze trwają, po-
nieważ najstarsza grupa przedszko-
laków właśnie dziś ma spotkać się 
ze swoimi babciami i dziadkami, by 
przedstawić im przygotowany pro-
gram i wręczyć podarunki. 

– Jutro rozpoczynamy maraton 
– śmiała się Monika Polok, kierow-
niczka przedszkola „Stonoga”, pod-
czas mojej wtorkowej wizyty w By-
strzycy. – W naszej placówce mamy 
66 dzieci, na uroczystości zgłosiło 
się bardzo dużo babć i dziadków, 
wszyscy w jednym dniu nie zmieści-
liby się w naszym przedszkolu – wy-
jaśniła. 

Pani Monika najpierw zaprowa-

dziła mnie do najmłodszego od-
działu, który nazywa się „Stokrotki”. 
Maluchy wcale nie miały tremy i 
głośno, z zapałem śpiewały piosenki 
oraz tańczyły taniec, który przygo-
towały dla babć i dziadków. To był 
taki specjalny taniec z fotografiami. 
A wiecie, kto był na zdjęciach, które 
dzieci zaprezentowały? Ich rodzice 
oraz babcie i dziadkowie w czasach, 
kiedy sami byli przedszkolakami! 
Średniaki z oddziału „Sasanki” przy-
gotowały przedstawienie o Czerwo-
nym Kapturku, natomiast starszaki 
– „Storczyki” – tańce, wierszyki i 
piosenki. Ponadto panie nauczyciel-
ki upiekły serduszka z piernika, któ-
re dzieci same udekorowały lukrem. 
Chyba już się domyślacie, że były to 
podarunki dla babć i dziadków. 

Tydzień z dziadkami i babciami w 

Bystrzycy dobiega końca, lecz także 
w następnych dniach wiele będzie 
się działo w przedszkolu „Stonoga”. 
Trzydziestoosobowa grupa dzieci 
będzie się w przyszłym tygodniu 
uczyła jazdy na nartach w szkole 
narciarskiej w Bukowcu.  (dc)

Bartosz Navrátil, 6 lat: 
Z babcią oglądamy telewizję, ukła-
damy puzzle, gramy w karty lub w 
damę. 

Magdzia Szewczyk, 4 lata: 
Z dziadkiem chodzę na tenisa, on 
mnie trenuje. Mam swoją rakietę. 

Anetka Kajfosz, 5 lat: 
Z babcią z Trzyńca pieczemy ba-
beczki – muffinki. Mamy specjalne 
foremki.

• Starszaki pokazują serduszka z lukrem – podarunki dla babć i dziadków. 
Fot. DANUTA CHLUP

Warsztaty i koncert z Glayzami

W niedzielę 27 stycznia w Polskiej Szkole Podstawowej im. Jana Kubi-
sza w Gnojniku odbył się koncert chóru szkolnego „Okazja” z kape-

lą Glayzy. Sam koncert poprzedziły przeprowadzone w tym samym dniu 
sześciogodzinne warsztaty muzyczne. Dzieci śpiewały wspólnie z kape-
lą piosenki i być może udało się także zbudować platformę do dalszych 
wspólnych działań i relacji. Mali śpiewacy zaznajamiali się również z in-
strumentami muzycznymi. Największym zainteresowaniem cieszyła się 
perkusja. Każdy chciał spróbować na niej zagrać. 

Owocem kilkugodzinnych działań był koncert, na którym zabrzmiały 
piosenki na świąteczną nutę, ale też gorące hiszpańskie rytmy. Wokalistka 
kapeli Glayzy, Helena Wodecka, stworzyła na scenie porywający klimat. 
Uzupełniała ją dyrygent Sabina Bolek, której świetnie udaje się rozwijać 
młode wokalne talenty.

My, rodzice, dziękujemy przede wszystkim inicjatorce tego koncertu, 
prowadzącej chór szkolny „Okazja” nauczycielce Sabinie Bolek za mile 
spędzone niedzielne popołudnie, kapeli muzycznej Glayzy za chęć i czas, 
który z nami spędzili, oraz „zapleczu technicznemu” na czele z dyrekto-
rem gnojnickiej placówki, Tadeuszem Gryczem. 

 Eva Petrovska
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Witold Kożdoń

Zebrani w Książnicy Cieszyńskiej 
wysłuchali w ub. tygodniu wy-
kładów prof. Janusza Odziem-

kowskiego z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
„Dziedzictwo zaborów i budowanie 
Niepodległej” oraz dr. hab. Tomasza 
Panfila z IPN w Lublinie pt. „Wolność 
nie jest nam dana..., czyli rozważania o 
Ojcach Niepodległej Rzeczypospolitej”. 
Przed tym jednak minutą ciszy uczczo-
no pamięć prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza, który dzień wcześniej 
padł ofiarą bandyckiego napadu.

Deficyt wszystkiego...
Przybliżając stan ziem polskich po za-
kończonej I wojnie światowej, prof. 
Odziemkowski przypomniał, że nad 
Wisłą brakowało wówczas dosłownie 
wszystkiego. Nie było jednolitego pra-
wa, nie było polskiego szkolnictwa, 
służby dyplomatycznej, rynków zbytu. 
– Nie istniał na przykład polski język 
fachowy, więc specjaliści często mieli 
problem, by się ze sobą porozumieć. 
Kraj dzieliły granice celne, łączyły na-
tomiast pojedyncze linie kolejowe. Do 
tego straty wojenne były gigantyczne. 
Po wojnie oszacowano je na 17 miliar-
dów ówczesnych złotych. Dla porów-
nania budżet państwa w najlepszych 
latach II Rzeczpospolitej wynosił ok 3 
mld. Do tego ludziom zabrano wszyst-
kie oszczędności, bo pieniądze straciły 
jakąkolwiek wartość. Banki były „wy-
płukane” ze wszystkiego. Brakowało 
też surowców i maszyn, które wywieźli 
Rosjanie i Niemcy. Głód w niektórych 
regionach był tak dotkliwy, że ludzie z 
jego powodu mdleli – mówił profesor.

Podkreślił, że Polska była państwem, 
które nagle pojawiło się na mapie Euro-
py. – Powstało z niczego i nie było uję-
te w granice, bo żadnej z nich jeszcze 
nie ustalono. Na dodatek kraj od razu 
musiał toczyć wojny. Trwał konflikt z 
Ukraińcami, wojna z Rosją bolszewicką, 
walki polsko-niemieckie, a także walki 
z Czechami na Śląsku Cieszyńskim. Ro-
dzi się więc pytanie, czy Rzeczpospolita 
mogła tych wojen uniknąć? Oczywiście, 
że mogła, tylko jaka byłaby cena? – py-
tał warszawski prelegent.

Historyk przypomniał, że Zachód 
zaakceptował państwo polskie, nikt 
jednak nie określił jego granic. Przed-
stawiciele Ententy stwierdzili jedynie, 
że Polska ma sięgać tam, gdzie żyje bez 
wątpienia polska ludność. Przytoczył 
jednocześnie słowa ówczesnego brytyj-
skiego premiera Lloyda George’a, który 
stwierdził, że Polska ma rację istnienia 
tylko wtedy, gdy nie będzie skonflikto-
wana z sąsiadami. – Co to w praktyce 
oznaczało? Żeby mieć dobre stosunki z 
Niemcami należało zrezygnować z Po-
morza i najlepiej regionu poznańskiego. 
No i z Górnego Śląska – stwierdził wy-
kładowca. – Żeby mieć dobre stosunki 
z Ukraińcami trzeba było zrezygnować 
z części Galicji Zachodniej i części Pod-
lasia. Żeby zadowolić Czechosłowację 
należało zrezygnować z całego Śląska 
Cieszyńskiego, a może i Podhala. Żeby 

mieć dobre stosunki z Litwą, trzeba by 
oddać nie tylko Wilno, ale Suwalszczy-
znę i część Białostocczyzny. Co pozo-
stawało? Okrojone Królestwo Polskie 
z fragmentem Galicji. Małe państwo, 
które nie odpowiadało ambicjom naro-
du, bo większość Polaków nadal żyłaby 
poza jego granicami i które nie miałoby 
szans na utrzymanie z racji swej słabo-
ści. Taka Polska nam groziła, gdybyśmy 
chcieli mieć wszędzie „przyjaciół” – 
mówił prelegent.

Zaznaczył jednak, że był jeden wyją-
tek. Największe niebezpieczeństwo za-
grażało bowiem Polsce ze Wschodu. – O 
ile Biała Rosja była w stanie zaakcep-
tować jakąś Polskę z granicą na Bugu, 
sprzymierzoną z Rosją i pozostającą w 
jej strefie wpływów, o tyle Rosja Czer-
wona akceptowała Polskę wyłącznie 
jako republikę rad – mówił i przypo-
mniał, że w listopadzie 1918 r. Trocki 
rzucił hasło marszu na Zachód, marszu 
przez Wilno na Berlin. Miesiąc później 
Armia Czerwona rozpoczęła zaś akcję 
„Wisła”, która miała doprowadzić ją do 
dawnych granic imperium rosyjskiego. 
– A więc nawet gdybyśmy się ułożyli ze 
wszystkimi, rezygnując ze wszystkie-

go, nadal pozostawał nasz największy 
wróg, który nie widział żadnej niepod-
ległej Polski. Wojny mogliśmy więc 
uniknąć jedynie przekształcając się w 
republikę rad i poddając się władzy bol-
szewickiej ze wszystkimi tego skutkami 
– zaznaczył.

Zdaniem historyka wojny były więc 
nieuniknione. – Jeśli chcieliśmy mieć 
wolną Polskę, musieliśmy walczyć. 
Musieliśmy podjąć walkę, w której nikt 
nie obiecywał nam pomocy. Nikt nie 
chciał ginąć za Polskę i bronić jej przed 
atakiem Ukraińców czy Armii Czerwo-
nej. Polska dostała jedynie szansę na 
własne państwo, natomiast nasi pra-
dziadowie musieli rodzić sobie sami. I 
tutaj pomogło im dziedzictwo zaborów. 
W czasach, gdy nie mieliśmy państwa, 
zaistniał pewien fenomen. Mianowi-
cie narodowość polska nie rozpłynę-
ła się, ale przeciwnie, ku zdumieniu 
władz zaborczych okrzepła i zaczęła 
się rozszerzać. Stało się tak dzięki pra-
cy dziesiątek tysięcy bezimiennych 
osób, nauczycieli, księży, twórców kul-
tury, którzy pod zaborami przechowali 
polskie pragnienie wolności. Na to zaś 
nałożył się etos walki za ojczyznę. Zro-

dził się on po powstaniu kościuszkow-
skim, stając się z czasem swego rodzaju 
religią każdego, kto się uważał się za 
Polaka. W XIX wieku nie miano wąt-
pliwości: „Jeśli jesteś Polakiem, twoim 
obowiązkiem jest walczyć, gdy przyj-
dzie taka chwila”. Dziś spieramy się, 
czy powstania były potrzebne, ale ta 
walka stworzyła charakter narodu pod 
jarzmem niewoli. I właśnie ten charak-
ter, który czasem skutkował żałobą i 
ogromnymi stratami, w chwilach kry-
tycznych pozwalał Polakom na rzeczy 
wielkie. Tak stało się w roku 1920, kie-
dy wszyscy spisali nas na straty – mó-
wił prof. Odziemkowski, powołując się 
przy tym na brytyjskiego dyplomatę, 
Lorda D’Abergnona (tego, który nazwał 
polską wiktorię osiemnastą decydującą 
bitwą w dziejach świata). – Zapisał on 
w swych pamiętnikach, iż nic nie wy-
dawało się wówczas bardziej pewne niż 
to, że bolszewicy zdobędą Warszawę, a 
Polska przestanie istnieć. Mimo to po-
trafiliśmy się zerwać i walczyć. Pyta-
nie, czy bez spuścizny XIX wieku, bez 
ciężkiej pozytywistycznej pracy i etosu 
walki, rok 1920 byłyby możliwy – pytał 
historyk.  

W 1918 r. dostaliśmy jedynie 
szansę na własne państwo 
Walczyć czy paktować? Czy możliwe było uniknięcie wojen z Ukrainą, Rosją, konfliktu z Niemcami i Czechami? 
– na to między innymi pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy styczniowej sesji Akademii Niepodległości, 
zorganizowanej nad Olzą przez Instytut Pamięci Narodowej.

● Wykładowi przysłuchiwała się grupa „studentów”. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Sześciu ojców niepodległości
„Nie ulegajmy jednak zaślepieniu, jakobyśmy „do-
stali Polskę darmo. Nie zamykajmy oczu na własny 
ruch odrodzeńczy, który na długo przed wojną 
światową ogarnął szerokie warstwy ludu polskiego. 
Obce armie nie mogłyby państwowo wyzwolić na-
rodu-trupa, narodu, który by sam nie miał w sobie 
woli do życia, woli do wolności i niepodległości”. 
– Tak mówił Ignacy Daszyński już jako marszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej w 10. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. I miał rację wspomina-
jąc o polskim „ruchu odrodzeńczym” rozwijającym 
się od schyłku XIX stulecia, którego kulminacja 
przypadła szczęśliwie na chwilę dla wolnej Polski 
najtrudniejszą – na lato 1920 r. – przypomniał dr 
hab. Tomasz Panfil, dodając, że sam Daszyński był 
jedną z najważniejszych postaci owego ruchu od-
rodzeńczego. 
– Sześciu Ojców Niepodległości możemy bowiem 
ustawić w pewnym szyku: na czele Piłsudski i 
Dmowski, dwaj najwięksi – żołnierz i dyplomata, 
obaj uzupełniający się wzajemnie. Za tą wielką 

dwójką stoi jednak w szeregu następnych czterech 
– mówił podczas styczniowej Akademii Niepodle-
głości dr Panfil.
Przekonywał on, że cała czwórka odegrała po-
dobną rolę – stała się budzicielami woli. Woli do 
życia, woli do wolności i niepodległości. – To oni 
dostarczyli Piłsudskiemu i Dmowskiemu żołnierzy 
gotowych walczyć i ginąć dla wolnej Polski. To 
Wincenty Witos przekonał chłopów, że ojcowizna 
to ważna rzecz, lecz ojczyzna jeszcze ważniejsza. 
To Daszyński zaszczepił w robotnikach przekona-
nie, że sprawiedliwość społeczna i prawa socjalne 
są ważne, lecz nigdy nie dadzą ich obcy. Że będą 
pełne i prawdziwe tylko w suwerennym, własnym 
państwie. To Korfanty przekonał Ślązaków, że 
najlepiej im będzie w wolnej Polsce. Maestro Pa-
derewski odkładając zaś na bok karierę, wykuł z 
tęsknot Polonii amerykańskiej potężny oręż, bez 
którego niemożliwym byłoby chyba wygranie to-
czonych jednocześnie czterech wojen. Zasługą Pa-
derewskiego jest Błękitna Armia – mówił dr Panfil.

● Ojcowie Niepodległości

Czesi i Polacy  
o czesko-polskiej wojnie
Wszelkie sympozja czy konferencje dotyczące wojny 1919 roku wzbudzają zainteresowanie na Śląsku Cieszyńskim, 
a szczególnie na Zaolziu. Jeżeli biorą w nich udział historycy i czescy, i polscy – ciekawość ta wzrasta niepomiernie. 
Ale jeżeli współorganizatorem tego typu spotkania obok Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Ostrawie jest 
nie kto inny a Czechosłowacka Wspólnota Legionowa (Československá obec legionářská, ČSOL), to już pojawia się 
pewien niepokój. Co to będzie?

Jarosław jot-Drużycki

Dlatego też przybyli 25 
stycznia do ostrawskiej 
klubokawiarni Centrum 

Pant polscy wykładowcy i słu-
chacze z Zaolzia nie ukrywali, że 
mieli duszę na ramieniu, albo-
wiem międzynarodowe warsztaty, 
jak oficjalnie nazwano to spotka-
nie, „Ziemia Cieszyńska i Euro-
pa środkowa po Wielkiej Wojnie 
1918-1920”, mogły rozpalić takie 
emocje, których nawet wodospad 
potwierdzonych faktów historycz-
nych nie byłby w stanie ugasić.

Okazało się jednak, że impre-
za miała akademicki poziom, 
poza raptem jednym oderwanym 
głosem z licznie zgromadzonej 
– mimo dnia roboczego – pu-
bliczności. A nawet kiedy padały 
wątpliwości, dlaczego Polska w 
przypadku Śląska Cieszyńskie-
go wykorzystywała argument 
etniczny, a w przypadku Kresów 
Wschodnich już nie, to jeden z 
organizatorów, Tomáš Rusek z 
ČsOL skwitował, że wtedy każdy 
używał w odniesieniu do danego 
terenu takiego argumentu, jaki 
był mu w danym przypadku wy-
godny i podał przykład Słowacji, 
która stała się częścią I Republiki.

– Spodziewałem się, że będą 
większe emocje, spodziewałem 
się na przykład, że ktoś mi zarzu-
ci, że nie podaję czeskich ofiar 
takich samych czynów polskich, 
bo dość jednostronnie mówiłem, 
tylko o polskich świadectwach – 
powiedział już po spotkaniu Da-
niel Korbel, który zajmuje się wy-

darzeniami sprzed wieku. I choć 
przyznał, że do niektórych ze 
wspomnianych świadectw trze-
ba podchodzić z rezerwą, gdyż 
czasem raz jest mowa, że dana 
osoba została zabita na miejscu, a 
innym, że zmarła z odniesionych 
ran w szpitalu. – Na pewno nie 
było tak źle, jak to wynika z „Bia-
łej księgi zbrodni” – dodał histo-
ryk. – Ale już na pewno nie jest to 
tak, jak pisze to pan Peter Majer z 
ČsOL o „aniołach bez skazy”, po-
nieważ byłaby to absolutnie wy-
jątkowa wojna w skali świata.

A podczas wojny zawsze docho-
dzi do zbrodni i łamania wojen-
nych konwencji.

Również zadowolony i pod du-
żym wrażeniem ostrawskiego 
spotkania był dr hab. Lech Krzy-
żanowski z Uniwersytetu Śląskie-
go

– To, że można o tematach, 
które z definicji mają wszystkie 
cechy bycia tematami kontrower-
syjnymi, rozmawiać spokojnie, 
kulturalnie, czego dzisiaj byliśmy 
świadkami, to jest to rzecz god-
na uznania. Mam wrażenie, że w 
wielu polskich ośrodkach nauko-
wych takie zagadnienia nie były-
by podejmowane właśnie z oba-
wy, że dyskusja wymknie się spod 
kontroli i stanie się zbyt emocjo-
nalna. 

Historyk zwrócił też uwagę, 
że nie można sobie stawiać celu 
przekonania jednej strony przez 
drugą, tylko spokojnie wysłuchać 
argumentów, bo to – jego zdaniem 
– pozwala spojrzeć na wydarzenia 
1919 roku z pewnym dystansem.

Jednym ze słuchaczy był Jan 
Škvrňák, znawca współczesnej 
polityki polskiej i współpracow-
nik kwartalnika zajmującego się 
problematyką środkowo-europej-
ską „Demokratický střed”, który 
na ostrawskie spotkanie przyje-
chał specjalnie z Pragi.

– Było to bardzo profesjonalnie 
zrobione. Sporo ciekawych wy-
kładów, a co moim zdaniem było 
szczególnie dobre, to że nie było 
tu ani czeskiej, ani polskiej pro-
pagandy, że była chęć pokazania 

tego, jak to było, bez narodowych 
sentymentów.

I tak podczas siedmiogodzin-
nego spotkania zaprezentowało 
się ogółem kilkunastu naukow-
ców, którzy wystąpili z refera-
tami m.in. o Radzie Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego (dr hab. 
Miłosz Skrzypek, Uniwersytet 
Śląski), o udziale słowackich 
brygad w zajmowaniu Śląska 
Cieszyńskiego (mgr Lukáš Lexa, 
Uniwersytet Masaryka w Brnie) 
czy o najbardziej ponurych wy-

darzeniach tego okresu, czyli o 
czeskich zbrodniach wojennych 
(dr Daniel Korbel). Niektórzy z 
biorących udział występowali z 
przyczynkami albo sygnalizowali 
tematy, które jeszcze nie docze-
kały się rzetelnego, albo wręcz 
żadnego opracowania, gdyż jak 
podkreślano, czy to na forum czy 
w kuluarach, okres 1918-1920 w 
stosunkach polsko-czeskich na-
dal pozostaje tematem tabu, albo 
bywa rozgrywany politycznie na 
szczeblu lokalnym. 

• Ostrawska konferencja, wbrew obawom, miała spokojny przebieg. Fot. JAROSŁAW JOT-DRUŻYCKI

HYDE PARK W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelników, wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.

Wracamy do tematu nadania 
polskiej podstawówce w Cze-

skim Cieszynie imienia Henryka Ja-
siczka. O sprawie pisaliśmy obszer-
nie na str. 1 wydania „Głosu“ z dnia 
22 stycznia. Dziś prezentujemy list, 
który do dyrektora placówki, grona 
pedagogicznego oraz rodziców wy-
stosował Zarząd MK PZKO w Cze-
skim Cieszynie-Centrum już w 2016 
roku. Jednocześnie zachęcamy czy-
telników do dyskusji na ten temat. 
Czekamy na listy.

„Zarząd MK PZKO Czeski Cie-
szyn-Centrum zwraca się do Pań-
stwa z  prośbą o rozważenie nastę-
pującej propozycji: Wiele polskich 
szkół na Zaolziu ma swojego patro-
na – Wędrynia W. Szymborską, Ja-
błonków H. Sienkiewicza, Bystrzy-
ca S. Hadynę, Trzyniec G. Przeczka, 
Gnojnik J. Kubisza.

Pomyśleliśmy, że największa na 
Zaolziu polska szkoła podstawowa, 
która działa w Czeskim Cieszynie, 

powinna również mieć swego pa-
trona.

Wybór patrona to sprawa naj-
wyższej wagi. Nie może to być wy-
bór przypadkowy, nieuzasadniony. 
Kampania musi być przeprowa-
dzona w sposób przemyślany i 
kontrolowany. Wybranie patrona 
szkoły ma nadać placówce indywi-
dualną tożsamość, ma sprawić, że 
cała społeczność szkolna będzie 
miała konkretny wzorzec do naśla-
dowania, dzięki któremu wzbogaci 
swoją działalność wychowawczą. 
Ponadto pozwoli pozyskać szkole 
do współpracy instytucje i osoby 
związane z patronem oraz wzboga-
ci szkolne tradycje. Tylko aktywny 
udział i poważne podejście do spra-
wy wyboru patrona przez społecz-
ność szkolną gwarantuje dumę i 
satysfakcję, z jaką przez lata będzie-
my nosili imię wybrane przez nas.

Za najodpowiedniejszego kan-
dydata uważamy poetę Henryka 

Jasiczka, postać zasłużoną, znaną 
nie tylko na naszym terenie, blisko 
związaną z Czeskim Cieszynem, 
którego życiorysu nie trzeba chyba 
nikomu przypominać. 8 grudnia 
minie 40. rocznica jego śmierci.

Na początku lat 90., kiedy do-
szło do zmian nazw wielu ulic, nie 
udało się niestety przeforsować 
poświęcenia Jasiczkowi żadnej z 
czeskocieszyńskich ulic. Propo-
nujemy, by właśnie jego stanowić 
patronem szkoły, która wychowa-
ła córkę, syna oraz wnuków poety 
i zmienić nazwę na Polska Szkoła 
im.Henryka Jasiczka.

Mamy nadzieję, że Państwo usto-
sunkują się pozytywnie do naszej 
sugestii i nie zrażą się formalno-
ściami, które w związku ze zmianą 
nazwy szkoły będzie trzeba zała-
twić”.

Z wyrazami szacunku  
Zarząd MK PZKO  

w Czeskim Cieszynie-Centrum
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Elektryk  
z muzycznym zacięciem
Tradycja śpiewu chóralnego w Suchej Górnej trwa już od ponad 100 lat. Do dziś kontynuuje ją chór mieszany 
„Sucha” MK PZKO w Suchej Górnej. Od stycznia ma nowego dyrygenta. Jest nim Tadeusz Danel.

Beata Schönwald

Kiedy na styczniowym koncercie 
kolęd stanął pan przed chórem 
„Sucha”, dla wielu osób było to 
zaskoczeniem…
– Jakiś czas temu zwrócił się do 
mnie przedstawiciel Miejscowe-
go Koła PZKO, Edward Rychlik, z 
propozycją objęcia chóru „Sucha”. 
Powiedział mi, że dotychczasowy 
dyrygent, Tomasz Piwko, odchodzi 
i sytuacja jest taka, że jeżeli nikt 
nie znajdzie się na jego miejsce, to 
chór przestanie działać. Szkoda mi 
było chórzystów, którzy chcą nadal 
śpiewać, a nie ma ich kto prowa-
dzić. Zgodziłem się więc, chociaż 
uważam, że lepiej byłoby, gdyby 
podjął się tego zadania ktoś młod-
szy ode mnie.

Pewnie nie bez znaczenia był fakt, 
że mieszka pan w Suchej?
– Na próby do Domu PZKO rze-
czywiście mam blisko. Mam też 
nadzieję, że nie pogniewają się na 
mnie inne chóry, którym odmówi-
łem jakiś czas temu.

W Suchej Górnej i nie tylko znany 
jest pan jako długoletni dyrygent 
chóru miejscowego zboru Kościo-
ła braterskiego. W jego reper-
tuarze też nigdy nie brakowało 
polskich utworów. 
– Z tym chórem byłem związany 
przez ponad trzydzieści lat. Kiedy 

urodził się syn Krystian, przejąłem 
chór po żonie, która prowadziła 
go wspólnie z Karolem Mrózkiem. 
Przyznam się, że początkowo nie 
chciałem się zgodzić. Z upływem 
czasu mogę jednak powiedzieć, że 
były to piękne lata. Co niedzielę 
śpiewaliśmy w czasie nabożeństw, 
występowaliśmy na Wielkanoc i w 
Święta Godowe, a prócz tego były 
koncerty w Czechach, Polsce i na 
Słowacji, a nawet wyjazdy do Nie-
miec i Norwegii. Nieraz sięgaliśmy 
po bardziej ambitne utwory, wystę-
powaliśmy między innymi z orkie-
strą Gustava Broma i Filharmonią 
Ostrawską. W repertuarze mieli-
śmy wyłącznie pieśni sakralne – 
czeskie i polskie. Korzystałem więc 
z polskich śpiewników, z aranżacji, 
które przygotował mój brat Ewald, 
a później udało mi się poszerzyć re-
pertuar również dzięki kontaktom, 
które nawiązałem na Kongresie 
Zielonoświątkowym z młodą gene-
racją polskich muzyków chrześci-
jańskich. Niektóre z tych utworów 
śpiewaliśmy na przykład na obcho-
dach 100-lecia zorganizowanego 
śpiewactwa w Suchej Górnej. 

Jest pan z zawodu elektrykiem. 
Jak to się ma do muzyki i dyrygo-
wania?
– W naszym domu rodzinnym 
muzyka zawsze była obecna. W 
czasach, kiedy nasz zbór spotykał 
się jeszcze w kościele na Podlesiu 
(część Suchej Górnej – przyp. red.), 
mój ojciec prowadził tam orkiestrę. 

Potem przejął po nim pałeczkę brat 
Ewald, który studiował w konser-
watorium w Ostrawie. Ja natomiast 
przez cztery lata uczyłem się gry na 
klarnecie, potem w zawodówce się-
gnąłem po saksofon i wreszcie, ma-
jąc 18 lat, zacząłem grać na wiolon-
czeli, ponieważ akurat takie było 
zapotrzebowanie. Od młodości 
grałem bowiem w różnych zespo-
łach kościelnych – w orkiestrach 
smyczkowych, a także w kwintecie 
saksofonowym, który cieszył się 
popularnością w całej okolicy.

Wróćmy jednak do chóru „Sucha”. 
Jakie wiąże pan z nim plany?
– Jeśli chodzi o repertuar, to z jed-
nej strony będę chciał nawiązać do 
tego, co chórzyści mają już opano-
wane, z drugiej zaś będę próbować 
uzupełnić go o nowe utwory, głów-
nie sakralne. Być może dzięki temu 
będziemy częściej zapraszani na 
występy w kościołach. Chciałbym 
też popracować z chórzystami nad 
trochę innym sposobem śpiewa-
nia. Mówi się, że idealny chórzysta 
potrafi zaśpiewać cztery zwrotki na 
jednym wdechu. To, oczywiście, 
jest niemożliwe. Można jednak iść 
w tym kierunku i zamiast akcento-
wać każdą nutkę z osobna, dłużej 
trzymać ton. Najbliższy czas poka-
że, jak będzie nam się razem praco-
wało. Przed nami okres próbny, a 
po nim pierwszy sprawdzian, czyli 
występ na początku marca na wal-
nym zebraniu MK PZKO w Suchej 
Górnej. 

● Tadeusz Danel zdecydował się poprowadzić chór „Sucha”. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Nie lubię »karnawalizacji« kultury
Rozmawialiśmy z Adamem Cie-

ślarem, nowym dyrektorem 
Cieszyńskiego Ośrodka Kultury 
„Dom Narodowy”.

Do Domu Narodowego przyszedł 
pan z Wisły, ale w COK-u nie jest 
pan osobą nową. Zna pan tę insty-
tucję od podszewki.
– Pracowałem tutaj od 1999 r., a od-
szedłem z wielu powodów, również 
dlatego, iż nie jestem zwolennikiem 
utożsamiania kultury z rozrywką, 
swoistej „karnawalizacji” kultu-
ry. Ośrodek kultury finansowa-
ny ze środków publicznych ma w 
pierwszej kolejności podejmować 
działania misyjne, a nie wyłącznie 
zapewniać łatwą rozrywkę – choć 
oczywiście bez niej się nie obędzie. 
Jesienią wygrałem konkurs na dy-
rektora Wiślańskiego Centrum Kul-
tury, miałem związane z nim plany, 
stało się jednak inaczej – Cieszyn za-
wsze będzie dla mnie najważniejszy.

Nowy szef oznacza zmiany. Co 
się więc zmieni w Domu Narodo-
wym?
– Sporo. Najważniejsze, że chcemy 
powrócić do korzeni. Dom Narodo-
wy powstał przed prawie 120 laty, 
by wspierać społeczną aktywność 
Polaków ze Śląska Cieszyńskiego, 

planujemy więc otwarcie w nim cen-
trum organizacji pozarządowych. O 
takim miejscu mówi się w Cieszynie 
od dawna, a my mamy pomiesz-
czenia i trwają już rozmowy nad 
formułą tego miejsca. W miejscu 
byłej kawiarni powstanie też klub 
dla mieszkańców prowadzony przez 
jedno ze stowarzyszeń i będą tam 
organizowane różnorakie warsztaty, 
spotkania, małe koncerty. Dodatko-
wo realizujemy unijny projekt „Kaj 
indzi inakszy, u nas po naszymu”, 
w ramach którego zaplanowaliśmy 
szereg imprez folklorystycznych, a 
we wrześniu uruchomimy Centrum 
Folkloru Śląska Cieszyńskiego.

Dom Narodowy przeszedł gene-
ralny remont. Ile kosztowała ta 
inwestycja?
– Do tej pory wydaliśmy niecałe 5 
mln złotych. Prace rzeczywiście 
były kompleksowe, więc sporo się 
u nas zmieniło. Tak naprawdę jed-
nak wiele jeszcze przed nami.

A jak układa się współpraca z wa-
szymi partnerami z drugiej strony 
Olzy?
– Od lat współdziałamy ze „Strzel-
nicą”, Domem Dzieci i Młodzieży 
i Teatrem Cieszyńskim w Czeskim 
Cieszynie. Ta współpraca będzie 

kontynuowana, a nawet poszerzo-
na o nowych partnerów. Trzeba bo-
wiem pamiętać, że w województwie 
śląskim obchodzimy Rok Stanisła-
wa Hadyny i już teraz wspólnie z za-
olziańskimi partnerami planujemy 
okolicznościowe imprezy. Trans-
granicznych inicjatyw będzie w tym 
roku naprawdę sporo, a dodatkowo 
ruszy niebawem nowy okres progra-
mowania unijnego, więc wspólnie 
będziemy pisać kolejne projekty. 
Współpraca Cieszyna i Czeskiego 
Cieszyna jednak układa się dobrze 
nie tylko w dziedzinie kultury.

Planujecie coś jeszcze?
– Chcemy przenieść na rynek plene-
rowe seanse festiwalu „Wakacyjne 
kadry”. W zeszłym roku z różnych 
względów odbywały się one w bro-
warze, co jednym się podobało, a 
innym nie. Teraz to się zmieni. Wy-
startujemy końcem czerwca i w każ-
dą sobotę będzie można zobaczyć u 
nas „pod chmurką” jakiś fajny film. 
Wracamy także do projektu „Lato 
z muzyką”, czyli popularnych, nie-
dzielnych koncertów w Parku Pokoju 
oraz projektu „Muzyka nie całkiem 
poważna”. Będą to w większości kon-
certy muzyki klasycznej potraktowa-
ne z przymrużeniem oka – czy raczej 
ucha. Po raz trzeci odbędzie się rów-

nież nad Olzą Festiwal Kolorów. Jego 
pierwsza edycja została przeprowa-
dzona na Wzgórzu Zamkowym, dru-
ga w czeskocieszyńskim Parku Siko-
ry, teraz więc ponownie czas na nas. 
Regularnie będziemy gościć Scenę 
Polską Teatru Cieszyńskiego i 7 mar-
ca wystąpi ona w Domu Narodowym 
ze spektaklem „Powróćmy jak za 
dawnych lat”. Ze swoimi przedsta-

wieniami dla najmłodszych powróci 
też lubiana scena Lalek „Bajka”. 

Na koniec zapytam o pana rodzin-
ne związki z Zaolziem?
– Moja mama urodziła się we Frysz-
tacie. Jej rodzice przeprowadzili się 
do Polski, ale część rodziny nadal 
żyje na Zaolziu. Stąd mam tam dziś 
dalsze i bliższe kuzynostwo.  (wik)

Danuta Chlup

Z jakimi oczekiwaniami i wyobra-
żeniami obejmował pan ostrawską 
placówkę dyplomatyczną? Czas je 
zweryfikował?
– Człowiek zawsze ma jakieś oczekiwa-
nia, które następnie są weryfikowane 
przez czas. W przypadku placówki w 
Ostrawie weryfikacja ta wypadła bardzo 
korzystnie. Miałem przyjemność praco-
wać tutaj ze wspaniałymi ludźmi. Przy-
znam szczerze, że przed przyjazdem, 
przygotowując się do objęcia stanowiska 
konsula generalnego RP w Ostrawie, to 
co mogłem znaleźć i przeczytać na te-
mat Zaolzia, obejmowało tylko suche 
informacje, zupełnie nieodzwierciedla-
jące działalności i zaangażowania Pola-
ków na Zaolziu. Jestem głęboko przeko-
nany, że wszystkie organizacje Polaków 
działające na tym terenie mają jeden 
główny cel: przetrwanie polskości i jej 
przekazanie kolejnym pokoleniom. Cza-
sem dochodzi pomiędzy organizacjami 
do różnicy zdań co do środków, nato-
miast widać, że cel jest zawsze jeden.
Mówimy głownie o Zaolziu, ale chciał-
bym przypomnieć, że Konsulat obej-
muje swoim zasięgiem terytorialnym 
także Brno oraz że jestem również pod 
dużym wrażeniem aktywności środo-
wiska polonijnego w Brnie i prężnej 
działalności tamtejszego Klubu „Polo-
nus”. 

Odwiedził pan wszystkie miejscowo-
ści na Zaolziu?
– Większość odwiedziłem, choć nie 
ukrywam, że nie udało mi się dotrzeć 
do wszystkich. 

Konsulat pomaga tutejszym Polakom 
finansowo i merytorycznie. Poda pan 
kilka przykładów takiej pomocy?
– W trakcie mojej służby w Ostrawie do-
szło do zmiany sposobu finansowania 
przez państwo polskie projektów dla Po-
lonii i Polaków za granicą. Część środ-
ków, które wcześniej były w gestii Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, przeszła 
do Senatu RP. Wobec tego część projek-
tów, które do czasu tej zmiany były re-
alizowane ze środków przyznawanych 
przez Konsulat, nie mogło być dalej przez 
nas finansowanych. Przede wszystkim 
chodzi tu o projekty infrastrukturalne. 
Jednak pomimo wspomnianych zmian, 
co roku realizowaliśmy ponad sto projek-
tów. Dzieliły się one na dwie główne kate-
gorie: szkolnictwo i kultura. Ponadto sta-
raliśmy się wspierać polską działalność 
nie tylko finansowo, ale również mery-
torycznie, na przykład poprzez organi-
zację wystaw, które wędrowały po terenie 
Zaolzia. W zeszłym roku, w związku z 
100. rocznicą odzyskania niepodległości, 
przygotowaliśmy ekspozycję o Ojcach 
Niepodległości oraz o Kobietach Niepod-
ległości. Konsulat prezentował również 
wystawę Instytutu Pamięci Narodowej 
„Dla Ciebie, Polsko”. Wcześniej, w 2016 
roku, zaprezentowaliśmy wystawę nt. 
1050. rocznicy Chrztu Polski. W tym sa-
mym roku, gdy Wrocław był Europejską 
Stolicą Kultury – prezentowaliśmy infor-
macje zachęcające mieszkańców regionu 
do odwiedzenia stolicy Dolnego Śląska. 

Widać zainteresowanie Polską? Ma 
ono przełożenie na wzrost ruchu tury-
stycznego?

To były pozytywne cztery lata 
Konsul generalny RP w Ostrawie, Janusz Bilski, wczoraj – po niespełna czterech latach – zakończył swoją misję 
dyplomatyczną nad Ostrawicą. W wywiadzie dla „Głosu” podsumowuje ten okres i dzieli się wrażeniami z pobytu 
w Ostrawie i na Zaolziu.

– Nie posiadam danych dotyczących 
liczby mieszkańców województwa mo-
rawsko-śląskiego, którzy w ostatnim 
okresie odwiedzili Polskę. Nie wiem, czy 
w sytuacji, kiedy nie ma kontroli granicz-
nych, uzyskanie tego typu informacji 
jest w ogóle możliwe. W związku z tym 
będę teraz mówił o moich odczuciach 
i obserwacjach. Wydaje mi się, że zain-
teresowanie Polską rośnie. W miejsco-
wościach przygranicznych, po polskiej 
stronie, widać coraz więcej samochodów 
na czeskich numerach rejestracyjnych. 
Kiedy na przykład jeżdżę z rodziną na 
narty do Wisły, widzę, że połowa samo-
chodów na parkingu jest czeska. Czesi 
bardzo chętnie korzystają także z portów 
lotniczych w Katowicach i Krakowie, 
które mają bardziej rozbudowane siatki 
połączeń aniżeli lotnisko w Ostrawie. Ale 
istnieje też duże zainteresowanie w dru-
gą stronę. Kiedy w Polsce jest dzień wol-
ny od pracy, trudno jest znaleźć miejsce 
na parkingu przed ostrawskim ogrodem 
zoologicznym, ponieważ cały parking 
zapełniony jest samochodami z Polski. 
W „niehandlowe” niedziele w Polsce wi-
dać sporo polskich klientów w „Nowej 
Karolinie”. Ponadto Konsulat obserwu-
je stale rosnącą liczbę Polaków, którzy 
przyjeżdżają do pracy w województwie 
morawsko-śląskim. 

O ilu osobach mówimy?

– Jeżeli chodzi o liczbę Polaków zatrud-
nionych w ramach czterech czeskich 
województw znajdujących się na tere-
nie okręgu konsularnego KG w Ostrawie 
(morawsko-śląskie, południowomoraw-
skie, zlińskie i ołomunieckie), to pod ko-
niec 2015 roku, czyli w pierwszym roku 
mojego pobytu w Ostrawie, pracowało 
tutaj 7238 osób z Polski, w tym prawie 5,5 
tys. w województwie morawsko-śląskim. 
Natomiast pod koniec ub. roku, na tere-
nie okręgu konsularnego, zatrudnionych 
było prawie 16 tys. osób, w tym 12,3 tys. 
w samym województwie morawsko-ślą-
skim. Jak pani widzi, jest to bardzo zna-
czący wzrost. Chodzi o pracowników o 
bardzo różnych kwalifikacjach. Wiem, że 
do Ostrawy dojeżdżają na przykład pol-
scy informatycy. Ostatnio rozmawiałem 
o tym z szefem firmy Tieto w Ostrawie, 
który jest zarazem konsulem honoro-
wym Finlandii. Przyznał, że również w 
jego firmie pracują osoby z Polski. Część 
z nich mieszka w Ostrawie, część dojeż-
dża z Polski. Ponadto Polacy pracują w 
kopalniach, montowniach oraz wielu in-
nych miejscach. 

Konsulat ma w związku z tym więcej 
pracy?
– Tak. Zawsze znajdzie się jakiś pro-
cent osób, które mogą być w trudnej 
sytuacji, które mają spór z pracodawcą, 
czasami niestety zdarzają się też osoby, 

które wchodzą w jakiś konflikt z pra-
wem. To samo dotyczy wypadków na 
drogach. Im więcej jest osób, tym więk-
sze istnieje prawdopodobieństwo, że 
będą w sytuacji wymagającej pomocy 
konsularnej. 

Niedawno wydarzył się tragiczny wy-
padek w kopalni węgla w Stonawie, 
gdzie zginęło 12 górników – obywateli 
polskich. Jak w takiej konkretnej sytu-
acji wyglądała pomoc Konsulatu?
– Od momentu, kiedy otrzymaliśmy in-
formację o wypadku, cały urząd został 
zaangażowany do pomocy. O godz. 21.00 
byłem w kopalni, potem pojechałem do 
szpitala w Ostrawie, do którego trafiło 
dwóch polskich górników. Po rozmowie z 
lekarzami i z jednym z poszkodowanych 
wróciłem do kopalni, ponieważ musia-
łem się upewnić, że wszystko na miejscu 
przebiega zgodnie z procedurami, że 
udało się nawiązać kontakt z rodzinami 
poszkodowanych górników, sprawdzić, 
czy nie trzeba jeszcze kogoś poinformo-
wać lub służyć pomocą w załatwieniu ja-
kichś spraw lub w dotarciu do informacji. 

Przez te prawie cztery lata nie tylko 
pracował pan, ale też żył w Ostrawie. 
Są jakieś miejsca, które pan polubił?
– Czas wolny, którego zresztą nie było 
zbyt wiele, starałem się aktywnie spę-
dzać razem z rodziną. Miejscem, któ-
re kojarzy mi się z Ostrawą i z czasem 
wolnym, jest na pewno park w pobliżu 
Konsulatu, z pięknym placem zabaw 
dla dzieci oraz ścieżką rowerową, któ-
rą jeździliśmy na rowerach, czasem aż 
do Frydka. Po parku spacerowaliśmy z 
psem, ponieważ podczas naszego po-
bytu w Ostrawie nasza rodzina powięk-
szyła się o czworonoga. Dzieci bardzo 
polubiły ostrawski ogród zoologiczny 
oraz Świat Techniki w Witkowicach. 

Jakie są pana dalsze plany zawodowe? 
Kolejna misja zagraniczna?
– Obecnie wracam z rodziną do War-
szawy i chciałbym tam na jakiś czas 
pozostać. Jednak to, jak długo tam zo-
staniemy, w dużej mierze zależy od Mi-
nisterstwa. Przede wszystkim musimy 
się na nowo przystosować do życia w 
Warszawie, na przykład znaleźć szkołę 
dla dzieci. Tu, w Ostrawie, córka i syn 
uczęszczali do szkoły z wykładowym 
językiem angielskim. Pierwszy okres 
po powrocie do domu z pewnością bę-
dzie dla nich trudny. Nowi koledzy, 
nowa szkoła, nowi nauczyciele, inny ję-
zyk nauczania. W pierwszej kolejności 
skupimy się z żoną na tym, by ułatwić 
dzieciom powrót do kraju. 

Spodobało się panu coś z czeskiego 
sposobu bycia?
– My, Polacy, podchodzimy do wszyst-
kiego bardzo emocjonalne, u Czechów 
widoczne jest pragmatyczne podejście 
do życia. Uważam, że czasami, choć 
pewnie nie zawsze, pragmatyczne podej-
ście do świata przynosi większe korzyści. 

Przypadła panu do gustu czeska kuch-
nia?
– Polubiliśmy smażony ser – zwłaszcza 
dzieci go uwielbiają, gulasz z knedlika-
mi oraz „kolano”. Czasami brakuje nam 
trochę większego wyboru świeżych wa-
rzyw i owoców, jednak bądźmy szcze-
rzy – tradycyjna polska kuchnia też nie 
jest pod tym względem urozmaicona. 

● Liczba pracowni-
ków z Polski w woj. 
morawsko-śląskim

Za pośrednictwem »Głosu« chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
tym, z którymi miałem przyjemność współpracować przez te ostatnie, prawie 
cztery lata. Dziękuję za to, że nasza współpraca tak dobrze się układała, ale przede 
wszystkim dziękuję za Wasze poświęcenie i bezinteresowne wspieranie polskości 
na Zaolziu. Państwa działalność zasługuje na podziękowania i duży szacunek. 
 Janusz Bilski

2015
5,5 tys. 

2018
12,3 tys.

Janusz Henryk 
Bilski,
ur. w 1978 w Ło-
dzi, polski urzęd-
nik i dyplomata. 
Od 2003 zawo-
dowo związany 
z Minister-
stwem Spraw 
Zagranicznych. 
Włada biegle 
językiem angiel-
skim i chińskim. 
W 2012 odzna-
czony Brązowym 
Krzyżem Zasługi.
Wczoraj zakoń-
czył swoją misję 
dyplomatyczną w 
Ostrawie. 
Fot. NORBERT 
DĄBKOWSKI



10  ♩ Głos   |   piątek   |   1 lutego 2019 ♩   11Głos   |   piątek   |   1 lutego 2019

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

O P I N I EO P I N I E

Dzik(i) faszyzm
Przeczytałem ostatnio na Facebooku wpis 

pewnego profesora filozofii – zabijanie 
dzików »czysty faszyzm«. Gdy idzie o ety-
kietki tak silnie stygmatyzujące, jak faszyzm, 
faszysta, faszystowski, to warto sięgnąć nie 
tylko do słowników. Warto także zajrzeć do 
szkiców George’a Orwella, szerszej publicz-
ności znanego przede wszystkim z powieści 
„Rok 1984”. Otóż chyba rzeczywiście tylko 
ktoś tak bardzo jak Orwell przenikliwy, mógł 
jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, 
napisać: „Wszystko co można w tej chwili 
uczynić, to używać słowa >>faszyzm<< nieco 
bardziej oględnie, nie zaś – jak się to zwykle 
praktykuje – degradować go do rangi wyzwi-
ska”. Po wojnie w obozie postępu społeczne-
go, któremu wtedy tak dzielnie przewodził 
sam, jak go nazywano, Chorąży Pokoju, Cho-
rąży Wolności Narodów, czyli Józef Wissa-
rionowicz Stalin, faszystą nazywano niemal 
każdego, kto nie był komunistą; a już zwolen-
nicy wolnego rynku byli wtedy faszystami z 
definicji. Jak bardzo określenie faszystowski 
stawało się później naznaczającym negatyw-
nie kolokwializmem, 
niech świadczy zapis 
z głośnej swego cza-
su powieści Malcolma 
Bradbury’ego „Homo 
historicus”. Czas akcji 
to końcówka lat sześć-
dziesiątych. A w po-
wieści dzieci państwa 
profesorostwa Kirków 
wrzeszczą – Precz z 
kukurydzianym faszy-
zmem. A wrzeszczą 
tak zawsze, kiedy tyl-
ko nie chce im się jeść 
płatków kukurydzia-
nych. Sam profesor 
Kirk właśnie okrzykiem 
„to faszyzm!” zamykał 
zwycięsko każdą aka-
demicką dyskusję. Nic 
dziwnego, że pociechy 
Kirków szybko się na-
uczyły od taty tego pro-
stego chwytu. Było war-
to. Zawsze skutkował. 
Postęp profesor Kirk 
wprowadzał oczywiście nie tylko w domu. 
Oto skarży się jeden ze studentów Kirka „(…) 
na swoich zajęciach prowadzi pan agitację 
polityczną, zaprasza pan radykalnych stu-
dentów na przyjęcia (…) wciąga w swoje ak-
cje, demonstracje, a potem stawia im dobre 
stopnie. A jak ktoś nie chce się w to bawić, 
jak ja, na przykład, daje im pan złe oceny. 
Mam tu w teczce wszystkie swoje prace. I 
wszystko, co pan profesor na nich powypisy-
wał: tzn. czysty faszyzm, reakcyjna bzdura”. 
Ktoś powie – „Homo historicus” to tylko po-
wieść. Dobra, ale „Rok 1984” Orwella też jest 
wreszcie tylko powieścią. Już w latach 70. 
ubiegłego wieku „faszyzm” zaczął funkcjo-
nować głównie jako wyrazisty, jednoznacz-
nie postponujący epitet. Leszek Kołakowski 
podsumował ówczesną modę na używanie 
słowa „faszysta” w taki sposób: „Słowo fa-
szysta to ktoś, z kim się nie zgadzam, lecz nie 
jestem w stanie z nim polemizować na sku-
tek mojej ignorancji” (Leszek Kołakowski, 
„Moje słuszne poglądy na wszystko”, Znak 
Kraków 1999, s. 402). I nieco dalej oddaje 
atmosferę panującą na Zachodzie w tam-
tych czasach („Faszystą na mocy definicji 
jest każdy, komu zdarzyło się być uwięzio-
nym w kraju komunistycznym. W roku 1968 
uciekinierzy z Czechosłowacji witani byli w 
Niemczech przez bardzo postępowych i ab-
solutnie rewolucyjnych goszystów transpa-

rentami z napisem »faszyzm nie przejdzie«” 
(tamże, s. 403).

Roger Scruton to jeden z najpoważniej-
szych filozofów współczesnych. Przypomnę 
jedną z jego życiowych przygód. Daje do 
myślenia. Także dzisiaj, także w Polsce. To 
wspomnienie z początków XXI wieku. Otóż 
w dniu, w którym na Uniwersytecie w Glas-
gow przyznawano doktorat honoris causa 
Robertowi Mugabe, gościnny wykład profe-
sora Rogera Scrutona poddano półoficjalne-
mu bojkotowi. A teraz krótkie wyjaśnienie. 
Mugabe, późniejszy premier i prezydent 
Zimbabwe, zaczynał karierę polityczną 
na początku lat 60. w marksistowskiej Na-
rodowej Partii Demokratycznej. Kiedy po 
burzliwej karierze polityka rewolucjonisty 
wreszcie dorwał się do władzy absolutnej, 
zradykalizował swoją politykę, siłą odbiera-
jąc białym farmerom ziemię i dając poparcie 
dawnym towarzyszom rewolucyjnym broni, 
urządzających okupacje gospodarstw bia-
łych. Skutek – poważny gospodarczy kry-
zys i wzrost napięć społecznych. Zaciekle, 

daleko poza granicami 
prawa zwalczał Muga-
be opozycję (łamanie 
praw człowieka, areszty 
i tortury opozycyjnych 
posłów i adwokatów, 
areszty dziennikarzy, 
brak wolności słowa). 
Dostrzegło to i potępiło 
wiele rządów i organi-
zacji międzynarodo-
wych. Kiedy w pierw-
szej turze wyborów w 
marcu 2008 wygrał 
kandydat opozycji 
Morgan Tsvangirai, to 
przed drugą turą za-
mordowano około 90 
opozycyjnych działa-
czy, w wyniku czego 
kontrkandydat Mugabe 
wycofał się z kandydo-
wania. I Mugabe wygrał 
otrzymując ponad 85 
proc. głosów. Liczenie 
głosów po pierwszej 
turze wyborów zajęło 

cztery miesiące, po drugiej 48 godzin. Wy-
bory z 2008 roku opozycja nazwała „farsą”, 
a wspólnota międzynarodowa uznała je za 
nielegalne. 30 czerwca 2008 Mugabe został 
po raz szósty zaprzysiężony na stanowisku 
prezydenta. Wcześniejsze wybory z roku 
2002, w których też wygrał, a jakże, Mugabe, 
uważa się powszechnie za sfałszowane. Tak, 
tak to ten sam Robert Mugabe prezydent 
Zimbabwe, doktor honoris causa Uniwersy-
tetu w Glasgow. Kiedy przyznawano mu ten 
zaszczytny tytuł, wykład Scrutona został ob-
jęty półoficjalnym bojkotem w ramach „za-
mykania drzwi przed faszyzmem”. 

Całkiem niedawno przeczytałem książkę 
o życiu kulturalnym w okupowanym Paryżu 
– oto jeden z guru lewicy XX wieku, filozof 
Jean Paul Sartre, całkiem znośnie funkcjo-
nował pod hitlerowską okupacją; może nie 
ma się co dziwić – nie zauważył niemiec-
kiego faszyzmu nawet w połowie lat 30. w 
Niemczech. Sartre zaczął walczyć z faszy-
zmem w drugiej połowie lat 40. Za faszystę 
uważał generała Charlesa de Gaulle’a. 

Pozostaje pytanie: czy odpowiedzialne 
myślenie ma przyszłość? Czy naprawdę 
wystarczą do bólu przewidywalne slogany 
i frazesy? I jeszcze uwaga dla tych, którym 
(prawie) wszystko kojarzy się z (prawie) 
wszystkim – z początkiem lutego rozpoczy-
na się chiński rok dzika...  

Krzysztof Łęcki
Marek Słowiaczek
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Depesze z Wiednia
W środę 30 stycznia 1889 roku i w dniach 

następnych telegrafy pracowały w 
Austro-Węgrzech pełną parą. Dochodzi-
ło nawet do kilkugodzinnych opóźnień w 
przekazywaniu treści depesz. Porównywal-
ne to było do znanego nam przeciążenia 
sieci komórkowych w noc sylwestrową, albo 
kiedy dzieje się coś naprawdę ważnego, do-
niosłego, ale bynajmniej nienapawającego 
optymizmem. Podobnie było i wtedy, te 130 
lat temu. Telegrafy wpadły w oszalały stu-
kot, papierowe taśmy spływały na podłogę, 
a zecerzy składali czcionki do nadzwyczaj-
nych wydań gazet: „Najdostojniejszy Arcy-
książę Rudolf, Następca Tronu, nie żyje!”.

Tak pisał, przywdziawszy żałobną ramkę, 
ekstraordynaryjny dodatek krakowskiego 
„Czasu” 31 stycznia i zamieszczał wiedeń-
skie telegramy: „Najdostojniejszy Następca 
tronu (1858-89) udał się przedwczoraj na 
polowanie do Mayerling koło Badenu i za-
prosił kilku gości myśliwych, a mianowicie 
księcia Filipa Koburga (Phillip von Coburg, 
1844-1921) i (Josefa) hr. Hoyos (1839-99). 
Jego Cesarska Wysokość był jednak już 
onegdaj nieco niezdrów i dla tego musiał 
usprawiedliwić swoją nieobecność przy na-
znaczonym w Burgu Najwyższym obiedzie 
familijnym. Gdy goście myśliwi dziś rano 
się zebrali, a Najdostojniejszy Arcyksiążę 
się nie zjawiał, zaczęli się oni natychmiast 
dopytywać o Arcyksięcia i przerażeni zosta-
li najboleśniejszą wiadomością, iż Najdo-
stojniejszy Następca tronu wskutek ataku 
apoplektycznego wyzionął swego szlachet-
nego ducha. Jak grom z jasnego nieba, na-
deszła ta wzruszająca wiadomość do Burgu. 
Wśród niewymownej boleści, jaka napełnia 
Najwyższy dom Cesarski, cisną się mimo-
wolnie na usta każdego Austryaka słowa: 
Niech Bóg wspiera, niech Bóg chroni, niech 
Bóg błogosławi Jego Cesarską Mość i Naj-
wyższy dom Cesarski i niech użyczy nam 
wszystkim siły i mocy do zniesienia mężnie 
tak wielkiego nieszczęścia”.

Bo co tu dużo mówić, przestało bić serce 
jedynego syna Franciszka Józefa I (1830-
1916), z którym nie tylko cesarz, ale i wszel-
kiej maści liberałowie i demokraci oraz nie-
niemieccy poddani łączyli spore nadzieje.

W numerze z 2 lutego, wśród kolejnych 
depesz, znalazła się jeszcze drobna infor-
macja na marginesie.„Ostatnim portretem 
Arcyksięcia Rudolfa będzie portret wyko-
nany przez (Tadeusza) Ajdukiewicza (1852-
1916). Nasz artysta, polecony przez hr. Ar-
tura Potockiego (1850-90) Następcy Tronu, 
cieszył się jego względami i malował go 
na koniu. Ajdukiewicz zdjął też maskę po-
śmiertną Arcyks. Rudolfa”. Wspomniany 
obraz został namalowany w kilku, prawdo-
podobnie czterech kopiach i jedna z nich – 
to taka ciekawostka – znajduje się w Galerii 
Miasta Bratysławy.

Cały czas królował szum informacyjny. 
Aż wreszcie wybuchła bomba. To nie apo-
pleksja była przyczyną zgonu arcyksięcia. 
5 lutego czytelnicy „Czasu” dowiedzieli się 
prawdy. „We środę rano o g. 7 dzwonił Arcy-
książę na kamerdynera (Johanna) Loscheka 
(1845-1932) i spokojnie wydał dyspozycye do 
polowania, mającego się rozpocząć o g. pół 
do 8 rano. Powozom kazał czekać na umó-
wionem miejscu. Kamerdyner zwrócił uwa-
gę, że może będzie potrzebny Arcyksięciu, 
poleci więc spełnienie rozkazów przybocz-
nemu strzelcowi. »Nie! Nie! – odparł żywo 
Arcyksiążę – mogłyby powstać konfuzye. Ty 
sam musisz pójść«. Tak się stało. Loschek o 
pół do 8 zapukał do drzwi i to kilkakrotnie, 
lecz nie odebrał odpowiedzi, nie był jednak 
niespokojny. Sądząc, że Arcyksiążę usnął, 
czekał. O g. 8 przyszli ks. Koburg i hr. Hoyos. 

Ci również sądzili, że Arcyksiążę śpi i cze-
kali. Gdy to jednak długo trwało, gdy mimo 
licznych pukań Arcyksiążę nie dał odpowie-
dzi, poczęła się w nich budzić nieokreślona 
obawa i po naradzie Koburg, Hoyos i kamer-
dyner wysadzili przemocą drzwi zamknięte 
z wewnątrz. Widok, który przedstawił się 
ich oczom, był pełen grozy. Arcyksiążę tyl-
ko w koszuli, leżał na łóżku jak trup; lewa 
jego ręka zwisła aż do ziemi, na ustach były 
krople krwi. Pierwszy zbliżył się kamer-
dyner. »Jezus, Marya! Arcyksiążę otruł się 
strychniną« powiedział tak, gdyż słyszał, że 
przy podobnych otruciach okazuje się krew 
w ustach. Poznawszy stan rzeczy postano-
wiono, ażeby Hoyos pojechał do Wiednia 
donieść o katastrofie; Koburg i kamerdyner 
zostali przy zwłokach na straży. Obok łóżka 
stał lichtarz, w którym dopalała się świeca. 
Gdy Koburg poszedł, aby ją zgasić, wówczas 
dopiero spostrzegł, że czoło Arcyksięcia 
przeszyte jest kulą z rewolweru, który zmar-
ły kurczowo trzymał w prawej dłoni”.

Według prasy, hrabia Hoyos nie dostrzegł 
rewolweru w rękach nieboszczyka, stąd po-
czątkowe doniesienia o udarze czy paraliżu. 
Może i tak było. Ale jedna rzecz nie przedo-
stała się do austriackich mediów. Otóż w 
łóżku leżał nie jeden, ale dwa trupy. Tym 
drugim była niespełna siedemnastoletnia 
arcyksiążęca kochanka Marie Alexandrine 
von Vetsera (1871-89) zwana Mary. Wspo-
minały o tym jednak gazety niemieckie, 
które natychmiast konfiskowano. Przykła-
dowo sąd krajowy w Opawie zakazał rozpo-
wszechniania na terenie Austro-Węgier jed-
nego z numerów ukazującej się w Raciborzu 
„Oberschlesische Presse”, w której pojawił 
się m.in. artykuł zatytułowany „Następca 
tronu Rudolf i baronówna Vetsera”. O decy-
zji sądu informował urzędowy „Wiener Ze-
itung”, jakby nie zdając sobie sprawy, że w 
głowach jego niektórych czytelników może 
narodzić się pytanie, dlaczego też pruskie 
gazety łączą osobę nieboszczyka z młodą 
baronówną, córką dyplomaty na cesarskim 
dworze.

Lecz pewne kwestie z życia arcyksięcia 
były w Monarchii tajemnicą poliszynela. 
Rudolf, choć żonaty, był dość kochliwy i 
któregoś razu przywlókł do małżeńskiego 
łoża rzeżączkę, którą zaraził swoją połowi-
cę Stefanię Klotyldę Koburg (1864-1945). 
Wiadomo też, że arcyksiążęcą metresą była 
niejaka Maria Kaspar (1864-1907), bardziej 
znana w światku jako Mizzi. Ale to dopiero 
młodsza od niego o trzynaście lat Mary ro-
zogniła jego uczucia.

Ale skąd ten romantyczny, wręcz książko-
wy poryw, aby wraz z kochanką pożegnać 
się z tym światem? Rudolf był neuraste-
nikiem, fascynowała go śmierć i chciał z 
kimś przekroczyć jej próg (kurtyzana Mizzi 
ponoć też otrzymała taką propozycję). Ale 
inna teoria, tych stąpających twardo po zie-
mi, głosi, że padł on po prostu ofiarą spisku.

Tymczasem w 2015 roku znaleziono w 
jednym z austriackich banków przecho-
wywany w depozycie list pożegnalny Mary 
do swej matki Helene (1847-1925): „Droga 
Matko. Wybacz mi to, co zrobiłam. Nie mo-
głam oprzeć się miłości. W uzgodnieniu z 
Nim chcę zostać pochowana obok Niego na 
cmentarzu w Alland (wieś nieopodal May-
erling – przyp. jot). Jestem szczęśliwsza w 
śmierci niż w życiu. Twoja Mary”.

I jak zwykle w takich przypadkach bywa, 
żyjący nie respektują ostatniej woli kochan-
ków. Baronówna spoczywa co prawda tuż 
koło Alland, w Heiligenkreuz, ale sama, 
bez arcyksięcia, którego pochowano wśród 
Habsburgów w krypcie kościoła kapucynów 
w Wiedniu.  

Bawarskie piwo
Juliusz Kossak mówił, że biedni malarze, 

którzy kształcili się w Monachium, cza-
sem żywili się jedynie piwem. Dawało moc. 
Jego syn Wojciech też pobierał nauki w tym 
mieście. On jednak uważał, że piwo osłabia. 
Widywał pijane całe rodziny. Wolał wino.

••• 
Ostatnio Pojechałam do Monachium. Nie po 
to, żeby sprawdzić moc bawarskiego piwa, ale 
z powodu Kossaków. Polonia chciała o nich 
usłyszeć, chciała o nich porozmawiać. Piszę 
ten felieton w drodze powrotnej. Jestem pod 
wrażeniem nie tylko cudów architektury i 
malarstwa. Jestem przede wszystkim pod 
wrażeniem ludzi, których tam spotkałam. W 
domu Ani mieszkają cztery osoby. W domu 
Ani obowiązują cztery języki. Ona i Nicolas 
poznali się podczas studiów, a studiowali 
serbski. Ania jest Polką, Nicolas urodził się 
w Austrii, ale mieszkał w Niemczech. Roz-
mawiają po serbsku, a kiedy Nicolas chce 
użyć mocniejszych słów, wybiera rumuński. 
Ich córki z mamą mówią po polsku, z ojcem 
po niemiecku. Wieża Babel? Ależ skąd! Ide-
alna harmonia i drzwi otwarte na świat. By-
łam, widziałam, siedziałam z nimi przy sto-
le. Ania jest przewodniczką. Musi wiedzieć 
wszystko. I wie. Więc wiedziała, że Kossa-
kowie to także Monachium. Zorganizowa-
ła spotkanie i zgromadziła sporo osób – od 
konsula po młodą, sympatyczną kelnerkę, 
która pracuje u Dominiki. Dominika z kolei 
jest odważną kobietą biznesu. W centrum 
miasta ma restaurację. Klimatyczną, w któ-
rej świetne jedzenie „sąsiaduje” z obrazami 
artystów. Dominika chce im pomóc, eks-
ponując ich prace. Ania pomaga Dominice, 
organizując u niej spotkanie. Dominika Ani, 
udostępniając miejsce. Przy stole panie w 
pewnym wieku i młode dziewczyny. Mówią 
o sobie – kobiety w Monachium. Przyjecha-
ły na tydzień, dwa. Zostały dwadzieścia lat. 
Tęsknią? Tak. Ale dziś jest łatwiej. Oddalenie 
już tak nie boli.

••• 
Opowiadam im o Zofii Kossak i o jej tęskno-
cie. Wyproszono ją z kraju tuż po wojnie. Są-
dziła, że wyjeżdża na krótko. Już po trzech 
miesiącach spędzonych w Londynie, chciała 
wracać. Napisała przejmujący list do krew-
nej. A w nim mówiła o Zachodzie, który zda-
wał się jej „dziurą parafiańską”, a niebem był 
kraj – „brudny i zawszony”, prawie zrówna-

ny z ziemią. Nie mogła się doczekać powro-
tu. Nie miała pojęcia, że to dopiero początek, 
że spędzi w Anglii jeszcze dwanaście lat. A 
kiedy wreszcie wróci, powie, że na emigracji 
czuła się „jak Twardowski na księżycu”. 

Tymczasem Polki w Monachium czują się 
tam, jak ryby w wodzie. Radosne, zorgani-
zowane, zaradne. I dowcipne. Pewna pani 
w słusznym wieku uśmiecha się do mnie 
figlarnie i daje mi do rąk małą, wyraźnie 
„zaczytaną” książeczkę. Tytuł „Co mężczyź-
ni wiedzą o kobietach?”. Zaskoczona patrzę 
pytająco.

– Niech pani przekartkuje – zachęca.
Oglądam. Kartka po kartce. Wszystkie puste. 
No tak, jesteśmy dla mężczyzn tajemnicą. 

Redaktor polskiej gazety w Monachium rów-
nie rozbawiony, jak pani w słusznym wieku. 
Każda anegdota o Kossakach go cieszy. Mam 
wrażenie, że jestem wśród ludzi, którzy tu 
znajdują sens życia, choć wielu z nich mówi 
mi: – To jednak tymczasowość. Chcę wracać.

Pielęgnują język, uczą dzieci polskiej kul-
tury, literatury i sami nie chcą zapomnieć.

••• 
Ania – przewodniczka, dba o to, żeby nie za-
pomniano o żadnym z powinowactw między 
Monachium i krajem. Tu kształcili się Kos-
sakowie. Tu była Zofia Stryjeńska, której teść 
projektował dom Jerzego. Tu była siedziba 
Wolnej Europy – radia, które przygarnęło 
emigrantkę Zofię Kossak. Wszystko dlatego, 
że kiedy Jan Nowak Jeziorański spotkał się z 
nią w Londynie, zobaczył, jakie ma spraco-
wane ręce. Nic dziwnego – od lat na Trossell 
Farm ciężko pracowała w polu. I wtedy po-
prosił, żeby pisała dla Free Europe pogadan-
ki. Pisała. Pamięcią – sercem i myślami wra-
cała do kraju odległego i dla niej wówczas 
zamkniętego. I pisała o wielkiej tęsknocie. 
Tak powstał „Rok polski”. 

I jest jeszcze jeden szczególny rodzaj pa-
mięci, której Ania – przewodniczka, strzeże. 
Zawiozła mnie do Dachau. I choć tego nie 
planowałam, dotknęłam wciąż jeszcze nie-
zabliźnionej rany. Cierpienia, które stało się 
też udziałem i na zawsze już zmieniło Gusta-
wa Morcinka. 

Pomyślałam, chodząc po tym cichym 
cmentarzu wciąż pełnym odwiedzających 
– też cichych i zamyślonych – że widocznie 
miałam tu być, posłuchać niemej skargi, zo-
baczyć to, co chciano ukryć – i o tym opowie-
dzieć. Opowiem. 

Joanna Jurgała-Jureczka Jarosław jot-Drużycki
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REKLAMA

Mróz trzyma. Zima w Beskidach nie od-
puszcza. Turyści się cieszą... ratowni-

cy górscy nieco mniej. Natomiast w podgór-
skich miejscowościach śnieżnobiała aura to 
rzecz normalna. Tylko zdjęcia w prasie oraz 
w Internecie pozbawione są kolorów. Oby 
do wiosny.

••• 
W Łomnej Górnej nie przejmują się wcale. 
Zawieje i zaspy śnieżne to dla mieszkańców 
chleb powszedni. Nikt się nie skarży, nikt 
nie narzeka... istne sanatorium prostowania 
poszarpanych nerwów. Wójt gminy Kamil 
Kawulok, najmłodszy samorządowiec w re-
gionie, zaprasza do odwiedzin, gdyż w Łom-
nej Górnej wiedzą, jak zadowolić turystów. 

••• 
Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, 
jak „po naszymu” nazwać pizzę? ... podpo-
wiem... Kulaty placek, co sie piecze w pie-
karszczoku, a na nim sóm kónski wórsztu a 
moczka z paradajek. Niby tak, ale wg pani 
Ireny Bogocz, która bada język Zaolzian od 
trzydziestu lat, chodzi o wyrażenie gwaro-
we. Zdaniem pani Bogocz gwara i „po na-
szymu” to dwa różne systemy językowe. W 
sumie sam nie wiem, jak w tej sytuacji po-
prosić o pizzę. Najlepiej będzie, jak wyeli-
minuję to danie ze swojego menu i problem 
sam zniknie. 

••• 
Zresztą sportowcy nie jedzą takich rzeczy. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe 
„Beskid Śląski” zrealizowało film o polskim 
sporcie na Zaolziu. Premiera odbędzie się 
już za miesiąc. Wiadomo nie od dziś, że nasi 
sięgają po najwyższe laury – mówi Henryk 
Cieślar. Ma on nadzieję, że film będzie wy-
emitowany w różnych ośrodkach polonij-
nych na świecie. Może nawet będzie inspira-
cją dla wielu polskich sportowców w innych 

krajach. Hm... to oznacza, że po obejrzeniu 
filmu wszyscy będą zwycięzcami.  

••• 
Tymczasem po mistrzowsku zagrali akto-
rzy MK PZKO w Gródku. Nowa sztuka pt. 
„Starzik, Starka i komputer” rozbawiła wi-
dzów do łez. Po blisko czterdziestu latach 
doszło do reaktywacji tutejszego teatru 
amatorskiego. W roli głównej można było 
podziwiać prezesa Stanisława Wolnego. 
Grał on również w spektaklu czerdzieści lat 
temu. To dowód na to, iż gródczanie mają 
bardzo mocne geny teatralne.

••• 
Natomiast w Senacie Rzeczypospolitej Pol-
skiej została zaprezentowana „Wizja 2035” 
– Strategia rozwoju polskości na Zaolziu. 
W spotkaniu z senatorami wzięli udział 
Prezes Kongresu Polaków Mariusz Wałach 
oraz Prezes Polskiego Związku Kulturalno 
– Oświatowego Helena Legowicz. To bardzo 
ważna, bo wspólna wizyta obu organizacji w 
Senacie. Z tej okazji pozdrawiamy uczestni-
ków i trzymamy kciuki za efekty.

••• 
Dzięki wsparciu Fundacji Pomoc Polakom 
na Wschodzie z Warszawy w Czeskim Cie-
szynie odbył się koncert kolęd w wykonaniu 
rodziny Pospieszalskich. Nie jest tajemnicą, 
iż Polacy są mistrzami świata w tworzeniu 
i śpiewaniu kolęd – powiedział jeden z li-
derów zespołu. W kościele na Niwach było 
żywiołowo, szałowo i autentycznie. Niech 
więc nadchodzący weekend taki właśnie 
będzie w Państwa domach. 

Wszystkie dane zawarte w poniższym 
tekście pochodzą z informacji praso-
wych opublikowanych na łamach „Gło-
su” – Gazety Polaków w Republice Cze-
skiej.  

REKLAMA

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

REFERENT (-KA) LOGISTIKY/ 
ASISTENT (KA) OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ

Pracovní náplň:
komunikace se zahraničními i domácími partnery, organizace mezinárodních 
přeprav – logistika, tvorba kalkulací a cenových nabídek, běžná administrativa 
a asistentské práce, stálá komunikace a spolupráce s vedením společnosti

Požadujeme:
min. SŠ vzdělání s maturitou, PJ a AJ slovem i písmem, znalost MS OFFICE, 
flexibilitu a vysoké pracovní nasazení, schopnost efektivně řešit problémy, 
samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost, ŘP sk.B

Nabízíme: 
zaškolení, zajímavou pracovní náplň, flexibilní pracovní dobu, dobré platové 
ohodnocení, práci v mladém kolektivu v centru Českého Těšína.

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

 GŁ-061

••• 

Już w latach 70. 

ubiegłego wieku 

„faszyzm” zaczął 

funkcjonować głównie 

jako wyrazisty, 

jednoznacznie 

postponujący epitet
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

OFERTA

PIĄTEK 1 LUTEGO 

7.25 Domisie (dla dzieci) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia 
12.25 Krótka historia. Generał Lucjan 
Żeligowski 12.35 Wiadomości 12.50 
Wschód 13.10 Na sygnale. Winni nie-
winni 13.45 M jak miłość (s.) 14.40 
Bezmiar sprawiedliwości 15.45 Wiado-
mości 15.55 Korona królów - taka histo-
ria 16.30 Baw się słowami. Tatry 16.55 
Domisie (dla dzieci) 17.20 Krótka histo-
ria. Gospodarka Polski w XVI i XVII w. 
17.30 Teleexpress 17.55 Okrasa łamie 
przepisy. Mięczaki na polskim stole 
18.25 Kapitał polski 18.45 Spis treści. 
Jan Parandowski 18.55 Wszystko przed 
nami 19.25 Polskie historie. Kazachstan 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Na dobre i na złe 
(s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Halo Polonia 
22.45 Wolny ekran 23.00 Spis treści. 
Jan Parandowski 23.10 Focus on Po-
land 23.30 Książę sezonu. 

SOBOTA 2 LUTEGO 

8.10 Turystyczna jazda. Muzeum Nart 
i Puławy Górne 8.20 Krótki film o War-
szawie. Warszawscy Święci 8.35 Sza-
tan z siódmej klasy. Tajemniczy ślad z 
przeszłości 9.30 Teleranek 9.50 Baw 
się słowami. Kazimierz Funk 10.20 Stu-
dio Raban 10.50 Polonia 24 11.05 Halo 
Polonia 11.45 Okrasa łamie przepisy. 
Mięczaki na polskim stole 12.15 Ojciec 
Mateusz 19 (s.) 13.10 Na dobre i na złe 
(s.) 14.10 Książę sezonu 15.15 Prywatne 
życie zwierząt. Zabawa 15.40 Wolny 
ekran 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słow-
nik polsko@polski 17.30 Teleexpress 
17.55 M jak miłość (s.) 18.45 Kierunek 
kabaret. Być czy nie być aktorem 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogo-
da, sport 20.45 Drogi wolności 21.50 
Wielki test o górach 23.15 Sylwester ma-
rzeń z Dwójką – 2018. 

NIEDZIELA 3 LUTEGO 

7.40 Prywatne życie zwierząt. Zabawa 
8.05 Lajk! 8.25 Trzy Szalone Zera 9.35 
Supełkowe ABC 9.55 Baw się słowami 
10.25 Ziarno. Wzajemna miłość 10.55 
Wolny ekran 11.15 Moda na rodzinę 
11.45 Między ziemią a niebem 12.00 
Anioł Pański 12.15 Między ziemią a 
niebem 13.00 Transmisja mszy świętej 
z Bazyliki Prymasowskiej pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Gnieźnie 14.15 Krótki 
film o Warszawie 14.35 Tygrysy Europy. 
Powrót z wakacji 15.40 Lajk! 16.00 Za-
kochaj się w Polsce. Bieszczady 16.30 
Leśniczówka 17.30 Teleexpress 17.55 M 
jak miłość (s.) 18.50 Oczy w oczy. Adam 
Bujak 19.25 Borówka skrzat wyrusza 
w świat. Rezerwat Przyrody Dębina 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Pensjonat nad roz-
lewiskiem (s.) 21.40 Teatr Telewizji. Rio 
22.50 Izrael zaczął się w Polsce 23.50 
La La Poland. 

PONIEDZIAŁEK 4 LUTEGO 

7.40 Król Maciuś Pierwszy. Królew-
ska korespondencja 7.55 Pytanie na 
śniadanie 10.55 Wolny ekran 11.00 
Kulturalni PL 12.00 Racja stanu 12.25 
Krótka historia. Gospodarka Polski w 
XVI i XVII w. 12.35 Wiadomości 12.50 
Polskie historie. Kazachstan 13.10 Bar-

wy szczęścia (s.) 13.45 Pensjonat nad 
rozlewiskiem (s.) 14.40 Oczy w oczy. 
Adam Bujak 15.10 Teatr Telewizji. Rio 
16.10 Korona królów 16.40 Żywy Bał-
tyk 17.05 Supełkowe ABC 17.20 Krót-
ka historia. Kazimierz Wielki 17.30 
Teleexpress 17.50 Wolny ekran 17.55 
Niedziela z... Andrzejem Dąbrowskim 
18.40 Pod Tatrami 18.55 Barwy szczę-
ścia (s.) 19.25 Nad Niemnem 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Doręczyciel (s.) 21.45 Po-
lonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 
Halo Polonia 23.10 Focus on Poland 
23.30 Łazuka dzieckiem podszyty. 

WTOREK 5 LUTEGO 

7.35 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
7.55 Pytanie na śniadanie 10.55 Wolny 
ekran 11.00 Polonia 24 11.25 Rozmo-
wa Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 
Krótka historia. Kazimierz Wielki 12.35 
Wiadomości 12.50 Nad Niemnem 13.10 
Barwy szczęścia (s.) 13.45 Drogi wolno-
ści. Ślepy los 14.45 Łazuka dzieckiem 
podszyty 15.45 Wiadomości 15.55 Ko-
rona królów 16.25 Sonda 2. Polski ko-
smos 16.55 Margolcia i Miś zapraszają 
dziś 17.10 Przyjaciele lasu 17.20 Krótka 
historia. OAS kontra De Gaulle 17.30 
Teleexpress 17.50 Wolny ekran 17.55 
Szlakiem Kolberga. Monika Brodka 
18.25 wojsko-polskie.pl 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z Wysp 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Ojciec Mateusz 16 
(s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus 
on Poland 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 6 LUTEGO 

7.55 Pytanie na śniadanie 10.55 Wolny 
ekran 11.00 Polonia 24 11.25 Rozmo-
wa Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 
Krótka historia. OAS kontra De Gaulle 
12.35 Wiadomości 12.50 Magazyn z 
Wysp 13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 
Doręczyciel (s.) 14.40 Miasto dzieci 
15.25 Rzecz Polska. Skuter osa 15.45 
Wiadomości 15.55 Korona królów 16.25 
Astronarium. Supernowe 16.55 Baw się 
słowami 17.20 Krótka historia. Nelson 
Mandela 17.30 Teleexpress 17.50 Wol-
ny ekran 17.55 Chuligan literacki 18.25 
Gen innowacyjności 2 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Londyńczycy (s.) 21.45 Po-
lonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 
Halo Polonia 23.10 Focus on Poland 
23.30 Miasto dzieci. 

CZWARTEK 7 LUTEGO 

7.25 Zwierzaki Czytaki. Porwana 7.45 
Żubr Pompik. Apetyt ryjówki 7.55 Py-
tanie na śniadanie 10.55 Wolny ekran 
11.00 Polonia 24 11.25 Rozmowa Po-
lonii 11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka 
historia. Nelson Mandela 12.35 Wia-
domości 12.50 Wilnoteka 13.10 Barwy 
szczęścia (s.) 13.45 M jak miłość (s.) 
14.40 Londyńczycy (s.) 15.30 Pod Ta-
trami 15.45 Wiadomości 15.55 Korona 
królów 16.25 Jak to działa? Ciekawe 
urządzenia 16.55 Zwierzaki Czytaki. 
Porwana 17.10 Żubr Pompik. Apetyt ry-
jówki 17.20 Krótka historia. Francuskie 
imperium kolonialne 17.30 Teleexpress 
17.45 Wolny ekran 17.55 Było, nie minę-
ło - kronika zwiadowców historii 18.25 
Racja stanu 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Wschód 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Służ-
by specjalne 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 
23.10 Focus on Poland 23.30 Breda. Pa-
mięć umiera ostatnia. 

POLECAMY W TELEWIZJI
Szlakiem Kolberga. Monika Brodka
Wtorek 5 lutego, 
godz. 17.55

Adam Kownacki, 
polski bokser wagi ciężkiej

Ojcostwo doda mi skrzydeł  

S P O R T 

Szczególna kwatera

W sobotę 26 stycznia, w 
Duksztach Starych na Li-

twie odbyło się uroczyste otwar-
cie kwatery żołnierzy z III Armii 
gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, 
uczestników operacji łatgalskiej 
(1919-1920) na Łotwie, w której Pol-
ska udzieliła znaczącego wsparcia 
młodej, łotewskiej niepodległości.

– Dostrzegamy, że również na 
Litwie rośnie świadomość znacze-
nia zwycięstwa wojsk polskich nad 
bolszewikami w 1920 r. W razie 
porażki z mapy Europy zniknęła-
by nie tylko Polska, ale także pań-
stwa ościenne. Nie wiemy, dokąd w 
swoim marszu na Europę doszliby 
bolszewicy, gdzie i czy zostaliby 
zatrzymani – mówił przy grobach 

poległych prowadzący uroczystość 
Marcin Zieniewicz, konsul general-
ny RP na Litwie.

Ambasador Urszula Doroszew-
ska podkreślała, że choć umiesz-
czony na tablicy napis mówi, iż 
pochowani tu żołnierze bronili 
niepodległości Rzeczpospolitej, 
ich walka ocaliła również Litwę i 
Łotwę.

– Ta bitwa została wygrana, a te-
raz możemy powiedzieć, że wygra-
liśmy wszyscy. Walka nie poszła na 
marne. Polska, Litwa, Łotwa są te-
raz bezpieczne. Jesteśmy wspólnie 
w NATO, najpotężniejszym sojuszu 
wojskowym na świecie – podkreśli-
ła ambasador.

Znaczenie cmentarza w Duk-

-sztach dla historii podkreślił Mi-
kołaj Falkowski, prezes Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.

– Ta kwatera jest szczególna, po-
nieważ mogą tu obok siebie powie-
wać trzy flagi: Litwy, Łotwy i Polski. 
Musimy pamiętać, że jesteśmy w 
miejscu, z którego ruszyła ofensy-
wa na Dyneburg. To z niego polskie 
wojska wykonały kontratak i ma-
newr wypychający bolszewików z 
tych ziem. Ta kwatera potrzebuje 
nieustannej opieki. Gdyby udało się 
doprowadzić do tego, że troskę o to 
miejsce podejmie wspólnie młodzież 
polska i litewska, byłby to chyba naj-
większy sukces żołnierzy, którzy tu 
spoczywają – mówił Falkowski.

 „Kurier Wileński”/LITWA

Wszechstronni 
dziennikarze
Mało osób wie, ze „Kurier Galicyjski”, poza wydawaniem gazety dla Polaków 
mieszkających na Ukrainie, prowadzeniem portalu i radia internetowego oraz 
tworzeniem newsowych materiałów wideo, produkuje również filmy dokumentalne.

W zeszłym roku, w ra-
mach nowego projektu 
finansowanego przez 

Fundację „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” ze środków Senatu 
RP, „Studio Filmowe Lwów” Ku-
riera przygotowało aż pięć pro-
dukcji.  Premiera filmu dokumen-
talnego „Tu był mi raj. Opowieść 
o dawnym Stanisławowie” na 
Ukrainie miała miejsce podczas 
7. Przeglądu Najnowszych Filmów 
Polskich w Stanisławowie 12 listo-
pada zeszłego roku. Obraz autor-
stwa Jarosława Krasnodębskiego, 
Gabrieli Mruszczak i Eugeniusza 
Sało został ciepło przyjęty przez 
publiczność. Jak możemy prze-
czytać w recenzji, jest to filmowa 
opowieść o dawnym Stanisławo-
wie. „Film jest oparty na wywia-
dach z dawnymi mieszkańcami 
Stanisławowa, których wojna i 
dokonane po niej zmiany granicy 
wypędziły z miasta ich dzieciń-
stwa i wczesnej młodości. Wśród 
bohaterów filmu są m.in. zna-
ny dziennikarz sportowy i autor 
książek o Stanisławowie, Tadeusz 
Olszański, emerytowany profesor 
Politechniki Opolskiej, Jerzy Hic-

kiewicz, syn prezydenta miasta 
i współwłaściciela stanisławow-
skiej drukarni, były wicedyrektor 
Domu Książki w Krakowie, Adam 
Jerzy Chowaniec”. Pierwsza w 
historii produkcja „Kuriera” zdo-
była dwie nagrody na festiwalach   
filmowych: na Festiwalu Filmów 
Emigracyjnych Emigra oraz Festi-
walu Polonijnym „Losy Polaków”, 
gdzie zajęła 3. miejsce w kategorii 
dokumentalny film historyczny.

Redakcja „Kuriera Galicyjskie-
go” przygotowała już kolejne pro-
dukcje.   Dzięki nim będzie można 

poznać historię Polaków w Buko-
winie, aż od czasów galicyjskich, 
dawnej wsi św. Józef założonej na 
Pokuciu w końcu XIX z inspiracji 
abp. Bilczewskiego oraz cmentarza 
Łyczakowskiego. Bardzo ciekawie 
zapowiada się również obraz „Bar-
winkowy wianek”, inspirowany 
książką „Na wysokiej Połoninie” 
Stanisława Vincenza, który ma być 
barwną opowieścią o dawnej Hu-
culszczyźnie.

Informator dla Aktywnych/
Fundacja „Pomoc Polakom na 

Wschodzie”/UKRAINA

● „Ta kwatera jest szczególna, ponieważ mogą tu obok siebie powiewać trzy 
flagi: Litwy, Łotwy i Polski” – mówił Mikołaj Falkowski. Zdjęcia: ARC

Sylwester Bednarek: 
Będzie lepiej
224 – to nie liczba odcinków najnowszej telenoweli wenezuelskiej, a wynik, jaki osiągnął 
w mityngu skoku wzwyż Beskidzka Poprzeczka reprezentant Polski Sylwester Bednarek. 
– Liczyłem na więcej – przyznał w rozmowie z „Głosem”. Bednarek przegrał w Trzyńcu 
z niespodzianką mityngu, skaczącym w hiphopowym stylu Luisem Oscarem z Portoryko. 

Janusz Bittmar

Podobnie jak rok temu znów trochę 
zabrakło do pełni szczęścia…
– W zeszłorocznej edycji też zająłem 
drugie miejsce, ale wtedy zaliczyłem 
poprzeczkę na wysokości 233 cm. 
Teraz udało mi się skoczyć zaled-
wie 224. To raczej słaby wynik, ale 
pocieszam się faktem, że to dopiero 
początek sezonu halowego. Najważ-
niejsze, że walczyłem do końca. Ba-
wiły mnie te zawody, zresztą zawsze 
świetnie się czuję w Trzyńcu. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że stać mnie na 
znacznie lepsze skakanie. W następ-
nych mityngach będzie lepiej.

Twoje najbliższe plany?
– W lutowym kalendarzu znajduje 
się całkiem sporo imprez. Najbliższe 
zawody, w których wezmę udział, od-
będą się w moim rodzinnym mieście, 
Łodzi. Data 4 lutego zobowiązuje, bo 
przed własną publicznością chciał-
bym pokazać się z jak najlepszej stro-
ny. Rezultat osiągnięty w Beskidzkiej 
Poprzeczce mógłby nie wystarczyć 
do zajęcia miejsca na podium. Pre-
stiżowy mityng zaplanowano też w 
Toruniu, tam również oczekiwania 
będą spore.

Zawsze, jak jesteś w Trzyńcu lub 
Ostrawie, to zauważam, że twój 
czeski staje się coraz lepszy. Oczy-
wiście rozmawiamy ze sobą po 
polsku, ale w kontaktach z czeskimi 
organizatorami lubisz wtrącać cze-
skie słówka…
– Tak, to mój sposób na aklimatyza-
cję (śmiech). Z każdą kolejną wizy-
tą u was poprawiam swój warsztat 
językowy. Angielski jest ważny, ale 
równie ważne jest to, by dogadać się 
w miejscowym języku, tym bardziej 
że polski i czeski są tak zbliżone do 
siebie. W Trzyńcu jest super, bo mam 
niedaleko do Polski. Na trybunach 
słychać polskich kibiców, organiza-
torzy rozmawiają ze mną po polsku. 
Czuję się tu jak u siebie w domu. 

Nie tylko skakałeś do rytmu pio-
senki grupy Queen „One Vision”, ale 
nawet nuciłeś ją sobie na rozbiegu. 
To twój sposób na zniwelowanie 
stresu?
– Dokładnie. To mnie motywuje i 
zarazem wprowadza w stan skupie-
nia. Niektórzy sportowcy lubią się 
wyciszyć przed zawodami, a ja wręcz 
przeciwnie. To genialny utwór. Gru-
pa Queen towarzyszy mi od wielu 
lat, ostatnio zauroczył mnie też film 
biograficzny „Bohemian Rhapsody”. 
Rami Malek w roli Freddiego Mercu-
ry zasługuje na Oscara. 

Czyli Oscary dla filmu „Bohemian 
Rhapsody”, a dla ciebie medal z 
przyszłorocznych igrzysk olimpij-
skich w Tokio. Bierzesz?
– Nie miałbym nic przeciwko temu. 
Kluczowa nie będzie forma spor-
towa, a kondycja mentalna. For-
mę miałem zawsze, ale moja głowa 
nie zawsze wytrzymywała cały ten 
zgiełk. Równowaga umysłu i ciała w 
skoku wzwyż ma kolosalne znacze-
nie. 

Adam Kszczot (reprezentant Polski 
w biegu na 800 m – przyp. JB) z po-
wodu igrzysk w Tokio zrezygnował 
w tym roku z sezonu halowego. Czy 
też rozważałeś ten wariant?
– Nie, bo w odróżnieniu od Adama, 
jestem lepszy w sezonie halowym. 
Nie mogłem więc zrezygnować z 
czynności, która idzie mi najlepiej 
(śmiech). I jest jeszcze jedna wartość 
dodana w sezonie halowym. Chyba 
cię nie zaskoczę, to muzyka. Uwiel-
biam skakać przy muzyce, a piosenki 
do skoków grają tylko na mityngach 
halowych.  

Barany 
ostrzyżone
EKSTRALIGA HOKEJA

TRZYNIEC  
– ZLIN 2:1
Tercje: 1:1, 1:0, 0:0. Bramki i asysty: 
7. Polanský (Gernát, M. Kovařčík), 23. 
Hrňa (Martin Růžička, P. Vrána) – 14. 
Gazda (Herman, Honejsek).
Trzyniec: Hrubec – Roth, M. Doude-
ra, Matyáš, Gernát, Galviņš, D. Musil 
– Hrňa, Marcinko, Werek – Martin 
Růžička, P. Vrána, Dravecký – O. 
Kovařčík, Polanský, M. Kovařčík – 
Svačina, Hladonik, Chmielewski.
Czas zacząć nową serię ze Zlinem… 
Stalownicy przystępowali do środo-
wego meczu ze świadomością, że po 
raz ostatni radowali się ze zwycię-
stwa w Werk Arenie nad Baranami 
w listopadzie 2016 roku. Za piątym 
razem udało się gospodarzom prze-
łamać kiepską passę – trzyńczanie 
zwyciężyli w środę po zaciętej walce, 
w której prym wiodły defensywy obu 
drużyn. 
Lokaty: 1. Liberec 79, 2. Trzyniec 78, 
3. Hradec Kr. 72, 4. Witkowice 72 
pkt.  (jb)  

Z biletem na 
mistrzostwa 
świata

W dniach 4-17 lutego w szwedzkim 
ośrodku Äre odbędą się mistrzostwa 
świata w narciarstwie alpejskim. 
Wśród nominowanych do reprezen-
tacji RC znajduje się również Michał 
Staszowski (na zdjęciu).
Milikowianin specjalizujący się w 
slalomie wystartuje w swojej koron-
nej dyscyplinie 16 lutego. W bieżą-
cym tygodniu Staszowski walczy w 
zawodach we włoskiej miejscowości 
Folgaria. Na Zaolzie wraca 6 lutego i 
rozpocznie ostre, ostatnie przygoto-
wania przed wyjazdem na mistrzo-
stwa świata. – Dla mnie liczy się tylko 
slalom. Zrezygnowałem z mocowania 
się ze slalomem gigantem, wszystko 
postawiłem na slalom – powiedział 
nam Staszowski. (jb)

HOKEJ – TIPSPORT EKSTRALIGA: 
Ołomuniec – Trzyniec (dziś, 18.00). 
CHANCE LIGA: Hawierzów – Prze-
rów (sob., 17.30). 
PIŁKA NOŻNA – SPARING: MFK 
Karwina – GKS Tychy (dziś, 15.00).
TENIS – PUCHAR DAVISA: RC – 
Holandia (dziś 15.45, jutro 13.00, 
Ostravar Arena).

• Sylwester Bednarek
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CO W TEATRZE

SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Jízdní hlídka (2, godz. 17.30).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Aste-
riks i Obeliks. Tajemnica magicz-
nego wywaru (1-3, godz. 16.00); 
Serenity (1-3, godz. 17.30); Ženy 
v  běhu (1, 3, 4, godz. 19.00); Aqu-
aman (1-3, godz. 20.00); Ferdinan-
do (3, godz. 10.00); Grinch (4, godz. 
16.00); Robin Hood (4, godz. 17.30); 
Fantastyczne zwierzęta: Zbrod-
nie Grindelwalda (4, godz. 20.00); 
KARWINA – Centrum: Ralph De-
molka w internecie (1, godz. 15.15); 
Ženy v běhu (1-3, godz. 17.45; 4, 
godz. 20.00); Escape Room (1, 2, 
godz. 20.00); Miśków 2-óch w No-
wym Jorku (2, 3, godz. 15.30); Sere-
nity (3, godz. 20.00; 4 godz. 17.45); 
TRZYNIEC – Kosmos: Ralph De-
molka w internecie (1, godz. 15.30); 
Ženy v  běhu (1-4, godz. 17.00); Se-
renity (1, godz. 20.00); O psie, któ-
ry wrócił do domu (2, godz. 15.00); 
Escape Room (2, 3, godz. 20.00); 
Miśków 2-óch w Nowym Jorku (3, 
godz. 15.00); Bohemian Rhapsody 
(4, godz. 20.00); JABŁONKÓW: 
Szpieg, który mnie rzucił (1, godz. 
18.00); BYSTRZYCA: Jutro będzie-
my szczęśliwi (2, godz. 18.00); CIE-
SZYN – Piast: Asteriks i Obeliks. 
Tajemnica magicznego wywaru (1-

4, godz. 14.30); Chłopiec z burzy (1-
4, godz. 16.5); Miszmasz, czyli ko-
gel mogel 3 (1-4, godz. 18.15, 20.15). 

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Kolejny wykład 
MURu odbędzie się w czwartek 7. 2. 
o godz. 17.00 w auli Polskiego Gim-
nazjum im. J. Słowackiego. „Zimą o 
parkach i ogrodach” mówić będzie 
inż. Rudolf Klus.
DĄBROWA – Zarząd MK PZKO za-
prasza wszystkich członków i sym-
patyków na zebranie sprawozdaw-
cze w sobotę 2. 2. o godz. 15.00 do 
Domu Narodowego. 
KARWINA – Spotkanie z Andrze-
jem Niedobą, które miało odbyć 
się we wtorek 5. 2. w Bibliotece 
Regionalnej w Karwinie zosta-
ło odwołane z przyczyn od nas 
niezależnych. O innym terminie 
spotkania będziemy Państwa in-
formowali. Dziękujemy za zrozu-
mienie.
NYDEK – MK PZKO zaprasza na 
Bal PZKO w sobotę 2. 2. o godz. 
19.00 do Domu PZKO. Muzyka Da-
rina Szymeczek i Česlav Pomykacz. 
W programie niespodzianka.
ORŁOWA-LUTYNIA – MK PZKO 
zaprasza na Bal Marynarski 2. 2. 
o godz. 19.00 w Domu PZKO. Do 
tańca przygrywa M-Band Michał 
Veselý. Cena biletu 300 kc (wstęp, 
kawa, ciastko, kolacja). W progra-
mie zabawy, konkursy, nagroda 
za najoryginalniejszy strój. Tel. 
605 409 810.
PTTS „BŚ” – Informuje, że auto-

bus na wycieczkę na Wielką Raczę 
2. 2. odjeżdża z Karwiny o godz. 
7.00, z Cz. Cieszyna o godz. 7.20, z 
Trzyńca – dworzec autobusowy o 
godz. 7.35, następnie w odstępach 
5 minut:. Wędrynia, Bystrzyca, 
Gródek. Prosimy nie zapomnieć o 
dokumentach, euro, złotówkach 
(schronisko na W. Raczy stoi po 
polskiej stronie). Informacje 776 
046 326.
 zaprasza 5. 2. na następną po-
nadplanową wycieczkę z Dobracic 
przez Praszywą do Ligotki Kame-
ralnej-Centrum (10 km) lub Pra-
szywą i Kotarz do Ligotki Kame-
ralnej-U Tesarka (13,5 km). Odjazd 
pociągu z Cz. Cieszyna do Dobracic 
o godz. 7.41. Informacje pod nr. tel. 
776 046 326.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zapra-
sza w niedzielę 3. 2. o godz. 15.00 
na walne zebranie do Domu PZKO. 
W programie ocena działalności i 
sprawozdanie kasowe za 2018 rok, 
plan działalności i budżet na rok 
bieżący oraz wybory nowego zarzą-
du i komisji rewizyjnej.

OFERTY

PRZEPROWADZKI + ekipa 
oraz usługi transportowe. 
Tel. +48 601 478 108. GŁ-010

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 
057. Uszczelniamy wszystkie rodzaje 
dachów.
 GŁ-036

I N F O R M AT O R

I N F O R M A T O R 
Zarząd MK PZKO w Wędryni oraz Kluby Seniora i Kobiet zapraszają na 
spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbędzie się we wtorek 
5 lutego o godz. 15.00 w „Czytelni”. W programie wystąpią wnuki 
i zespół wokalny „TA Grupa”.

MK PZKO w Gródku zaprasza w sobotę 2 lutego o godz. 15.00 do 
Domu PZKO na przedstawienie teatralne „Starzik, starka i komputer” 
w wykonaniu własnych członków. Scenariusz i reżyseria Kazimierz Cieślar. 
Zostało wsparte przez Fundusz Rozwoju Zaolzia.

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

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

Nie zmarł ten,
kto w sercach żyje.

Dnia 31 stycznia minęła 25. rocznica śmierci naszego 
Kochanego

śp. RAFAŁA BUŁAWY
z Łąk

O chwilę cichych wspomnień proszą najbliżsi.
 RK-029

W najbliższych dniach obchodzi swój jubileusz życiowy nasza klubowa 
Koleżanka 

ANIELKA VALEČEK 
Z tej okazji życzymy Ci, Anielko, mocnego zdrowia oraz dużo miłych i pogod-
nych chwil na dalsze lata. Koleżanki z frysztackiego Klubu „Kalina”. GŁ-074

Wiemy, że dziś Twe urodziny,
ale to chyba są jakieś kpiny!
„Osiemdziesiąt” ktoś szepnął na ucho,
kto jest taką straszną kłamczuchą?
Więc ile masz lat – nie ma znaczenia,
przyjmij od nas najlepsze życzenia.

Dnia 2 lutego obchodzi swój jubileusz życiowy 

pan STANISŁAW STASZKO
z Lesznej Dolnej

Dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności życzą najbliżsi.
 GŁ-050

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...
Dnia 3 lutego mija 2. rocznica śmierci naszej Kochanej 
Mamy

śp. BRONISŁAWY FOLWARCZNEJ
z Żywocic

Zaś 6. 8. 2019 minie 45. rocznica zgonu Jej Męża i na-
szego Drogiego Taty

śp. JANA FOLWARCZNEGO
O chwilę wspomnień i cichej zadumy proszą córki z ro-
dzinami. AD-005

Tylko miłość zostaje,
ta nie zna śmierci.

Dziś, 1 lutego 2019, mija 25. rocznica śmierci naszego 
Drogiego

śp. WŁADYSŁAWA NOWOKA
z Ropicy

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi. GŁ-066

Jutro, 2 lutego, minie 20. rocznica śmierci naszego Ko-
chanego

śp. EDWINA CECHLA
z Karwiny-Nowego Miasta

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi.
 RK-025

Kto w pamięci i sercach żyje, nie umiera.
Dnia 30 stycznia minęła dziesiąta rocznica, kiedy nas 
na zawsze opuściła nasza Kochana 

śp. EWA KOLÁČEK
z Karwiny

Wszystkim, którzy razem z nami poświęcą Jej chwilę 
wspomnień i zadumy, dziękują siostry i bracia z rodzi-
nami. RK-027

Dnia 30 stycznia 2019 obchodziłaby 94. urodziny nasza 
Kochana 

śp. ANZELMA SUCHANEK
z Czeskiego Cieszyna-Mostów

zaś dnia 14 kwietnia minie 12. rocznica Jej śmierci. 
Z miłością i szacunkiem wspomina mąż z rodziną.
 GŁ-078

Dnia 6. 2. obchodziłby swoje 100. urodziny

JÓZEF CUPEK
z Karwiny

O chwilę wspomnień proszą córki Agnieszka, Anna 
oraz syn Edward z rodzinami.
 RK-008

Wczoraj, 31 stycznia 2019, minęło 40 lat od śmierci na-
szego Kochanego 

śp. EDWARDA MRUZKA 
z Łomnej Dolnej nr 180.

O modlitwę proszą najbliżsi.
 GŁ-067 

Jutro, 2 lutego 2019, mija 25. rocznica śmierci 

śp. inż. TADEUSZA ŚLIWKI
który 6 maja obchodziłby 71. urodziny

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-072

PROGRAM TV

PIĄTEK 1 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Co z tym plecakiem, 
królu? (bajka) 9.50 Królewna niezdara 
(bajka) 10.50 Pająk o szmaragdowych 
oczach (bajka) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 O Teresce i pani Madam 
(bajka) 14.45 Błękitny ptaszek (bajka) 
16.15 Szkoła królewiczów (bajka) 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Policjant Topinka (s.) 20.55 13. 
komnata Jožki Šmukařa 21.20 Wszyst-
ko-party 22.15 Hercule Poirot: Dwana-
ście prac Herkulesa (film) 23.50 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 0.35 AZ kwiz. 
TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Z kucharzem dookoła 
świata 9.55 Bojownice 10.50 Zamknię-
ty świat 11.35 František Ladislav Čela-
kovský 11.50 František Petřina 12.05 
Bornholm poza sezonem 12.35 Gejzery 
i eliksiry 13.15 Chcesz mnie? 13.45 Zdra-
dziłem Hitlera 14.35 Mordercza maszy-
neria Hitlera 15.30 Tajemnicze życie 
skał 16.00 Bohemia mia 16.55 Tajem-
niczy świat podziemi 17.20 Dziewięć 
miesięcy 18.15 Narodowe skarby 18.45 
Wieczorynka 18.55 Europa dziś 19.25 
Historie domów 19.50 Wiadomości w 
czeskim języku migowym 20.00 Plane-
ta Ziemia: Pustynie 20.55 Niesamowite 
zjawiska naturalne 21.50 Lotnicze ka-
tastrofy 22.35 Opowieść podręcznej (s.) 
23.30 Tom Jones (film) 1.25 Królestwo 
Mustang. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Krok za 
krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.05 Dr House (s.) 
15.55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Słońce, siano, truskawki (film) 
21.40 Twierdza (film). 
PRIMA 
6.30 Ben 10 (s. anim.) 6.45 Transfor-
mery (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Policja w akcji 10.25 Marzenie jednego 
lata (film) 12.15 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 13.25 
Lekarz z gór (s.) 14.25 Komisarz Rex (s.) 
16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Czechy i Słowacja mają talent 21.55 W 
matni (film) 0.00 Komisarz Rex (s.). 

SOBOTA 2 LUTEGO 

TVC 1
6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 6.35 Królowa Zo-
rza (bajka) 7.35 O sześciu brzydkich 
królewnach (bajka) 8.10 Gejzer 8.40 
Durrellowie (s.) 9.25 Columbo (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Tydzień w regio-
nach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wiado-
mości 13.05 Zwariowana Andula (baj-
ka) 14.00 Czarnoksiężnik (bajka) 14.55 
Synowie gór (film) 16.20 Hercule Poirot: 
Dwanaście prac Herkulesa (film) 17.55 
Kot to nie pies 18.25 Chłopaki w akcji 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Tajemnice ciała 21.15 Za-
loty przystojnego dragona (film) 22.45 
Okup (film) 0.15 Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.35 Nowości z natury 6.40 Franklin 

i przyjaciele (s. anim.) 7.05 Show Gar-
fielda 7.20 Miś i lemingi 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 Nasze 
tradycje 9.55 Przez Alpy nie tylko w po-
szukiwaniu śniegu 10.25 Lotnicze ka-
tastrofy 11.10 I wojna światowa 12.00 
Babel 12.30 Portret Reinholda Mes-
snera 12.50 Tenis: Czechy – Holandia 
(transmisja) 16.15 Chwała zwycięzcom: 
Jaroslav Drobný 16.30 Strony rodzinne 
17.00 Planeta Ziemia 17.50 Kamera w 
podróży 18.45 Wieczorynka 18.55 Ta-
jemniczy świat podziemi 19.20 Tajem-
nice domu życia 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Babel Berlin 
(s.) 21.40 Jobs (film) 23.45 Tannbach 
(film) 1.20 Tajemnicze życie skał. 
NOVA 
7.30 Kacze opowieści (s. anim.) 8.20 
Tom & Jerry Show (s. anim.) 8.40 Kró-
lewna na ziarnku grochu (bajka) 9.50 
Super tata (film) 11.35 Dzwoń do TV 
Nova 12.15 Zamieńmy się żonami 13.35 
Ja cię kocham, a ty z nim (film) 15.25 
Prezydent – Miłość w Białym Domu 
(film) 17.40 Turbo (film anim.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Cza-
rownica (film) 22.00 Captain America: 
Pierwsze starcie (film) 0.20 Dzień pró-
by (film). 
PRIMA 
6.35 Ben 10 (s. anim.) 6.55 Transfor-
mery (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.05 
Auto Salon 10.20 Prima Partička 12.05 
Kochamy Czechy 13.40 Czechy i Sło-
wacja mają talent 15.20 Pod pięcioma 
wiewiórkami (film) 17.10 Przyjaciel na 
niepogodę (film) 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Janosik. Prawdzi-
wa historia (film) 23.15 John Stratton 
(film) 1.10 Dobry glina (film). 

NIEDZIELA 3 LUTEGO 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 
Geodeta 6.50 Synowie gór (film) 8.15 
Uśmiechy Věry Chytilovej 8.55 Łopato-
logicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Ka-
mera na szlaku 10.35 Obiektyw 11.05 
Dynastia Novaków (s.) 12.00 Pytania 
Václava Moravca 13.00 Wiadomości 
13.05 Cudowne pierścionki (bajka) 
14.10 Żołnierzyk i smocza królewna 
(bajka) 15.00 Tajemnice diabelskiej kie-
szeni (bajka) 16.20 Wynik testu (film) 
17.25 List do ciebie 18.25 Co umiały na-
sze babcie, a o czym my zapomnieliśmy 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Sprawa dwóch sióstr (film) 
21.20 168 godzin 21.50 Koptashow 
22.20 Niewystarczające alibi (film). 
TVC 2 
6.20 Ja i moja maskotka 6.35 Nowości 
z natury 6.40 Franklin i przyjaciele (s. 
anim.) 7.05 Show Garfielda 7.20 Miś i 
lemingi 7.30 Studio Kolega 9.00 Cze-
chosłowacki tygodnik filmowy 9.15 
Poszukiwania czasu utraconego 9.35 
Narodowe skarby 10.00 Piekło pod 
powierzchnią 10.45 Podróż na Wostok 
11.15 Nie poddawaj się 12.10 Chcesz 
mnie? 12.35 Słowo na niedzielę 12.40 
Magazyn chrześcijański 13.10 Przez 
ucho igielne 13.35 Magazyn religijny 
14.05 Rodzina ponad wszystko 14.45 
Na pływalni z Johnem Lesherem 15.15 
Podróż po Holandii 15.40 Królestwo 
natury 16.10 Jak Nero uratował Rzym 
17.00 Czy jesteśmy mądrzejsi od zwie-
rząt? 17.50 Sto cudów świata 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Wiadomość od Pavla 
Pafka 19.20 Ciekawostki z regionów 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Quigley na Antypodach 
(film) 22.00 Gra o jabłko (film) 23.35 
Przed potopem 1.15 Hitler a holokaust. 

NOVA 
6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.35 
Looney Tunes Show (s. anim.) 7.25 Ka-
cze opowieści (s. anim.) 8.15 Tom i Jer-
ry (s. anim.) 9.00 Mała syrenka (bajka) 
10.10 Wielka Szóstka (film) 12.00 Sco-
oby-Doo II: Potwory na gigancie (film) 
13.45 Kosmiczni kowboje (film) 16.10 
Słońce, siano, truskawki (film) 17.30 
Starcie tytanów (film) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Mamma Mia! 
(musical) 22.20 Odłamki 22.50 Pewne-
go razu w Meksyku: Desperado II (film) 
0.40 Kosmiczni kowboje (film). 
PRIMA 
6.20 Ben 10 (s. anim.) 6.35 Transfor-
mery (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 8.00 
Życie w naturze 9.15 Prima ZOOM 
Świat 9.50 Policjanci z centrum (s.) 
11.00 Partia 11.45 Poradnik domowy 
12.40 Poradnik Ládi Hruški 13.25 Tak 
jest, szefie! 14.25 Amazonka (film) 16.15 
Kupiliśmy zoo (film) 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Kapitan Exner (s.) 
22.00 Sport Star 22.50 Obsesja (film). 

PONIEDZIAŁEK 4 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Durrellowie (s.) 9.45 
Chomik 10.05 168 godzin 10.35 Poli-
cjant Topinka (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Śladami gwiazd 14.25 Nie-
wystarczające alibi (film) 16.00 Napisa-
ła: Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.05 Raptus (s.) 21.05 
Most! (s.) 21.55 Reporterzy TVC 22.35 
Kryminolog (s.) 23.35 Na tropie. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.50 
Pociągi: Dwa wieki innowacji 10.50 Ba-
bel 11.15 Magazyn religijny 11.45 Klucz 
12.10 Czechosłowacki tygodnik filmo-
wy 12.25 Królestwo Mustang 13.20 10 
wieków architektury 13.35 Na winnym 
szlaku 14.00 Wiadomość od Pavla 
Pafka 14.30 Dziewięć miesięcy 15.25 
Wspaniałe krajobrazy 16.10 Przygody 
nauki i techniki 16.40 Lotnicze kata-
strofy 17.25 Operacja Foxley: Zamach 
na Adolfa Hitlera 18.15 Strony rodzinne 
18.45 Wieczorynka 18.55 Kamień 19.15 
Tajemnice domu życia 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Tragiczne dni I wojny światowej 20.55 
Wenecja: Technologiczne wyzwanie 
21.55 Kochanica Francuza (film) 23.55 
Quigley na Antypodach (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica (s.) 
10.00 Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 
Dr House (s.) 15.55 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 22.20 
Agenci NCIS (s.) 23.20 Bez śladu (s.). 
PRIMA 
7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25 Policja w akcji 
10.20 Droga do miłości (film) 12.15 Po-
łudniowe wiadomości 12.25 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.25 Lekarz z gór (s.) 
14.25 Komisarz Rex (s.) 16.35 Popo-
łudniowe wiadomości 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Błę-
kitny kod (s.) 21.30 Tak jest, szefie! 
22.45 Jak zbudować marzenie 23.50 
Policja w akcji. 

Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

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

Kontakt:  776 218 494, 608 556 915,  
774 085 874 (CZ)

+48 602 671 460 (PL)
e-mail: jozefswakon@onet.pl

Szybka i fachowa realizacja zleceń
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz G
Ł-
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W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 25 stycznia 2019 
zmarł w wieku niespełna 94 lat Drogi naszym sercom 
Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Szwagier i Wujek

śp. VÍTĚZSLAV HUSÁK
zamieszkały w Suchej Górnej

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się dnia 1 lute-
go 2019 o godz. 13.00 w kościele katolickim w Suchej 
Górnej. Zasmucona rodzina. GŁ-077

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim krewnym, sąsiadom, 
znajomym oraz współpracownikom za złożone wyrazy współczucia, za 
wieńce, kwiaty oraz liczny udział w pogrzebie Drogiego zmarłego 

śp. BRUNONA MILERSKIEGO
Za opiekę lekarską MUDr. Josefowi Kopeckiemu i za opiekę podczas 
choroby dziękujemy MUDr. Magdalenie Halámka i Hospicjum „Strom 
Života” z Hawierzowa. Dziękujemy również Jerzemu Czapowi za godne 
przeprowadzenie obrzędu pogrzebowego i panu Palowskiemu wraz z ka-
pelą oraz Mariuszowi Danelowi za piękne opracowanie muzyczne.
Żona wraz z całą zasmuconą rodziną. GŁ-081

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim krewnym, znajomym 
i sąsiadom, MK PZKO w Karwinie-Frysztacie za wyrazy współczucia, 
chórowi „Hejnał-Echo” za upiększenie obrzędu pogrzebowego

śp. inż. STANISŁAWA WAŁOSZKA
z Karwiny- Frysztatu

W smutku pogrążona rodzina. RK-028

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim krewnym, znajomym, są-
siadom, koleżankom i kolegom z MK PZKO w Stonawie, PTTS „BŚ” za kwia-
ty, wyrazy współczucia i liczny udział w pogrzebie naszej Drogiej Zmarłej

śp. KRYSTYNY KROCZKOWEJ
Specjalne słowa podziękowania kierujemy do pana mgr. Piotra Żabińskie-
go za dostojne przeprowadzenie obrzędu pogrzebowego. Zasmucona ro-
dzina. RK-030

Z całego serca dziękujemy za słowo szanownym księżom, wszystkim 
śpiewakom, muzykom oraz wszystkim, którzy pomagali w przygotowa-
niu uroczystości pożegnalnej

śp. ESTER DUBSKIEJ
z domu Cieślar

W tych ciężkich dniach bardzo głęboko przeżywamy Waszą miłość, dzię-
kujemy wszystkim za liczny udział w pogrzebie i za tak wiele słów współ-
czucia wyrażonych osobiście, listownie czy w formie elektronicznej. Jest 
to dla nas ogromny dar!

Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość...
Lecz z nich największa jest miłość.  1.Kor.13,13

Zasmucona najbliższa rodzina. RK-031

Dzieci dla bezdomnych
„Ludzie bez domu w oczach naszych dzieci” – to tytuł wy-
jątkowej wystawy, którą przez cały luty można obejrzeć w 
bibliotece Diakonii Śląskiej w Czeskim Cieszynie.
Głównym tematem wystawy jest los ludzi bezdomnych 
korzystających z pomocy Diakonii Śląskiej. Jedenaście 
żyjących na ulicy osób zgodziło się wziąć udział w projek-
cie autorstwa Aliny Humel, zapozować do zdjęcia Halinie 
Sikorze, opowiedzieć o sobie, o tym, co spowodowało, iż 
stracili dach nad głową. Pozwolili też sfotografować miejsca, 
w których przebywają, a uczniowie Artystycznej Szkoły 
Podstawowej im. P. Kalety w Czeskim Cieszynie wykonali na 
podstawie tych zdjęć ilustracje. Całość uzupełniają życzenia 
noworoczne dedykowane przez dzieci osobom bezdomnym. 
Miłym i niezwykle ważnym akcentem wernisażu, który miał 
miejsce początkiem stycznia, była obecność bohaterów 
wystawy – kilka osób przyszło obejrzeć swoje portrety, po-
rozmawiać z realizatorkami projektu i zwiedzającymi.

– Mam nadzieję, że będzie ją można obejrzeć – być może 
w późniejszym terminie – również w bardziej „dostępnych” 
miejscach na Zaolziu, np. w bibliotekach, kawiarniach, 
teatrze. Warto, by wystawę obejrzało jak najwięcej osób – 
napisała na Głos24 Ewa Sikora. (r)

• Portret jednej z bohaterek wystawy tzw. „cieszyńskiej 
Iron Lady”. Fot. EWA SIKORA
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• Tym razem na zaprosze-
nie do naszej fotograficz-
nej zabawy odpowiedział 
pan Lech Gojniczek, który 
przysłał nam współczesne 
ujęcie ratusza w Czeskim 
Cieszynie. W zeszłym ty-
godniu popełniliśmy błąd 
w podpisie archiwalnego 
zdjęcia z okresu powojen-
nego. Wierzcie nam, Dro-
dzy Czytelnicy, naprawdę 
wiemy, że kawiarnia Avion 
nie mieści się w ratuszu. 
Przepraszamy za pomyłkę. 
Natomiast panu Gojnicz-
kowi serdecznie dziękuje-
my za czujność i przysłane 
materiały.



WEHIKUŁ CZASU

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

Tak było...

...tak jest

MINIKWADRAT MAGICZNY LOGOGRYF ŁUKOWY

Wśród autorów poprawnych rozwiązań 
zostanie rozlosowana książka. 

Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: 
info@glos.live. Termin upływa w środę 13 
lutego. Nagrodę książkową za poprawne 
rozwiązanie zadania z 18 stycznia otrzymuje 
Lucyna Škňouřil. Autorem łamigłówek jest 
Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej 
z 18 stycznia: 
SÓL I UCZUCIA 
CHRONIĄ NAS OD 
ZEPSUCIA

Rozwiązaniem dodatkowym jest nazwa okresu zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw.

1. stolica Senegalu
2. gotowane na twardo albo na miękko
3. drugie po Śniardwach
4. gwarny plac 

targowy
5. na koniu, 

wierzchem
6. namoknięty, 

wilgotny, 
przemoczo-
ny

7. kryte przej-
ście z wysta-
wami

8. w odległych 
czasach, 
kiedyś

9. woreczek na 
pieniądze

10. niesiony 
przez traga-
rza

11. wiszące 
łóżko

12. nadawana 
ulicom, pla-
com

13. w kostce lub 
w dozowniku

14. osoba trud-
niąca się 
łowieniem ryb 

15. imię książąt piastow-
skich lub  wyspa na 
Odrze

16. symbol państwa

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. pokój w chacie
2. pruski, rosyjski i austriacki
3. zwada, burda, awantura
4. mieszkaniec jednego z państw arabskich

1 2 3 4
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2
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