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Na wybory tylko w piątek?
PROBLEM: Począwszy od 2026 roku jedynym dniem wyborczym być może będzie piątek. Wynika to z noweli 
konstytucyjnej, którą w środę uchwalił czeski rząd. Już teraz wiadomo, że nie każdemu ta zmiana będzie na rękę. 
Na przykład młodzi ludzie studiujący daleko poza domem mogą mieć problem, by zdążyć odwiedzić lokal wyborczy 
przed jego zamknięciem.

Beata Schönwald 
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Republika Czeska jest jedynym 
krajem Unii Europejskiej, gdzie 
wybory trwają dwa dni. Obec-
nie odbywają się one w piątek w 
godz. 14.00-22.00 oraz w sobotę w 
godz. 8.00-14.00 i w sumie trwają 
14 godzin. Projekt ministerstwa 
przewiduje wprowadzenie tylko 
jednego dnia wyborczego i wy-
dłużenie czasu głosowania o jed-
ną godzinę. W tej sytuacji lokale 
wyborcze byłyby otwarte w pią-
tek bez przerwy od 7.00 do 22.00. 

W Czechosłowacji dwudniowe 
wybory zostały wprowadzone w 
1971 roku. Do tej pory głosowano 
w niedzielę. W ciągu minionego 
pół wieku ludzie przyzwycza-
ili się, że na wybranie się do urn 
mają dwa dni. Kiedy w grę będzie 
wchodzić tylko piątek, dla osób 
pracujących lub studiujących 
poza regionem może stwarzać 
to poważną komplikację. – Za-
jęcia na uczelni często mam aż 
do piątku, dlatego jest dla mnie 
wygodniej, kiedy mogę pójść na 
wybory w weekend. Istnieje co 
prawda możliwość korzystania 
z legitymacji wyborczej, ale stu-

denci niespecjalnie 
lubią to robić. Przed 
pierwszą turą wyborów 
prezydenckich przeko-
nałem się na własnej 
skórze, jak wyrobie-
nie legitymacji przez 
tzw. portal obywatelski 
może się przedłużyć – 
zaznaczył Michał Staś, 
student medycyny na 
Uniwersytecie Karola w 
Pradze. Jego zdaniem, 
efektem wprowadzenia 
jednodniowych piątko-
wych wyborów może 
być niższa frekwencja 
wyborcza, szczególnie 
wśród ludzi młodych. 
Dlatego uważa, że lep-
szą opcją byłaby sobo-
ta. 

Sobotę jako jedyny 
dzień wyborczy prefe-
rują również Jola Iwa-
nuszek i Dorota Bart-
nicka, chociaż – jak 
zaznaczyła ta pierw-
sza – piątek i sobota są 
dla studentów ideal-
nym rozwiązaniem ze 
względu na to, że każdy 
student ma inny roz-
kład zajęć.

– Ale gdyby wybory 
miały się odbywać w 
jednym dniu, to sobota 
byłaby bardziej wygod-
ną opcją. Studenci mie-
liby wystarczająco dużo 
czasu na przyjazd do 

domu, jak i na powrót do miejsca 
studiów – stwierdziła studentka 
Uniwersytetu Weterynaryjnego 
w Brnie. 

– Odkąd studiuję w Krakowie, 
zawsze muszę wszystko plano-
wać z wyprzedzeniem, również 
udział w wyborach. Oczywiście, 
najważniejsza jest kwestia dojaz-
du. Z Krakowa do Cieszyna to tyl-
ko trzy godziny, chociaż czasem 
nawet one mogą mieć znaczenie. 
Jeśli natomiast chodzi o dzień 
wyborów, uważam, że to kwestia 
indywidualna. Ja mam na przy-
kład bardzo elastyczny grafi k, ale 
wiem, że dużo moich znajomych 
ma zajęcia lub pracę w piątki i dla 
nich piątkowe wybory mogłyby 
stwarzać pewien problem. W tym 
wypadku sobota byłaby więc lep-
szym rozwiązaniem – zauważyła 
Dorota Bartnicka, studentka pra-
wa własności intelektualnej i no-
wych mediów na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 

Sobota już od dawna jest dniem 
wyborczym na Słowacji. Tam z 
dwudniowych wyborów, będą-
cych spuścizną wspólnego pań-
stwa Czechów i Słowaków, osta-
tecznie zrezygnowano w 2006 
roku. W sobotę głosują również 
Austriacy, z kolei w Polsce i Niem-
czech dniem, w którym odbywają 
się wybory, jest niedziela. Czy w 
Republice Czeskiej będzie nim 
piątek, zadecyduje parlament. 
Sądząc z rozkładu sił w Izbie Po-
selskiej i Senacie, zmiana ta jest 
dość prawdopodobna.  

Co jeszcze się zmieni?
  Projekt zmian w legislatywie wyborczej obejmuje propozycję wprowadzenia stałego terminu 
wyborczego dla wyborów komunalnych, wojewódzkich oraz senackich. Ma on przypadać na 
koniec pierwszego pełnego tygodnia miesiąca października

  Nowością ma być umieszczenie nazwisk wszystkich kandydatów startujących w wyborach 
senackich i prezydenckich na jednej karcie do głosowania. Obok nazwiska swojego faworyta 
wyborca postawi krzyżyk

  Wnioski o wydanie legitymacji wyborczej można będzie składać w którymkolwiek urzędzie 
gminnym. Do tej pory było to możliwe tylko w miejscu zamieszkania.

• Tegoroczne wybory prezydenckie były w obu turach dwudniowe. Za pięć lat być może 
będziemy głosować tylko w piątek.Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Petr Fiala,
premier RC, w reakcji na krytykę Chin odnośnie 
poniedziałkowej rozmowy telefonicznej prezydenta 
elekta Petra Pavla z prezydentką Tajwanu

CYTAT NA DZIŚ

•••

Jako suwerenne państwo sami 

decydujemy o tym, do kogo 

dzwonimy i z kim będziemy się 

spotykać

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Chociaż od stycznia br. 
prawo do zasiłku na 
mieszkanie przysługuje 
większej grupie osób, w 
mieście liczba tych, którzy 
korzystają z niego, co roku 
spada. Według pracowni-
ków wydziału socjalnego 
ratusza, często wynika to 
z braku informacji oraz 
nieuzasadnionego wstydu, 
który odczuwają osoby 
starsze w związku z wizytą 
w urzędzie pracy. Dlatego 
apelują nie tylko do senio-
rów, ale także do ich dzieci 
i wnuków, żeby sprawdzili, 
czy czasem w przypadku 
ich rodziców lub dziadków 
nie istnieje możliwość 
uzyskania tego rodzaju 
wsparcia.
 (sch)

KARWINA
W poniedziałek o godz. 
21.30 na kanale Czeskiej 
Telewizji ART został wy-
emitowany dokument o 
miejscowym zespole „Per-
moník”, który w ub. roku 
wystąpił w legendarnej sali 
Carnegie Hall w Nowym 
Jorku i przywiózł stamtąd 
złoto. Jedną z  uczestni-

czek tego 
presti żowego 
wyjazdu była m.in. 
uczennica Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie Barbara Ja-
nusz. 
Dokument zatytułowa-
ny „Z Karwiny do Car-
negie Hall” dostępny jest 
na stronie internetowej 
Telewizji Czeskiej.
 (sch)

KOSZARZYSKA
Lenka Kożdoniowa zo-
stała laureatką tytułu 
Mistrza Tradycyjnego 
Rzemiosła, które co roku 
województwo morawsko-
śląskie przyznaje osobom, 
które pielęgnują trady-
cyjne rękodzieło ludowe, 
odpowiednio je prezentują 
oraz przekazują kolejnym 
pokoleniom. Kożdonio-
wa została doceniona za 
produkcję z owczej wełny 
części tradycyjnego stroju 
góralskiego. Wcześniej 
tytuł ten przyznano już 
m.in. rzeźbiarzowi Paw-
łowi Kufi e z Mostów koło 
Jabłonkowa.
 (sch)

TRZYNIEC
Na osiedlach zostały 
wprowadzone nowe 
pojemniki na odpady 
kuchenne. Zastąpiły one 
dotychczasowe brązo-
we kubły przeznaczone 
na odpady biologiczne. 
Miasto przy współpracy 
ze spółką „Smolo” zdecy-
dowało się na takie roz-
wiązanie po przeprowa-
dzeniu analizy odpadów 
komunalnych. Wynikło 
z niej, że mieszkańcy 
osiedli wyrzucają w ciągu 
jednego miesiąca nawet 
12 ton jedzenia. Teraz nie 
będzie się już ono marno-
wało, ponieważ zawartość 
nowych pojemników 
zostanie wykorzystana w 
Suchej Górnej do produk-
cji biogazu. 
 (sch)

piątek

sobota

niedziela

dzień: 1 do 4ºC 
noc: -1 do -3ºC 
wiatr: 4-7 m/s

dzień: 1 do 3ºC 
noc: -2 do -5ºC 
wiatr: 5-9 m/s

dzień: -6 do -5ºC 
noc: -9 do -12ºC 
wiatr: 3-5 m/s

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą: 
Błażej, Oskar, Telimena
Wschód słońca: 7.10
Zachód słońca: 16.28
Do końca roku: 331 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Ciasta 
Marchewkowego
Przysłowia: 
„Jak śnieg na św. Błażeja, 
pogodna będzie Wielka 
Niedziela”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą: 
Józef, Weronika
Wschód słońca: 7.09
Zachód słońca: 16.30
Do końca roku: 330 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Walki z Rakiem
Przysłowia:
„W lutym wiele wody – 
całe lato bez pogody”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą: 
Adelajda, Agata
Wschód słońca: 7.07
Zachód słońca: 16.32
Do końca roku: 329 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Nutelli
Przysłowie:
„Św. Agata w zimę 
bogata”

POGODA

BOGUMIN

TRZYNIEC

KARWINA

KOSZARZYSKA

– Zaolzie potrzebuje jeszcze 
lepszej promocji poza 
regionem – mówił podczas 
wtorkowego spotkania 
noworocznego w Konsulacie 
Generalnym RP w Ostrawie 
Mateusz Gniazdowski, 
ambasador RP w Czechach. 
Nowy szef polskiej misji 
dyplomatycznej gościł 
w siedzibie tego urzędu 
po raz pierwszy. Konsulat 
podsumował ponadto 
ubiegłoroczne działania.

Szymon Brandys

N
a zaproszenie 
konsul general-
nej Izabelli Woł-
łejko- Chwasto-
wicz do placówki 
przybyli nie tylko 
przedstawiciele 

polskiego życia społeczno-kultural-
nego, ale także dyrektorzy i nauczy-
ciele polskich szkół, reprezentanci 

samorządów lokalnych oraz polscy 
duchowni. Nowego ambasadora witali 
m.in. prezes PZKO Helena Legowicz, 
prezes Kongresu Polaków Mariusz Wa-
łach, wicehetman województwa mo-
rawsko-śląskiego Stanisław Folwarcz-
ny i były senator RC Jerzy Cieńciała. 

Szefowa ostrawskiego konsulatu 
dziękowała wszystkim za współpracę 
w 2022 roku. – To była kolejna próba 
sił PZKO i Kongresu Polaków w akty-
wizacji Polaków mieszkających tutaj 
od Bogumina po Mosty koło Jabłon-

kowa. Chcę pokazać panu amba-
sadorowi jak bardzo Zaolzie jest 
aktywne – mówiła Wołłejko-Chwa-
stowicz. 

Mateusz Gniazdowski we wtorek 
w Ostrawie zakończył intensyw-
ny trzydniowy objazd po regionie 
(pisaliśmy o tej wizycie szeroko we 
wtorkowym „Głosie”), dzięki któ-
remu mógł bliżej poznać polskie 
organizacje, szkolnictwo i władze 
regionu. – Mam problem z podsu-
mowaniem tej wizyty, ponieważ 

był to maraton, 
który będę anali-
zował przez dłuż-
szy czas – mówił 
dyplomata. – Z 
pewnością jednak 
Zaolzie potrzebuje 
lepszej promocji 
poza regionem, bo 
jest się czym po-
chwalić. To będzie 
moje zadanie w 
Pradze, a także w 
Warszawie. Trze-
ba więcej mówić 
o osiągnięciach w 
pracy organizacyj-
nej i prezentować 
je w nowoczesny 
sposób młode-
mu pokoleniu 
– stwierdził, nie 
kryjąc swojego za-

interesowania działaniem nowych 
mediów. Do priorytetów swojej 
misji dyplomatycznej ambasador 
zaliczył także współpracę transgra-
niczną. 

Krótkie podsumowanie propol-
skiej działalności w regionie przed-
stawiła zebranym konsul general-
na. W ubiegłym roku konsulat we 
współpracy z dyrektorami polskich 
szkół, nauczycielami i Centrum 
Pedagogicznym zrealizował 37 pro-
jektów edukacyjnych. Ponadto 88 

przedsięwzięć kulturalnych opo-
wiadających o Polsce i prezentują-
cych twórczość polskich artystów z 
uwzględnieniem najważniejszych 
rocznic. – Wydaliśmy w sumie 130 
tys. euro. To niesamowita kwo-
ta, którą Państwo Polskie wsparło 
państwa działalność – poinformo-
wała. 

Dzięki aktywności Kongresu Po-
laków konsulatowi udało się także 
wydać – po raz pierwszy w histo-
rii – aż 465 nowych legitymacji 
szkolnych. Przedłużono ważność 
ok. 100 tych dokumentów. – To 
astronomiczne liczby w ostraw-
skim okręgu konsularnym. Powtó-
rzymy tę akcję 1 września – pod-
sumowała Wołłejko-Chwastowicz. 
Dyplomatka wspomniała także o 
Kartach Polaka. W ciągu czterech 
dyżurów konsularnych przyjęto 151 
wniosków o wystawienie tego do-
kumentu potwierdzającego przy-
należność do narodu polskiego, a 
wydano ich 80. 

 Spotkanie w konsulacie swoimi 
występami uświetnili tenor Włady-
sław Czepiec oraz piosenkarz i pia-
nista Przemysław Orszulik. Mate-
usz Gniazdowski przed odjazdem 
do Pragi zdążył jeszcze wtorkowe-
go wieczoru odwiedzić Ostravar 
Arenę, w której odbyły się hokejo-
we derby pomiędzy Witkowicami a 
Trzyńcem. 

Nie tylko chwalić, ale i promować

Kiedy przeglądałam ostatnio najnowsze informacje praso-
we nadesłane przez rzeczników lokalnych samorządów, 
moją uwagę zwróciła ta napisana przez przedstawicielkę 
bogumińskiego ratusza. Mowa jest w niej o niedostatecz-
nym korzystaniu z zasiłku na mieszkanie, który przysłu-

guje coraz większemu gronu odbiorców. Fragment, który przeczyta-
łam z pewnym zaniepokojeniem, brzmiał tak: „Pomimo tego, według 
Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych RC, w rzeczywistości świad-
czenie to pobiera o wiele mniej osób, niż ma do niego prawo”. Myślę, 
że to zdanie doskonale pokazuje rozmiary rozrastającego się systemu 
państwowej pomocy socjalnej, który w swojej nadopiekuńczości 
obejmuje również te osoby, które tak naprawdę żadnego zasiłku nie 
potrzebują. Być może nie mają wygórowanych zarobków ani ponad-
przeciętnych emerytur, potrafi ą jednak żyć tak, żeby jakoś związać 
koniec z końcem, i nawet nie przyjdzie im na myśl, żeby kogokolwiek 
prosić o pieniądze. Dlatego dziwi mnie ta beztroska państwa, które w 
obliczu rosnącego długu publicznego oraz nienadążających za wydat-
kami dochodów na rachunku emerytalnym, niefrasobliwie wysyła do 
mieszkańców tego kraju kolejny jasny sygnał: mamy dla ciebie pienią-
dze. Dość dobrze potwierdza to również treść wspominanej informacji 
prasowej, w której pracownik wydziału socjalnego bogumińskiego ra-
tusza stara się m.in. rozwiać obawy seniorów, że wnioskując o zasiłek, 
będą musieli ujawnić wysokość swoich oszczędności. A nie ma takiej 
potrzeby.

Być może jestem nie z tego świata, ale zawsze myślałam, że 
oszczędności są po to, żeby w nieprzewidzianych sytuacjach ratowały 
z fi nansowych opresji, a państwowe zasiłki po to, żeby pozwoliły lu-
dziom żyjącym w nędzy jakoś przeżyć. Nie wiem, jak długo w naszym 
(i nie tylko w naszym) kraju będzie panowała moda na rozdawnictwo. 
Jestem jednak przekonana, że raz na zawsze musi się skończyć, bo 
nawet małe dzieci wiedzą, że „pieniędzy nie kupuje się w sklepie”. Z 
czyich więc pójdą kieszeni?  

ZDANIEM... Beaty Schönwald

beata.schonwald@glos.live

• Choć w ostatnich dniach temperatura była momentami na plusie, stoki 
wciąż działają bez zarzutu. To dobra informacja dla miłośników sportów zimo-
wych. Na zdjęciu widoczny wyciąg Armada w Łomnej Dolnej. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Więcej kamer 
Władze Hawierzowa rozbudują 
system kamer miejskich oraz utworzą 
dodatkowe stanowiska monitoringu 
w obu komendach policji na terenie 
miasta. Głównym celem jest poprawa 
wymiany informacji między strażą 
miejską i policją, a przez to zwiększe-
nie bezpieczeństwa mieszkańców. 
System miejskiego monitoringu działa 
w Hawierzowie od 2001 roku. Jak 
powiedział prezydent miasta Josef 
Bělica, jego modernizacja była moż-
liwa dzięki dotacji z Departamentu 
Zapobiegania Przestępczości Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych. Koszt 
inwestycji to 850 tysięcy koron. 
Kwota obejmuje zakup monitorów 
i urządzeń rejestrujących, a także 
usługi transmisji danych oraz szkole-
nie personelu.
– Stale zwiększamy efektywność 
naszej pracy i tym samym przyczynia-
my się do bezpieczeństwa w mieście. 
Dlatego zdecydowaliśmy się połączyć 
miejski system kamer i monitoringu z 
regionalnymi oddziałami policji. Nie 
było to jednak możliwe przy prze-
starzałej już technologii. Dlatego w 
ramach modernizacji zostaną zamon-
towane wielkoformatowe monitory, 
które pozwalają na wyświetlanie 
obrazu z wielu kamer – powiedział 
Bohuslav Muras, szef hawierzowskiej 
straży miejskiej.
Policja zapowiada, że obraz z kamer 
będzie wykorzystywała do skutecz-
nego wyjaśniania popełnionych prze-
stępstw lub wykroczeń, w tym tych w 
ruchu drogowym.  (klm)

•••
Bliżej stomatologii 

Być może już od września br. na Uni-
wersytecie Ostrawskim zaczną się 
kształcić pierwsi studenci stomatolo-
gii. Wydział Lekarski otrzymał zgodę 
Ministerstwa Zdrowia, na którą 
czekał przez kilka miesięcy. Władze 
Wydziału muszą teraz uzupełnić 
nazwiska stomatologów, którzy będą 
prowadzili zajęcia ze studentami oraz 
pracę badawczą. Po wewnętrznej 
ocenie dokumentacji akredytacyjnej 
zostanie ona w najbliższych tygo-
dniach skierowana do Narodowego 
Urzędu Akredytacyjnego, od którego 
zależała będzie ostateczna zgoda na 
uruchomienie kierunku. 
Jeżeli decyzja o akredytacji będzie 
pomyślna, w przyszłym roku akade-
mickim w Ostrawie rozpocznie studia 
stomatologiczne 20 osób. Wydział 
już od dłuższego czasu przygotowuje 
odpowiednie zaplecze. 
– Aktualnie przygotowujemy sale, 
w których miałyby odbywać się 
zajęcia. Znajdują się tam trenażery i 
inny sprzęt konieczny do kształcenia 
przyszłych stomatologów. Przepro-
wadziliśmy już dziesiątki konkursów 
na stanowiska lektorów i asystentów, 
którzy gotowi są włączyć się w pro-
ces edukacyjny, pod warunkiem, że 
otrzymamy akredytację. Na podsta-
wie niedawnej zgody Ministerstwa 
Zdrowia z niektórymi z nich już w 
najbliższych dniach rozpoczniemy 
rozmowy o podjęciu przez nich pra-
cy – powiedział dziekan Wydziału 
Lekarskiego Rasti slav Maďar. 
Wybudowanie zaplecza i przygo-
towanie studiów stomatologii jest 
niezmiernie kosztownym przedsię-
wzięciem. Koszty szacowane są na 
40 mln koron. Uniwersytet może 
liczyć na pomoc fi nansową woje-
wództwa morawsko-śląskiego oraz 
miasta Ostrawy.
Stomatologia jest w naszym regio-
nie bardzo potrzebnym kierunkiem. 
Dentyści się starzeją, a młodych 
następców brakuje.  (dc)

W SKRÓCIE...

• Trenażery do praktycznego kształce-
nia przyszłych stomatologów. 
Fot. Uniwersytet Ostrawski

• W Konsulacie 
Generalnym w 
Ostrawie amba-
sador Mateusz 
Gniazdowski 
(z lewej) spotkał 
się między inny-
mi z Mariuszem 
Wałachem, 
prezesem Kon-
gresu Polaków 
w Republice 
Czeskiej. 
Fot. SZYMON 
BRANDYS

Nawet 5000 koron za wjazd na czerwonym…

Mandat z automatu za 
przejechanie na czer-
wonym świetle przez 
przejazd kolejowy. W 

Wędryni (w pobliżu hotelu) zaczął 
w środę działać w pełni zautoma-
tyzowany system rejestracji i oceny 
wykroczeń. Kamery będą śledziły za-
chowania kierowców i wysyłały dane 
do odpowiednich organów. To pierw-
szy taki system w całych Czechach. 
W tym miejscu dochodzi do częstych 
wykroczeń – kierowcy wjeżdżają na 
przejazd już na czerwonym świetle. 
Stąd też decyzja Zarządu Infrastruk-
tury Kolejowej dotycząca instalacji 
inteligentnych kamer.

System działał w fazie testów już 
w ubiegłym roku w ramach pilo-
tażowego projektu realizowanego 
wspólnie z czeskim Biurem Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej Po-
licji i Urzędem Miasta Trzyńca. Po 
akceptacji Ministerstwa Transpor-

tu oraz Policji RC 1 lutego zaczął 
funkcjonować w pełni. – Stworzyli-
śmy unikatowe rozwiązanie, które 
odpowiada obecnym wymaganiom 
policji i umożliwia całkowicie bez-
obsługową rzetelną rejestrację, a 
następnie ocenę informacji do-
tyczących wykroczeń oraz prze-
stępstw – powiedział dyrektor 
generalny Zarządu Infrastruktury 
Kolejowej Jiří Svoboda. 

Zainstalowane na przejeździe 
kolejowym kamery rejestrują mo-
ment włączenia sygnalizacji świetl-
nej, a po upływie czasu na bez-
pieczną reakcję kierowcy śledzony 
jest także przejazd pojazdu przez 
tory. Jeżeli samochód przejeżdża 
na czerwonym świetle, system au-
tomatycznie wysyła dokumentację 
o wykroczeniu na policyjne ser-
wery za pośrednictwem Głównego 
Centrum Obsługi. Nieprzestrzega-
nie przepisów drogowych na prze-

jazdach kolejowych to nie tylko 
ryzyko utraty zdrowia i życia oraz 
narażanie innych uczestników 
ruchu, ale też spory wydatek.  Za 

przejechanie przejazdu kolejowe-
go na czerwonym świetle kierowcy 
pojazdu grozi mandat w wysokości 
5000 koron.  (szb)

• Samochód przejeżdża na czerwonym świetle jeszcze w momencie podnosze-
nia rogatek na przejeździe kolejowym w Wędryni. Od teraz każde takie wykro-
czenie będzie karane. Fot. ARC

W weekend zakończą się kontrole

Koniec kontroli na 
granicy ze Słowacją. 
Czechy wycofają się 
ze stałych patroli 
w nocy z soboty na 

niedzielę. Kontrole ze wschod-
nim sąsiadem obowiązywały 
od końca września – czeski rząd 
wprowadził je wówczas w związ-
ku z nielegalną migracją. Teraz 
pozostaną jedynie policyjne pa-
trole drogowe oraz na zielonej 
granicy. Decyzję czeskiego rządu 
przedstawił na środowej konfe-
rencji prasowej wicepremier Vít 
Rakušan. Jak powiedział, nadal 
prowadzone będą kontrole w 
pociągach międzynarodowych 
po słowackiej stronie. Chodzi o 

identyfi kowanie nielegalnych 
migrantów i uniemożliwienie ich 
wjazdu do Czech. Oba państwa 
przygotowują ponadto umowę, 
która umożliwi bliższą współpra-
cę w czasie kryzysu migracyjne-
go. 

Od wprowadzenia tymcza-
sowych kontroli na czesko-sło-
wackiej granicy policjanci do 25 
stycznia skontrolowali ponad 3 
miliony osób. Jak podaje Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych, 
w tej grupie znalazło się 9567 
migrantów. Ponad 2,5 tys. z nich 
policja uniemożliwiła wjazd na 
terytorium Czech. 141 osób zo-
stało zatrzymanych w związku z 
podejrzeniami o przemyt. 

Minister transportu Martin 
Kupka stwierdził rano przed 
posiedzeniem rządu, że spadek 
liczby nielegalnych migrantów 
jest zauważalny. Powiedział też, 
że Niemcy zniosły kontrole w po-
ciągach z Pilzna do Monachium. 
Tym samym wyeliminowane zo-
stały częste opóźnienia.

Słowacja, podobnie jak Czechy, 
odnotowała w styczniu znaczny 
spadek liczby osób zatrzymanych 
z nieuprawnionym pobytem w 
kraju w stosunku do liczby mak-
symalnej z listopada ub. roku. 
Spodziewany jest nieznaczny 
spadek przypadków nielegalnej 
migracji w najbliższych miesią-
cach.  (szb)

Zagłosuj na ulubioną 
atrakcję turystyczną
Województwo morawsko-śląskie po 
raz kolejny przyzna „Nagrody ruchu 
turystycznego Moraw Północnych 
2022” w pięciu kategoriach – osobi-
stość ruchu turystycznego, najlepsze 
przedsięwzięcie turystyczne, ulu-
biony ośrodek wypoczynkowy, perła 
architektury i designu oraz ulubiona 
ścieżka rowerowa. O zwycięzcach 
dwóch pierwszych zdecyduje facho-
we jury, laureaci pozostałych zostaną 
wyłonieni na podstawie publicznego 
głosowania dostępnego na stronie 
www.cenycr.cz. Każda kategoria 
obejmuje pięć nominacji. Głosować 
można na jedną z nich do 28 bm.

Związane z naszym terenem atrak-
cje turystyczne, które znalazły się 
wśród fi nalistów plebiscytu, to star-
tujące w kategorii najlepszego przed-
sięwzięcia turystycznego Muzeum 
Trójstyku w Jabłonkowie oraz POHO, 
pociąg oferujący przejażdżki wśród 
dawnych kopalnianych szybów, for-
tyfi kacje Szańce, które znalazły się w 
kategorii architektury i designu, oraz 
ścieżka rowerowa Olza-Olše.   

Wyniki konkursu zostaną opu-
blikowane w sobotę 4 marca. W ub. 
roku laureatami konkursu zostały 
m.in. Muzeum Techniki Tatra w 
Koprzywnicy, puszcza Mionsz oraz 
Sztramberk. (sch)

Nobel dla Owsiaka?
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki 
złożył wniosek o przyznanie pokojo-
wego Nobla Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy. – Z radością i dumą 
w imieniu grupy senatorów złożyłem 
wniosek o uhonorowanie Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy Poko-
jową Nagrodą Nobla. Głęboko wierzy-

my, że ta nagroda należy się Jurkowi 
Owsiakowi i jego fundacji za to, jak 
jednoczy nas w czynieniu dobra – na-
pisał na Twitt erze Grodzki. W sumie 
pod wnioskiem podpisało się 37 
członków Wyższej Izby Parlamentu. 
W ostatnią niedzielę WOŚP zagrała 
już po raz 31. Udało się zebrać na tę 
chwilę blisko 155 milionów złotych. 
 (wot)



4  ♩ Głos   |   piątek   |   3 lutego 2023 ♩   5Głos   |   piątek   |   3 lutego 2023K U LT U R A P U B L I C Y S T Y K A

Fot. ARC

Fot. ARC

Kino na Granicy odsłania karty
Dobry Wojak Szwejk będzie bohaterem tegorocznej retrospektywy Kina na Granicy. 25. przegląd fi lmowy zbiega 
się z 100. rocznicą śmierci twórcy tej postaci Jaroslava Haška. Z tej okazji organizatorzy imprezy przygotowali cykl 
fi lmów opartych na prozie tego autora albo odnoszących się do niej.

Szymon Brandys

O
r g a n i z a t o r z y 
planują poka-
zać siedem fi l-
mów opartych 
na twórczości 
Haška, żyją-
cego w latach 

1883-1923. Najstarszy z nich, „Opo-
wieści Haška ze starej monarchii” 
Miroslava Hubáčeka, powstał w 
1952 roku. Twórczość Haška stano-
wi jednak inspirację nie tylko dla 
twórców czeskich. 

– Mistyfi kator, dla którego nie 
było świętości – właśnie taki był 
Jaroslav Hašek. Stawiał pod prę-
gierzem satyry wszystkie sytuacje, 
w których człowieczeństwo za-
nikało na rzecz mechaniczności, 
fałszu czy obłudy. Był autorem 
ponad tysiąca trzystu opowiadań 
i kilku obszerniejszych utworów 
prozatorskich, zaś jego szczyto-
wym osiągnięciem, zarówno pod 
kątem wartości literackiej, jak i 
globalnego sukcesu czytelniczego 
i liczby stron stały się „Przygody 
dobrego wojaka Szwejka podczas 
wojny światowej”. Ta chyba najbar-

dziej znana czeska książka została 
przetłumaczona na ponad 60 języ-
ków i doczekała się 16 adaptacji fi l-
mowych oraz telewizyjnych, wśród 
których nie zabrakło produkcji za-
granicznych: polskiej, brytyjskiej, 
niemieckiej, austriackiej, rosyjskiej 
i ukraińskiej – mówi Martin Novo-
sad, dyrektor programowy Kina 
na Granicy po stronie czeskiej. 
– Wyjątkowy styl literacki Haška 
czerpie obfi cie z narracji ludowej, 
słowa mówionego, doświadczeń 
ludzi z marginesu społecznego, 
sarkastycznego humoru, ale także 
własnych przeżyć autora, który był 
związany z bohemą artystyczną, 
spróbował swych sił w kabarecie, 
był w armii, na wojnie i w niewoli 
rosyjskiej, miał żonę i dziecko, lecz 
podjął także próbę samobójczą.

Jaroslav Hašek pozostaje nie-
zwykle ważną postacią dla czeskiej 
kultury, nie tylko jej rozpoznawal-
ności poza granicami tego kraju, 
ale też portretowania tożsamości 
Czechów. – Jako artysta wymykał 
się wszelkim normom, choćby dla-
tego, że publiczne naśmiewanie się 
z wielu spraw wymagało od niego 
pewnej dozy odwagi. Lecz właśnie 
dzięki temu spojrzeniu twórczemu 

czuł się wolny – dodaje Martin No-
vosad. 

Wiadomo, że projekcjom fi lmo-
wym towarzyszyć będą debaty 
„szwejkowskie” krążące wokół 
tematów podobieństw i różnic w 

kulturze polskiej i czeskiej oraz 
szerzej: wokół kultury tego regio-
nu Europy, pod takimi hasłami, 
jak: „Szwejk w krajach Wyszehra-
du”, „Czy Czechom przeszkadza 
»gęba« Szwejka”? oraz „Szwej-

kowanie” czy „Kamienie na sza-
niec”? 

Jubileuszowy, 25. Przegląd Filmo-
wy Kino na Granicy odbędzie się w 
dniach 29 kwietnia-3 maja 2023 roku 
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. 

• Jaroslav Hašek (z lewej) i wykreowany przez niego Dobry Wojak Szwejk w interpretacji Rudolfa Hrušinskiego. 
Fot. ARC

Premierowy 
program balowy

Zespół folklorystyczny 
„Zaolzi”, działający w ra-
mach Miejscowego Koła 
Polskiego Związku Kultu-

ralno-Oświatowego w Jabłonko-
wie, przygotował pierwszy w swej 
22-letniej historii program balowy. 
W styczniu wystąpił na dwóch ba-
lach, w lutym będzie tańczył na 
kolejnych czterech. – Inicjatywa 
wyszła od młodych tancerzy w na-
szym zespole. Mamy teraz fajną, 
zwartą grupę młodzieży, otwartą 
na zmiany i nowe projekty – powie-
dział „Głosowi” kierownik zespołu 
Marcin Filipczyk. 

Wspólnymi siłami przygotowa-
no dwa tańce: walc wiedeński oraz 
footloose – taniec zainspirowany 
amerykańskim fi lmem „Footloose” 
z 2011 roku. Walczyk również został 
potraktowany nietypowo, ponie-

waż „Zaolzi” wykonuje go na me-
lodię piosenki „Stacja Warszawa” 
grupy Lady Pank. 

– Footloose wymyśliła Dominika 
Lípa z koleżankami, walczyk był 
pomysłem kierownika artystycz-
nego Tomasza Ciencialy – zdradzi-
ła Dorota Filipczyk, która nadała 
programowi końcowe szlify i zajęła 
się stroną organizacyjną i fi nanso-
wą występów balowych. Z myślą o 
nowych tańcach zakupiono rów-
nież stroje. 

Gdzie można będzie jeszcze zo-
baczyć „Zaolzi” w tegorocznym 
karnawale? Jutro zespół wystąpi 
na Balu Seniora w Jabłonkowie, w 
kolejną sobotę na Balu PZKO w Pio-
sku, natomiast 18 bm. zaliczy dwa 
występy: na Balu Papuciowym w 
Jabłonkowie oraz na imprezie ba-
lowej w Łomnej Dolnej.  (dc)

• Dziewczyny z zespołu „Zaolzi” w stro-
jach do footloose. Fot. ARC

• Nie żyje Leonard Pietraszak. Wybitny aktor 
fi lmowy i teatralny zmarł w wieku 86 lat w nocy 
z wtorku na środę. O jego śmierci poinformował 
media prezes Związku Artystów Scen Polskich 
Krzysztof Szuster. 
Pietraszak przyszedł na świat w Bydgoszczy 6 
listopada 1936 roku. Karierę aktorską rozpoczął 
w 1959 roku. Wystąpił w wielu fi lmach i serialach, 
jednak największą sławę przyniosła mu rola Gusta-
wa Kramera w fi lmie „Vabank” (na zdjęciu) w reż. 
Juliusza Machulskiego. Widzowie podziwiali go 
również w serialach „Czterdziestolatek” i „Kariera 
Nikodema Dyzmy”, a także fi lmie „Kingsajz”. Aktor 
zostanie pochowany na Cmentarzu Starofarnym w 
Bydgoszczy. W 2018 roku został honorowym oby-
watelem tego miasta.  (szb)
Fot. ARC

KULTURALNY OBIEKTYW

Prezydent RC w rozmowie z polskimi mediami

W  postrzeganiu zobo-
wiązań sojuszniczych 
przez Republikę Cze-
ską nic się nie zmie-

niło. Zasadę solidarności w ramach 
obrony kolektywnej uznajemy za 
kluczową dla naszego bezpieczeń-
stwa – powiedział Petr Pavel (na 
zdjęciu). Nowy prezydent Republi-
ki Czeskiej potwierdził również za-
miary dotyczące drugiej ofi cjalnej 
podróży zagranicznej, której celem 
miałaby być Polska.  To pierwszy 
wywiad, którego udzielił polskim 
mediom – Polskiemu Radiu 24 i 
Polskiej Agencji Prasowej.

Petr Pavel zadeklarował, że 
jego  zamiary dotyczące drugiej 
ofi cjalnej podróży zagranicznej, 
której celem miałaby być Polska, 
są aktualne. – To nie dlatego, że 
dostrzegam jakieś istotne proble-
my, które byśmy mieli między sobą 
– zdecydowanie nie.  Chciałbym 
raczej wykorzystać taką wizytę, 
aby raz jeszcze zapewnić naszych 
przyjaciół w Polsce i krajach bał-
tyckich, że w postrzeganiu zobo-
wiązań sojuszniczych przez Repu-
blikę Czeską nic się nie zmieniło. 
Chciałbym uspokoić pewne obawy, 
które pojawiły się w trakcie kam-
panii prezydenckiej po tym niefor-

tunnym wystąpieniu (Andreja Ba-
biša, kontrkandydata Petra Pavla 
– przyp. red.) dotyczącym tego, kto 
i kiedy wysłałby czeskich żołnierzy 
do obrony na przykład Polski czy 
państw bałtyckich – stwierdził.

Czeski prezydent elekt w rozmo-
wie z Polskim Radiem 24 odniósł 
się również do przyszłej współ-
pracy z Polską. Pavel zauważył, że 
„mamy wiele wspólnych kwestii”. 
– Jestem dumny z tego, że oba na-
sze państwa były wśród tych, które 
jako pierwsze zdecydowały się po-
magać Ukrainie i wciąż są pod tym 
względem w czołówce. Myślę, że na 
to powinniśmy stawiać – mówił.

– Wspólne są też inne kwestie, 
czyli to,  jak będziemy odpowiadać 
na kryzys energetyczny, co będzie-
my robić, aby ograniczyć swoją 
zależność od rosyjskich surowców. 
Do tego też możemy nawiązywać, 
jako że te procesy już trwają i nie 
ma żadnych istotnych problemów, 
ale będzie oczywiście dobrze, jeśli 
będziemy je koordynować i postę-
pować jednolicie. Jest też proble-
matyka Grupy Wyszehradzkiej, o 
której dużo się dyskutuje. Teraz 
znów pojawia się nowa sytuacja, 
która może mieć pewną dynamikę, 
więc i w tej kwestii jest o czym roz-

mawiać. Będziemy przygotowywać 
się do szczytu NATO, gdzie ważne 
jest, abyśmy mieli wspólne stano-
wisko – na tyle, na ile to możliwe. 
O tym wszystkim będziemy rozma-
wiać też w przyszłości. Powiedział-
bym, że jest cały szereg tematów 
– zauważył.

Polski premier Mateusz Mo-
rawiecki powiedział, że Polska 
przeznaczy w tym roku na obronę 
4 procent PKB. Czechy nie osią-
gnęły deklarowanego poziomu 2 
procent.  Nowy prezydent Czech 
stwierdził, że już  od długiego cza-

su jest zdania, że zobowiązania so-
jusznicze należy wypełniać.

– Od roku 2014, kiedy wraz z 
prezydentem Milošem Zemanem 
uczestniczyłem w szczycie w Walii, 
gdzie to zobowiązanie 2 procent zo-
stało podjęte, opowiadałem się za 
przyjęciem jasnego planu, według 
którego osiągnęlibyśmy ten poziom. 
Wielokrotnie krytykowałem rządy, 
które mieliśmy w ciągu tych dziesię-
ciu lat i które nie miały konkretne-
go, jasnego planu. Kiedy stałem na 
czele Komitetu Wojskowego NATO, 
wielokrotnie opowiadałem się za 
tym, aby wszystkie kraje członkow-
skie, które nie wywiązały się jeszcze 
z tego zobowiązania, przygotowały 
konkretne plany, poinformowały, 
kiedy i w jaki sposób będą w stanie 
je zrealizować – powiedział.

Petr Pavel w rozmowie z Polskim 
Radiem 24 dodał, że bardzo cieszy 
się z tego, iż obecny czeski rząd 
przedstawił projekt ustawy, która 
zawiera jasne zobowiązanie w spra-
wie przeznaczania 2 procent PKB 
na obronę. – Uznaję to za właściwy 
krok, ale pytaniem jest, czy to wy-
starczy. Niemniej jestem gotów po-
przeć tę ustawę, podpisać ją, a po-
tem wraz z rządem pracować nad 
tym, aby plan został konkretnie 
wypełniony. Myślę, że jednym z za-
dań i obowiązków prezydenta jako 
naczelnego dowódcy sił zbrojnych 
jest, aby zrobił wszystko, co w jego 
mocy, dla zapewnienia zdolności 
obronnych kraju, w tym dla wypeł-
nienia zobowiązań sojuszniczych 
– mówił.

 Polskie Radio 24

•••
Jestem dumny z tego, że oba nasze państwa 

były wśród tych, które jako pierwsze 
zdecydowały się pomagać Ukrainie i wciąż są 

pod tym względem w czołówce. Myślę, że na to 
powinniśmy stawiać

Wojna, epidemia czy 
kryzys energetyczny? 
Mieszkańcy Republiki Czeskiej za największe 
zagrożenie uważają międzynarodową 
przestępczość zorganizowaną (52 proc. 
respondentów), terrorystów (47 proc.), 
uchodźców (41 proc.) oraz radykalne ruchy 
religijne (35 proc.). Tak wynika z sondażu 
przeprowadzonego przez Centrum Badań Opinii 
Publicznej Instytutu Socjologicznego Akademii 
Nauk RC. Raport opublikowano wczoraj. 

Danuta Chlup

C
zęść responden-
tów uważa za 
duże zagrożenie 
także obce służby 
wywiadowcze (30 
proc.), skrajną 
prawicę (26 proc.) 

i skrajną lewicę (22 proc.) czy też 
cudzoziemców żyjących w RC (22 
proc.). 

Wśród ogólnych zagrożeń dla 
Republiki Czeskiej, bez precyzo-
wania grup, które mogą je spowo-
dować, pierwsze miejsce zajmuje 
kryzys surowcowy (niedobór ropy, 
gazu i tym podobne), który odczu-
wa jako poważne zagrożenie aż 
73 proc. respondentów. Blisko 70 
proc. pytanych za poważną groź-
bę uważa światowy kryzys ekono-
miczny, 45 proc. wojny, 39 proc. 
epidemie, 26 proc. klęski żywio-
łowe. W większości przypadków 
największe obawy przed różnymi 
zagrożeniami panują wśród osób 
starszych (60+), natomiast naj-

mniejsze wśród ludzi młodych w 
wieku 15-29 lat.

Ludzie mniej wykształceni (bez 
matury) częściej wyrażali duże 
obawy przed obcokrajowcami – czy 
to żyjącymi w Czechach (30 proc.), 
czy uchodźcami z obcych krajów 
(aż połowa respondentów). 

Uczestnicy sondażu odpowiada-
li także na pytanie otwarte, który 
kraj, ich zdaniem, zagraża bezpie-
czeństwu RC. Mogli wymienić trzy. 
Zdecydowanie najczęściej pojawia-
ła się Rosja (51 proc.), następnie 
Chiny (12 proc.), Ukraina (10 proc.) 
i Stany Zjednoczone (9 proc.). Jed-
na piąta osób była zdania, że nie 
ma takiego państwa, które zagraża-
łoby naszemu bezpieczeństwu. W 
odpowiedziach pojawiały się także 
kraje należące do NATO (najczę-
ściej Niemcy, ale w sporadycznych 
przypadkach również Wielka Bry-
tania, Turcja, Polska i Węgry). 

– Podczas szczegółowej analizy 
respondentów, którzy uważają Ro-
sję za zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa RC, ujawniły się stosunkowo 

małe różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi grupami wiekowymi – 
wskazuje autor raportu Martin 
Spurný. – Z  punktu widzenia wy-
kształcenia częściej wymieniali 
Rosję jako zagrożenie dla RC miesz-
kańcy z wykształceniem wyższym 
(61 proc.) w porównaniu do tych, 
którzy mają wykształcenie średnie 
lub niższe (48 proc.). Rzadziej uwa-
żali Rosję za zagrożenie respon-
denci, którzy oceniają obecną sy-
tuację ekonomiczną w RC jako złą 
oraz ci, którzy nie są zadowoleni 
z aktualnej sytuacji politycznej w 
RC, ci, którzy utożsamiają się z le-
wicą polityczną, a także ci, którzy 
nie wiedzieli, gdzie samych siebie 
umiejscowić na osi politycznej.  

26 
O tyle procent, w porównaniu do 
ostatniego sondażu w czerwcu 
2021 roku, zmniejszyła się liczba 
respondentów obawiających się 
epidemii. W poprzednim badaniu 
odsetek osób, które uważały epidemię 
za poważne zagrożenie dla RC, był 
najwyższy w historii i wynosił 65 
procent

• Blisko 70 proc. pytanych za poważną 
groźbę uważa światowy kryzys ekono-
miczny. Fot. Pixabay

Bilety 
jednak będą 
tańsze?
W przyszłym tygodniu będzie komu-
nikat dotyczący ostatecznych korekt 
cenowych biletów PKP – poinfor-
mował wczoraj Piotr Müller, rzecznik 
rządu RP. Przypomnijmy, że od 11 
stycznia ceny podstawowe biletów 
jednorazowych w pociągach Pendo-
lino wzrosły średnio o 17,8 proc., w 
pociągach EIC o 17,4 proc., a w po-
ciągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. 
Taki skok cen biletów kolejowych 
uzasadniono wzrostem cen prądu.
Piotr Müller do cen biletów odniósł 
się wczoraj na antenie Programu 
Trzeciego Polskiego Radia. Wyjaśnił, 
że trwają jeszcze spotkania robocze 
w tym zakresie, dlatego w przy-
szłym tygodniu należy spodziewać 
się komunikatu, który fi nalizuje ten 
temat. Nie wiadomo jednak, czy ceny 
biletów powrócą do poziomu sprzed 
ostatnich podwyżek. Rzecznik rządu 
nie potrafi ł jednoznacznie odpowie-
dzieć na to pytanie. 
– Premier postawił zadanie daleko 
idące. Zobaczymy, jakie są możliwo-
ści – dodał Müller. Zastrzegł, że rząd 
nie rozważa wprowadzenia zerowe-
go podatku VAT na bilety PKP. Po-
móc w obniżkach ma rekompensata 
wzrostów cen prądu dla PKP. Piotr 
Müller spodziewa się też działań ze 
strony samej spółki. Decydujące roz-
mowy w tej sprawie mają się odbyć 
lada dzień.
W sprawie cen biletów interwenio-
wał premier Mateusz Morawiecki. 
W poniedziałek na konferencji 
prasowej przyznał, że trwają prace 
nad przekazaniem dodatkowych 
środków z budżetu państwa dla PKP, 
aby zrekompensować podwyżki cen 
energii elektrycznej. Przyznał, że w 
ubiegłym tygodniu na spotkaniu z 
ministrem infrastruktury Andrzejem 
Adamczykiem, a także z zarządem 
PKP Intercity wyraźnie podkreślił, 
że domaga się znaczącej redukcji, a 
najlepiej powrotu do poprzednich 
cen. Efekty poznamy wkrótce.
 (klm)

Wszystkie wiersze

W środę minęła 11. 
rocznica śmierci Wi-
sławy Szymborskiej, 
laureatki Nagrody 

Nobla w dziedzinie literatury. 
2023 jest obchodzony w Polsce 
jako Rok Wisławy Szymborskiej. 
Nie lada gratkę dla miłośników 
Szymborskiej przygotowało kra-
kowskie wydawnictwo Znak. Wła-
śnie wypuściło na rynek „Wiersze 
wszystkie”. Jak sama nazwa wska-
zuje, po raz pierwszy w jednym 
miejscu zebrano wszystkie wier-
sze noblistki.

– Z okazji stulecia urodzin no-
blistki powstał wyjątkowy zbiór 
zawierający całą jej twórczość 

poetycką. Teksty od de-
biutanckiego „Szukam 
słowa”, pomieszczone w 
czternastu tomach, po wier-
sze dotąd niepublikowa-
ne. Komentarzem opatrzył 
je wybitny znawca poezji 
Szymborskiej prof. Woj-
ciech Ligęza. Jego posłowie 
ułatwia poruszanie się po 
wielości możliwych kontek-
stów i odczytań tej poezji – 
reklamuje opasłe tomiszcze 
wydawnictwo Znak.

Książka liczy 800 stron i 
można ją nabyć w promo-
cyjnej cenie 67,49 zł na stro-
nie wydawcy.  (wot)
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Fot. ARC przedszkola

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA GŁOSIK I LUDMIŁKA

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.

Skrzaty z kotylionami
Zbliżał się bal szkoły, do której 
lubiły zaglądać nasze skrzaty. 
Głosik i Ludmiłka zastanawiali 
się, jak mogliby pomóc w przygo-
towaniach. 

– Zróbmy kotyliony – zapropo-
nowała Ludmiłka. 

– Oj, nie wiem, czy dam radę. 
Takie robótki to nie dla mnie – 
skrzywił się Głosik. 

– Nie marudź. Lecę kupić 
wstążki i podobne rzeczy, które 
mogą nam się przydać. 

– A ja w międzyczasie poszu-
kam informacji, skąd wzięła się 
ta dziwna nazwa: kotylion – po-
wiedział Głosik. 

Ludmiłka szybko przynio-
sła materiał i skrzaty zabrały 
się do roboty. Wykonywały 
klasyczne kotyliony z kokard, 
przypominające ordery, ale 
także inne, bardziej pomysło-
we: kwiatki, fi kuśne miniatu-
rowe kapelusiki z fi lcu, maleń-
kie krawaty, bałwanki z tektury 
i waty.

– Miałeś się dowiedzieć, dla-
czego te cuda nazywane są ko-
tylionami – przypomniała sobie 
Ludmiłka podczas pracy. 

– I dowiedziałem się! Wyobraź 
sobie, Ludmiłko, że słowo to po-
chodzi z języka francuskiego i 
wzięło się od nazwy tańca. Na po-
czątku rozdano tancerkom i tan-
cerzom odznaki do przypięcia, 
które tak samo, jak taniec, nazwa-
no kotylionami. Kto miał taki sam 
kotylion, tańczył w parze. 

– Ciekawe – zauważyła Lud-
miłka. – U nas teraz bywa ina-

czej. Panowie kupują paniom bu-
kieciki, a panie panom kotyliony. 
Przypięte do ubrania wyglądają 
jak ordery. 

– Zwyczaje się zmieniają, lecz 
nazwa została. I brzmi ładnie, 
prawda, Ludmiłko?

– Prawda. I myślę, że nasze ko-
tyliony także ładnie wyszły. Będą 
się podobały balowiczom – oce-
niła zadowolona.  (dc)

Serca dla babć i dziadków
„ K o c h a m 
Was, Bab-
ciu, Dziadku 
mocno tak, 
z  Wami jest 
łatwiej kolo-
rować świat.

To dla Was 
zawsze mi-
łość w sercu 
mam, Babci 
i Dziadkowi 
serce swoje 
dam…” – słowa tej piosenki wy-
rażają, jak ważną rolę odgrywają 
babcia i dziadek w życiu każdego 
dziecka. Babcia i dziadek to mi-
łość, ciepło i wszystko, co dobre. 

Dzień Babci i Dziadka to dwa 
wyjątkowe styczniowe dni, 
wzbudzające radosne emocje. 
Dla babć i dziadków wnuczęta są 
radością życia, toteż zawsze bar-
dzo licznie przybywają do nasze-
go przedszkola. 

W tym roku świętowaliśmy 
nieco później, ponieważ dzieci 
chorowały. Były wierszyki, ży-
czenia prosto z serca płynące i 
piosenki, które dzieci uświetniły 
grą na instrumentach perkusyj-

nych. Był też taniec z  balonika-
mi – serduszkami, wzruszający 
naszych gości do łez. Wielką nie-
spodzianką był teatr cieni, jak 
również inscenizacja odegrana 
przez starszaki, które zamieniły 
się w prawdziwych aktorów. We-
soły dziadek piekł swojej ukocha-
nej żonie pyszną babkę i przeżył 
z  wnukami, pieskiem i kotkiem 
mnóstwo wesołych przygód.

Nie zabrakło, oczywiście, pięk-
nych laurek i serduszek pachną-
cych kawą, wykonanych przez 
dzieci. Brawa dla naszych przed-
szkolaków.

Nauczycielki z przedszkola 
w Mostach koło Jabłonkowa

Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

O sportach zimowych 
Narty, sanki, łyżwy i snowboard w przedszkolu? A także kij do hokeja? Dlaczego nie, jeżeli 
zajęcia dotyczą sportów zimowych. Tak było w zeszły piątek w placówce przy ul. Akacjowej 
w Czeskim Cieszynie. 

Danuta Chlup

D
w u d z i e s t k a 
dzieci zebrała 
się po śniada-
niu w sali, w 
której nauczy-
cielka Barbara 
Kielkowska wy-

stawiła wspomniany sprzęt. Były 
także „jabłuszka” do ślizgania się 
z górki, kask i gogle, czyli specjal-
ne narciarskie okulary, oraz buty 
do jazdy na nartach. 

Najpierw dzieci zagrały z pa-
pierowymi kulami w „Kulka goni 
kulkę”. A potem już była mowa o 
sporcie. Przedszkolaki obejrzały 
krótki fi lm o zimowych dyscy-
plinach olimpijskich – znanych 
i mniej znanych, jak na przykład 
curling. 

– Jak nazywa się ten, kto jeździ 
na nartach? A jak nazywa się ten 
sport? W co musimy się ubrać, 
kiedy idziemy na sanki? – pani 
Basia zmuszała dzieci do „rusze-
nia głową”. 

Dziewczynki i chłopcy mogli 
obejrzeć z bliska sprzęt, porów-
nać, czym różni się wiązanie 
narciarskie od snowboardowego, 
zastanowić się, dlaczego płozy 

łyżew są ostre. Dużą frajdę miały 
przy zadaniach, które przydzieli-
ła im pani Basia. Maluszki robiły 
palcami szlaczki w mące rozsypa-
nej na tacy, co przypominało śla-
dy nart lub sanek na śniegu. Starsi 

składali pocięte na kawałki obraz-
ki sportowców: narciarza, snow-
boardzisty, łyżwiarza, hokeisty. 
Na koniec wszyscy zaśpiewali 
fajną zimową piosenkę o malarzu 
mrozie i z dumą zaprezentowali 

wspólnie wykonany plakat o spor-
tach uprawianych zimą w górach. 

Dzieci chętnie uczestniczyły w 
zajęciach. Pani nauczycielka oraz 
kierowniczka Ewa Lípa mogą z 
nich być dumne.  

Przedszkolaki z ul. 
Akacjowej opowiadają 
o sportach zimowych. 

Ewa Ciahotna, 6 lat
Uczę się jeździć na 
nartach. Potrzebne 
są do tego spe-
cjalne buty, narty, 
kijki, kask i gogle 
przyczepione do 
kasku. Są po to, aby mi 
śnieg nie wpadał do oczu. Najpierw 
wyjeżdżam wyciągiem na górkę 
i potem zjeżdżam. 

Kaja Lasota, 5 lat
Chciałabym jeździć 
na łyżwach, ale 
jeszcze nie jeź-
dziłam. Na łyżwy 
trzeba się ciepło 
ubrać. Można jeździć 
po stawie albo na stadionie. 

Benjamin Nohavica, 6 lat
Ze sportów zimo-
wych najbardziej 
podobają mi się 
łyżwy. Próbowa-
łem jeździć na sta-
dionie. Byłem tam 
z mamą, tatą i bratem. 
Miałem pożyczone łyżwy. 

ANKIETA

• Przedszkolaki zapoznały się 
ze sprzętem do uprawiania 
sportów zimowych. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Ambasador przepytany 
przez młodych
Czwartoklasiści Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie 
mieli w poniedziałek możliwość porozmawiania z ambasadorem RP w Pradze 
Mateuszem Gniazdowskim. W czasie spotkania, które odbyło się w auli, pytali 
o wiele spraw. Dzięki obecności konsul generalnej RP w Ostrawie Izabelli Wołłejko-
-Chwastowicz pojawił się też temat Karty Polaka.

Beata Schönwald

M
a t e u s z 
Gniazdow-
ski nie jest 
z a w o d o -
wym dy-
p l o m a t ą . 
Z a n i m 

objął polską placówkę w Pradze, 
był pracownikiem państwowych 
instytucji obsługujących politykę 
zagraniczną, w tym Ośrodka Stu-
diów Wschodnich, gdzie zajmował 
się regionem Europy Środkowej, 
stosunkami polsko-czeskimi i pol-
sko-słowackimi. Dlatego też, od-
powiadając na pytanie Magdaleny 
Fajkus o cechy, jakie powinien po-
siadać ambasador, stwierdził, że 
droga do dyplomacji niekoniecznie 
musi prowadzić przez studia na 
kierunku stosunki międzynarodo-
we czy politologia. – Do Akademii 
Dyplomatycznej trafi ają ludzie po 
różnych kierunkach społecznych 
lub lingwistycznych. Znajomość 
języka polskiego obok języka cze-
skiego i języków światowych jest 
coraz większym atutem – przeko-
nywał, dodając, że w przypadku 
uczniów Polskiego Gimnazjum 
znajomość języków polskiego i cze-
skiego to „więcej niż dwa języki, bo 
chodzi o języki naprawdę solidnie 
opanowane”.

Chociaż pojawiło się też na przy-
kład pytanie o możliwość uzy-
skania polskiego obywatelstwa w 
sytuacji, gdy ma się dowody na to, 
że rodzice lub dziadkowie posia-
dali takowe, ale je utracili, więk-
szość czasu poświęcono tematom 
dotyczącym polityki zagranicznej 

państw Europy Środkowej oraz pol-
sko-czeskich stosunków bilateral-
nych w świetle wojny na Ukrainie. 
– Cały kontekst okrutnej wojny za 
wschodnimi granicami niezwy-
kle nas zbliżył. Mamy atmosferę 
dobrej współpracy. Dużo łatwiej 
jest rozwiązywać pomniejsze spra-
wy bilateralne, kiedy wiemy, że w 
sprawach zasadniczych spojrzenia 
rządów obu państw są zbieżne – 
zaznaczył dyplomata, przy okazji 
kładąc nacisk na dobrze rozwija-
jącą się polsko-czeską współpracę 
gospodarczą. Jak zauważył, jest 
ona szansą dla ludzi mających w tej 
dziedzinie wyjątkowe kwalifi kacje, 
które daje właśnie polska szkołach 
w Czechach. 

Joannę Grudzińską interesowało 
z  kolei, czy słowa Andreja Babiša 
o nieudzieleniu pomocy Polsce w 
razie rosyjskiej napaści mogły spo-
wodować ochłodzenie stosunków 
polsko-czeskich.

– Myślę, że nie. Ta wypowiedź zo-
stała dość szybko zdementowana i 
z reakcji polskich mediów sądzę, że 
nie spowodowała aż tak dużego za-
niepokojenia. To są tak oczywiste 
kwestie, że nikomu by do głowy nie 
przyszło, żeby brać na poważnie 
podważania zobowiązań sojuszni-
czych. Paradoksalnie absurdalność 
tej sytuacji i sposób, w jaki polityka 
czeska odniosła się do tej wypowie-
dzi, reakcja prezydenta elekta, któ-
ry wyraził gotowość pojechania z 
drugą po Słowacji wizytą do Polski, 
pokazały, że nasza współpraca jest 
istotna dla obu stron – przekony-
wał ambasador. 

O wiele bardziej w przyszłość wy-
biegało natomiast pytanie Domini-

ka Prymusa o możliwość prowadze-
nia dialogu państw Europy z Rosją 
na gospodarcze czy polityczne te-
maty. – Dzisiaj jest bardzo zła sytu-
acja w tym zakresie, bo rozbieżność 
naszych interesów i Rosji, Ukrainy 
i Rosji, zawęziła możliwość rozmo-
wy. Jesteśmy przed długą próbą sił, 
kiedy dialog w rozumieniu dyplo-
matycznym ma swoje ograniczenia 
– powiedział. Dodał również, że 
chociaż istnieje nadzieja, że kiedyś 
sytuacja w Moskwie się zmieni, to 
takie kraje, jak Polska czy Czechy 
są raczej sceptyczne co do tego. Na 
Zachodzie jest jednak duże oczeki-
wanie, że w przyszłości taki dialog 
będzie możliwy. 

Mateusz Gniazdowski intere-
sował się również planami zgro-
madzonych w auli maturzystów 
odnośnie studiów, szczególnie w 
Polsce. Ostrawska konsul w związ-
ku z tym nie kryła zaskoczenia, że 
tylko pojedyncze osoby posiadają 
Kartę Polaka. Uczuliła młodzież na 
to, że składając w NAWA wniosek o 
stypendium, należy podać numer 
tego dokumentu, oraz radziła, by 
dłużej nie zwlekać. Na wydanie 
Karty czeka się bowiem od 30 dni 
do sześciu tygodni.  

• Maturzyści powitali ambasadora oklaskami.

• Mateusz Gniazdowski odpowiadał 
na pytania. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Podzielili się 

z niepełnosprawnymi

Część dochodu z Koncertu 
Świątecznego Polskiego 
Gimnazjum im. J. Sło-
wackiego w Czeskim Cie-

szynie, który odbył się 9 grudnia 
ub. roku w kościele ewangelickim 
Na Niwach, trafi ła już do Stowa-
rzyszenia „Nigdy nie jesteś sam”. 
W ub. piątek dyrektor szkoły Maria 
Jarnot przekazała na ręce jego sze-
fowej Renaty Czader symboliczny 
czek opiewający na kwotę 20 tys. 

koron. Pieniądze zostaną wykorzy-
stane na organizację obozu letnie-
go dla dzieci niepełnosprawnych. 
Dzięki szczodrości uczestników 
koncertu w czasie jego dwóch od-
słon – przedpołudniowej i popołu-
dniowej – udało się zebrać 36  804 
koron. Organizatorzy już przed 
koncertem zapowiedzieli, że poło-
wę dochodu przeznaczą stowarzy-
szeniu. Ostatecznie przekazali jego 
większą część. (sch)

1,65
to średnia ocen, jakie otrzymali uczniowie Polskiego Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie na świadectwach półrocznych. 114 osób uzyskało świadectwo 
z odznaczeniem, co oznacza, że średnia ich ocen nie przekroczyła wartości 1,5 
i z żadnego przedmiotu nie dostały gorszego stopnia niż 2. Spośród nich aż 23 
uczniów cieszyło się z samych jedynek. 
W całej RC rozdanie świadectw miało miejsce we wtorek. Dziś natomiast dzieci 
i młodzież szkolna korzystają z jednodniowych ferii półrocznych. (sch)

Konkurs krasomówczy 
to coś dla ciebie!

Umiejętność przekony-
wania do swoich racji 
z użyciem poprawne-
go języka polskiego to 

sztuka, którą być może nie każdy 
posiada, ale której warto się na-
uczyć. Dobrą do tego okazją jest 
XXV Konkurs Krasomówczy im. 
Wojciecha Korfantego, zaadreso-
wany do uczniów klas 8. i szkół 
średnich w Polsce, a także klas 9. 
szkół podstawowych oraz szkół 
średnich w RC. Składa się z trzech 
etapów. Pierwszym są eliminacje 
lokalne, które odbędą się 24 bm. o 
godz. 9.00 w Centrum Pedagogicz-
nym w Czeskim Cieszynie, drugim 
– eliminacje regionalne 3 marca o 
godz. 10.00 w Domu Narodowym w 
Cieszynie, a ostatnim ogólnokrajo-
wy fi nał 10 marca w Sejmie Śląskim 
w Katowicach. 

Zainteresowani sprawdzeniem 
swoich zdolności krasomówczych 
w tym konkursie muszą przygoto-
wać i wygłosić 5-minutowe prze-
mówienie nawiązujące do hasła 
przewodniego tegorocznej edycji, 
którego autorem jest patron tego 
wydarzenia Wojciech Korfanty. 
Brzmi ono: „Nie zdajemy sobie 

sprawy z naszej wielkości, lecz tak-
że z naszej odpowiedzialności”.

Centrum Pedagogiczne dla Pol-
skiego Szkolnictwa Narodowościo-
wego jako organizator eliminacji 
konkursowych zaprasza nie tylko 
do udziału w tym krasomówczym 
sprawdzianie, ale także proponuje 
konsultacje, które pomogą odpo-
wiednio przygotować się do występu. 

– Konsultacje indywidualne lub 
w grupie zainteresowanych osób 
przeznaczone są dla uczniów, jak 
również nauczycieli przygotowu-
jących swoich uczniów do kon-
kursu. Podpowiemy, jak zbudować 
poprawny wizerunek mówcy, jak 
zadbać o emisję głosu i dlaczego 
tak ważna jest retoryka. Wskażemy 
również, na co zwraca uwagę jury 
– przekonuje Barbara Kubiczek z 
Centrum Pedagogicznego. Na jej 
adres e-mailowy: kubiczek@pcte-
sin.cz należy kierować zarówno py-
tania w sprawie ustalenia terminu 
konsultacji, jak również zgłoszenia 
na konkurs. Te przyjmowane są do 
17 bm. i powinny zawierać imię i 
nazwisko uczestnika, imię i nazwi-
sko nauczyciela, ew. opiekuna oraz 
adres e-mailowy. (sch)

• Renata Czader i Maria Jarnot z symbolicznym czekiem. 
Fot. Polskie Gimnazjum w Cz. Cieszynie
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»Ja tu widzę niezły bałagan«
Szanowni Czytelnicy, to wielka przyjemność wiedzieć, że ktoś czyta co nieco ten mój plastusiowy pamiętnik. Czy 
są problemy z czcionką? Mijający pierwszy tydzień przyniósł kilka kolejnych obserwacji, którymi oto się z Wami dziś 
spieszę dzielić.

Tomasz Bednarczyk*

Mieszkanie
Od samego początku doskwierał 
mi pracujący za oknem piekielny 
generator, co to spać i wypocząć 
nie dawał. Po niecałym tygodniu 
udało mi się przenieść do innego 
pokoju w tym samym budynku. 
Poziom hałasu uległ znacznemu 
obniżeniu, choć do ciszy to jeszcze 
trochę brakuje, ale widzę, że lepiej 
już nie będzie. Przeniosłem się 
lub raczej mnie przeniesiono, tzn. 
mój cały dobytek. Dziś wieczorem 
po robocie odebrałem po prostu 
klucz do drugiego pokoju. Dziwne 
to uczucie, jak ktoś tak po prostu 
wszystkie twoje brudy i prywatno-
ści (oj, czego tam nie było) przenosi 
i układa w podobnej konstelacji w 
innym miejscu. Czuję się w związ-
ku z tym taki jakiś prześwietlony i 
nieintymny... Mają teraz na mnie 
haki – teczkę znaczy. Moje nowe lo-
kum nawet bardziej mi się podoba 
niż stare. Ogólnie rzecz ująwszy, to 
pomimo iż w nagłówku jest napisa-
ne „Luxury Guest House”, to jak na 
europejskie warunki daję mu klasę 
bardziej hostelową z TV i lodówką.

Niestety, mój szybki, domowy 
kurs prasowania i prania do la-
musa poszedł, gdyż to, co ma być 
uprane lub uprasowane wrzucam 
w łazience do czarodziejskiego ko-
szyczka, a na drugi dzień znajduję 
to w mojej szafi e. Muszę się zaczaić 
na intruza, bo nie wiem jeszcze, jak 
to się dzieje, przeszkadzać to jej (tej 
pracy znaczy) nie zamierzam.

W moim „all inclusive paradi-
se” (przypomnę: straż 24h, wo-
koło 3,5 metrowy mur z drutem 
kolczastym, że nawet człowiek 
nie może podskoczyć i zobaczyć, 
co tam u tubylców) namierzyłem 
coś na kształt baseniku. Ma to 
wymiary około 10 m na 4 m i jest 
owalne. Pływać to nie szczególnie, 
ale odmoczyć ciało można. Kolor 
fajowy, bo błękitny, jakieś palem-
ki, siedziska – wrażenie cool (nie 
mylić z zimnem – już zapomnia-
łem, co to za uczucie). Poza tym 
mini-gym – kiepski (choć może ja 
wybredny). W weekend byłem w 
większym. Powstrzymam się od 
narzekania, bo poza Beach House, 
gdzie jeszcze nie byłem (prywatna, 
bezpieczna plaża dla Ericssona), 
to nie widzę dla siebie jak na razie 
więcej możliwości co do spędza-
nia weekendów „outdoors”. A tak 
w ogóle to mieszkam na wyspie 
Victoria, jakby ktoś chciał szukać, 
choć otwartego morza to jeszcze 
nie widziałem.

Zwierzęta 
Typowych w stylu safari póki co 
brak. Jakieś wyschnięte ptaki w 
okolicach wody, europejski kun-
del na smyczy obsługi „hoteliku” i 
pełno jakiś-takich gadów na kształt 
jaszczurek o długości około 20-30 
cm o ciekawych kolorach (np. po-
marańczowy łeb, ogon, zieleńszy 
tułów, reszta szara). Chodzi, biega 

„toto” po wszystkim (jeszcze nie 
po mnie) i wszędzie i wygląda, jak-
by wyszło prosto z terrarium. Nie 
wiem, czy mam się bać, czy uda-
wać, że mnie nie ma na wypadek 
naszego face-to-face.

Transport
Samochód wydaje się konieczno-
ścią. Kultura jazdy (albo raczej jej 
brak) nieznana w Europie. Jedyne 
stosowane znaki to „no parking”. 
Nie ma też świateł i innych pomocy 
drogowych. Pomagać to starają się 
mundurowi, co wymachują jakimiś 
kijami i temu podobnymi. Jeśli już 
droga jest utwardzona (a poruszam 
się po „ekskluzywnej” dzielnicy), to 
takich dziur cała Polska nasza nie 
widziała. Boczne drogi to klepiska i 
kamieniska. Podobno nieprzejezd-
ne po opadzie atmosferycznym. 
Klakson, wymowna gestykulacja są 
naturalną formą porozumiewania 
się kierowców. Obowiązuje zasada: 
kto silniejszy, większy, sprytniej-
szy, ten lepszy, znaczy uprzywilejo-
wany. Dziwię się, że jeszcze nie za-
liczyliśmy jakiejś stłuczki. Dziękuję 
Wam Kierowcy.

A tak przy okazji – zaczynam po-
znawać również kierowców Erics-
sona (jest ich około 60). Generalnie 
to przyjaźni ludzie, tylko ich an-
gielski trudno trawię. Na dodatek 
porozumiewają się przez swoje 
UKF używając „call signs” np: biu-
ro Ericssona to „White House”; biu-
ro operatora „GSM EcoNet – Wa-
shington”, mój hotelik – „Georgia”, 
strażnik na bramie – „Alibaba”. Jak 
biały z Ericssona jedzie na zakupy, 
do knajpy, to znaczy, że jedzie na 
„dżiam dżiam”. Szybko się uczę i 
używam tych zwrotów w naszych 
samochodowych „konwersacjach”. 

Dla równowagi i odreagowania 
językowego widuję się czasami 
przez chwilę z panią Barbarą, co to 
nie może do dzisiaj zorganizować 
mi karty wejściowej do Ericssona 
(permanentne problemy technicz-
ne). Ta rodowita Brytyjka leczy 
moje uszy. Szkoda tylko, że jak już 
zdobędzie dla mnie tę kartę, to 
skończy się ta moja „językotera-
pia”. 

W ciągu dnia jeden wielki korek. 
Wychodzisz na lunch i wracasz po 
przeszło trzech godzinach. Takie 
to nigeryjskie „effi  ciency” w pracy. 
Trochę mi to przeszkadza, a może 
i irytuje, ale jakoś trzeba będzie się 
przyzwyczaić. Szybciej byłoby na 
piechotę, ale po drodze albo ktoś 
cię przejedzie, napadnie, ochlapie 
błotem spod kół, albo zasłabniesz 
od żaru z nieba (słońce jakoś wy-
soko – niemalże dokładnie w zeni-
cie). Te ciągłe zmiany: żar, klima (w 
samochodzie i w biurze), żar, klima 
to też „chorobopędne” (przyp. aut. 
„Jak żyć?” – wtedy jeszcze niezna-
ny cytat klasyka).

„Full korka” to nie ma wcze-
snym rankiem i po godz. 19.00, ale 
ta godzina, jak się okazało, to zbyt 
późna jest, choć pozornie fajna. 
Jeden z „driverów” uświadomił mi 
bowiem, iż po zmroku rośnie nie-
bezpieczeństwo napadu. Na drugi 
dzień rano dowiedziałem się, iż 
właśnie jeden z kierowców został 
znaleziony zastrzelony w nocy w 
swoim samochodzie, czyli w miej-
scu swojej pracy.

Praca
„Ja tu widzę niezły bałagan”. Nie 
wiadomo, za co się zabrać na po-
czątek. Chyba za siebie. W dzia-
le dwóch specjalistów na „long 
term” (najlepiej zorientowani), 
inżynierowie miejscowi („słabiej” 
zorientowani) i ja (dopiero próbu-
jący się zorientować). Wszyscy o 
podwyższonym stopniu pigmen-
tacji, oprócz mnie (tej nabieram 
z dnia na dzień). Niby to biuro 
jakich tu mało (oczywiście jak 
wszystko tego typu za 3,5 murem 
z drutem kolczastym), ale biuro-
wych rzeczy to jak na lekarstwo, 
podobnie jak radiowego sprzętu 
pomiarowego. 

Z kranu leci brązowa woda (je-
żeli w ogóle leci). W toalecie brak 
klamek, a drzwi jak sito z odzysku 
z ostatniego wychodka na stacji 
Warszawa-Stadion. No i to zagoto-
wane, niewentylowane WC bez kli-
matyzacji – wychodzisz PO (przyp. 
aut.: wtedy jeszcze bez konotacji 
politycznych) zalany potem, mo-

kro ci pod wszystkimi pachami i 
we wszystkich pachwinach i już ci 
prawie pozornie dobrze, ale czujesz 
pewien dyskomfort z tego, jak teraz 
wyglądasz. Doświadczenie na całe 
życie. Dlatego z tym większą przy-
jemnością wpadam na lunche do 
Ericssona. Tu jest bardziej europej-
sko i biurowo. Szkoda, że i ja tu nie 
pracuję na co dzień, tylko bywam 
na „papu”, załatwić jakąś formal-
ność i wieczorem dostać się do fi r-
mowego e-maila. W biurze klienta 
go nie mam i widzę, że nie będę już 
miał.

Zakupy, jedzenie
Na zakupy (pamiętacie „dżiam 
dziam”) jeżdżę (bo przecież nie 
chodzę, bo to mniej bezpieczne) do 
najbardziej popularnego tu marke-
tu dla „nisko-spigmentowanych”: 
„Park’n’shop”. W środku „po na-
szemu” – porządek, duży wybór 
zagranicznych towarów na pół-
kach, klimatyzacja. Aż miło tam 
pochodzić, nawet dla samego spa-
ceru i poczucia wolności, czyli bez 
kierowcy-ochroniarza obok. Łudzę 
się również nadzieją, że spotkam 
jakiegoś Polaka – tylko jak go po-
znam. Świadomie i Jemu ułatwiam 
zadanie – noszę koszulki z polski-
mi napisami.

Ceny tragiczne – co najmniej 100 
proc. wyższe niż u nas, choć są wy-
jątki. To podobno również wynik 
braku paliwa na rynku (przydrożni 
sprzedają go z plastikowych bania-
ków). Na mieście mówią, że dzięki 
temu mniej samochodów jeździ 
(ot, nie zauważyłem). Już wiem, 
że nie wystarczą mi „reklamówko-
we” zapasy gotówki. Jeszcze nie 
wiem, jak to logistycznie rozwiążę, 
bo daleki jestem od użycia karty 
w bankomacie. Parking sklepowy 
ze strażnikami. Zakupy wynoszą 
pakowacze. Ładują cię z tym do 
samochodu, kłaniają się ze strażni-
kami i jesteś wywożony przez two-
jego kierowcę „door-to-door”. Taki 
luksus jednak kosztuje (przyp. aut.: 
tylko czy mi się należy). Można żyć 
i taniej, ale niekoniecznie dłużej.

Od przydrożnych „restaurato-
rów” kupują tylko zorientowani 

miejscowi. Cztery kije wbite w zie-
mię, nad nimi rozpięte coś dykto-
-podobnego lub materiałowego. 
W „środku” strzępy stołu i ławy. 
Wszystko brudne i sypiące się zaj-
muje jakieś 4 m kwadratowe, choć 
mieści się tam z 8 osób. Na ze-
wnątrz „kuchnia” palona na czym 
się uzbiera z ulicy, mieszane kijem 
lub czymkolwiek. Obok dzieci bez 
opieki. Smutny, przejmujący obraz 
widziany przez szyby twojego kli-
matyzowanego samochodu z kie-
rowcą.

Przydrożni sklepikarze nie wy-
glądają lepiej. Inni nieustannie no-
szą na głowach zebrane na tacach 
to, co mają do sprzedania (chleb, 
owoce). Wygląda to często na cięż-
kie – pozazdrościć koordynacji i 
siły (również kobietom) – ale ni-
czego więcej. Na pewno nie takiego 
życia. Szkoda mi tych ludzi (przyp. 
aut.: Dzisiaj jeszcze bardziej).

Jak najszybciej muszę znaleźć 
sobie jakąś bratnią duszę, dla po-
cieszenia i zwykłego ludzkiego to-
warzystwa na co dzień.

Kończę już, bo nie mam pewno-
ści, czy ktoś wytrzymał do końca 
tego przydługiego już chyba odcin-
ka.

…stay tuned more to come

Z wysuniętej placówki na wygnaniu,
Wasz korespondent,

Tomek na Czarnym Lądzie
Nigeria, Lagos, marzec 2003

TOMASZ BEDNARCZYK* – po-
dróżnik od zawsze. Pasję zaszczepili 
w nim od najmłodszych lat rodzice, 
zabierając go co roku samocho-
dem lub rowerem na objazdowe, 
namiotowe wakacje po Polsce. W 
szkole średniej już sam wyjeżdżał z 
kumplami, głównie na narty w Be-
skidy i Tatry (pierwsza zagranica to 
była wtedy Słowacja) i na żagle po 
rodzimym Zalewie Zegrzyńskim pod 
Warszawą i po Mazurach. Prowa-
dzi Pro-Skippers Group Sp. z o.o., 
profesjonalną agencję wynajmu 
jachtów morskich. Za tydzień ciąg 
dalszy opowieści.

• Życie poza murem.  Zdjęcia: TOMASZ BEDNARCZYK

Grodziecki zamek 
otworzył podwoje 
Wyjątkowe miejsce warte odwiedzin pojawiło się na mapie Śląska Cieszyńskiego. Położony ok. 25 kilometrów 
od Cieszyna Zamek w Grodźcu to nie tylko jeden z nielicznych polskich zamków z zachowaną pierwotną tkanką 
architektoniczną (nigdy nie był zniszczony!), ale pomysłowo przygotowana dla turystów przestrzeń, w której można 
obejrzeć imponującą kolekcję dzieł – m.in. obrazów, mebli, broni – zgromadzonych przez właściciela. Obiekt 
właśnie został udostępniony zwiedzającym.

Łukasz Klimaniec

J
adąc drogą ekspre-
sową z Cieszyna w 
kierunku Bielska-
-Białej dojrzymy go 
po prawej stronie 
po ok. 20 kilome-
trach jazdy od pol-

sko-czeskiej granicy. Choć zamek 
znajduje się dziś blisko ruchliwej 
trasy, w przeszłości szlaki han-
dlowe omijały go, podobnie jak 
towarzyszące historii Śląska Cie-
szyńskiego zawieruchy i wojen-
ne potyczki. Dzięki temu obiekt 
przetrwał w całości. 

– Każdy zamek na Śląsku Cie-
szyńskim jest specyfi czny i o 
każdym można powiedzieć coś, 
czym może się pochwalić. W 
przypadku Zamku w Grodźcu jest 
to fakt, że jest jednym z nielicz-
nych obiektów, który od czasów 
budowy nie był mocno zrujno-
wany. Cały czas był obiektem, 
gdzie można było mieszkać. Dziś 
to jeden z najpiękniejszych tego 
typu obiektów na Śląsku Cieszyń-
skim – przekonuje historyk dr 
Jacek Proszyk, kustosz zamku, 
nadzorujący jego remont i prezes 
Fundacji Ustronianka z Ustronia, 
która opiekuje się zamkiem nale-
żącym do przedsiębiorcy Michała 
Bożka.

Drewniany próg 
z 1550 roku
Michał Bożek kupił zamek w 2004 
roku wraz z zabytkowym parkiem 
i zainwestował sporo pieniędzy 
w niezbędne prace remontowe i 
ratownicze. Fundacja natomiast 
zdobyła unijną dotację (6,1 mln zł), 
dzięki której była możliwa rewita-
lizacja zamku, mającego niezwykle 
istotne znaczenie dla dziedzictwa 
kulturowego, w szczególności dla 
dziedzictwa regionalnego, ze wzglę-
du na swoją wartość historyczną 
oraz artystyczną. 18 stycznia tego 
roku obiekt został ofi cjalnie udo-
stępniony zwiedzającym i cieszy się 
dużym zainteresowaniem. 

Zamek posiada duże piwnice, 
prócz parteru są dwa piętra i dwie 
kondygnacje dachu. Zwiedzanie 
rozpoczyna się od holu na parterze, 
gdzie goście słyszą pierwsze infor-
macje na temat remontu i oglądają 
pierwsze artefakty archeologiczne 
znalezione podczas prac. Do nich 
należy fragment progu dębowego 
z piwnicy zamkowej (data ścięcia 
drzewa tej belki to 1550 rok), są 
fragmenty prehistorycznej cera-
miki, kafl i m.in. z wizerunkiem 
piastowskiego orła książąt cieszyń-
skich czy srebrne monety (grosze 
praskie, denary weneckie, halerz 
wrocławski, moneta z czasów po-
topu szwedzkiego). Jest też kafel z 
herbem biskupa ołomunieckiego 

Jana Grodzieckiego, który w tym 
zamku się urodził.

Flisz karpacki 
i pistolety Werlika
Atrakcyjnie prezentuje się sala my-
śliwska, która została odtworzona 
na podstawie dostępnej fotografi i. 
Prócz wypchanego zwierza (oka-
załych wilków, jeleni, saren oraz 
poroża), uwagę przykuwa prze-
szklony fragment podłogi ukazu-
jący średniowieczną posadzkę. Nie 
jest to jedyna taka gratka – jeszcze 
większe wrażenie robi znalezisko 
eksponowane w piwnicach zam-
ku – tam przez szklaną szybę w 
podłożu turyści mogą podziwiać 
geologiczne warstwy skalne, jakie 
znajdują się pod zamkiem. – Tak 
się układa fl isz karpacki – wskazuje 
Jacek Proszyk. 

W sali Feliksa Franicza, ucznia 
Jana Matejki i przyjaciela Wojcie-
cha Kossaka, oprócz jego obrazów 
jest wielki ekran, na którym moż-
na oglądać nagranie pokazujące 
nietoperze mieszkające na strychu 
odnowionego obiektu. Duże wra-
żenie robi zbrojownia pełna szabli, 
broni czarnoprochowej, pistoletów 
i muszkietów z kolekcji Michała 
Bożka. Najciekawszym ekspona-
tem jest para pistoletów pojedyn-
kowych wraz z oprzyrządowaniem. 
To broń wykonana przez Karola 
Werlika z Cieszyna (1813-1899), któ-

ry zajmował się wykonywaniem 
wysokiej klasy broni myśliwskiej, 
sportowej i pistoletów.

– To jedna z największych, je-
śli nie największa kolekcja broni 
na Śląsku Cieszyńskim – wskazu-
je mój przewodnik i zauważa, że 
Michał Bożek wpisuje się w nurt 
zbierania pamiątek przeszłości 
charakterystyczny dla Brunona 
Konczakowskiego czy ks. Leopolda 
Szerszenika.

Krokodyla daj mi luby
Na pierwszym piętrze mieści się sala 
reprezentacyjna właścicieli zamku, 
w której podłoga i sufi ty datowane 
są na 1693 rok, a stolarka okienna i 
drzwiowa na 1848 r. Tam też usytu-
owana jest kaplica z ołtarzykiem, w 
której można oglądać niebywałe i 
unikatowe dewocjonalia. 

Obok mieszczą się izby miesz-
kalne – męskie oraz damskie. W 
tych ostatnich wśród porcela-
nowych fi liżanek i misternych 
pojemników na ciasteczka moż-
na dostrzec… spreparowanego 
krokodyla, co ma nawiązywać do 
słów Klary, bohaterki „Zemsty” 
Aleksandra Fredry – „Jeśli nie 
chcesz mojej zguby, krokodyla daj 
mi luby”. W sali białej można na-
tomiast rozsiąść się i rozkoszować 
muzyką. 

Zwiedzanie zamku z przewod-
nikiem trwa około półtorej godzi-
ny. Ale gdy w przyszłości zostanie 
zagospodarowane drugie piętro 
(znajdzie się tam sala lustrzana, 
sala z regionalizmami prezentują-
ca rzeźbę i malarstwo, a także sala 
dziecięca), oprowadzanie zajmie 
dwie godziny. 

Kiedy zwiedzać?
We wtorki, środy i czwartki Muzeum Zamkowe w Grodźcu Śląskim jest 
czynne od 12.00 do 20.00, a od piątku do niedzieli od 8.00 do 16.00. Cena 
biletu to 20 zł (normalny), 10 zł (ulgowy). Zwiedzanie odbywa się wyłącznie 
z przewodnikiem co dwie godziny, w grupach nie większych niż 20 osób. 
Rezerwacje pod nr tel. +48 691 230 708. Muzeum dysponuje parkingiem. 
Zamek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponad-
to zostały utworzone stanowiska multi medialne dostosowane do wymogów 
osoby z niepełnosprawnościami, które dają możliwość interaktywnego po-
znania zbiorów i zwiedzania sal wystawowych.

Zamek starszy, niż sądzono
Podczas badań archeologicznych okazało się, że zamek nie został zbudowany 
w latach 80. XVI wieku przez Henryka Grodzieckiego, ale wcześniej, przez 
jego ojca Macieja. W XII-XIII wieku istniała w tym miejscu drewniana osada 
(w murach piwnicy znaleziono belki datowane między 1150 a 1270 rokiem). 
Pierwszy murowany obiekt to prawdopodobnie wieża mieszkalno-obronna 
datowana na XIV wiek. Grodzieccy dopiero rozbudowali murowany obiekt w 
latach 1552-1564. Od XVI wieku jego właścicielami były rodziny Grodzieckich, 
Marklowskich, Sobków, Larischów, Kaliszów, de Mara, Zoblów i Zamoyskich. 
W XIX w. zamek kupił bialski przemysłowiec Franz Strzygowski, a w okresie 
międzywojennym Ernest Habicht. W czasie II wojny światowej na zamku była 
kwatera Wehrmachtu i szpital polowy, a po wojnie Instytut Zootechniki Polskiej 
Akademii Nauk.

• Zamek w Grodźcu Śląskim po rewitalizacji to jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów na Śląsku 
Cieszyńskim. 

• Dr Jacek Proszyk, kustosz muzeum zamkowego, w sali rycerskiej w stroju stosownym do miejsca, 
po którym oprowadza. 

• Sala myśliwska z wyeksponowanym posadzką średniowieczną, jaka została odkryta podczas re-
montu.

• Zbrojownia zamku robi wrażenie. To jedna z największych kolekcji w regionie. 
Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC
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Syndrom 
»Błękitnego anioła«

Zbigniew Mikołejko zdaje się nale-
żeć do grona tych fi lozofów, któ-
rzy humanizm traktują tak bardzo 
szeroko, że staje się on niepostrze-

żenie trans-humanizmem. Piszę „grona 
fi lozofów”, bo nie jest Mikołejko w swym 
widzeniu świata ani specjalnie nowatorski, 
ani – na pewno – samotny. Już w latach 70. 
wybitny amerykański socjolog Daniel Bell 
opisywał dokonującą się zmianę kulturową 
– już nie idzie o to, że „jestem człowiekiem 
i nic co ludzkie nie jest mi obce”, ale o to, 
że „jestem człowiekiem i nic co nieludzkie 
nie jest mi obce”. Wikipedia przypomina: 
„jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie 
jest mi obce” to zdanie „prawdopodobnie 
powtórzone przez Terencjusza za zaginio-
nym utworem Menandra pod tym samym 
tytułem. W starożytności zacytowane m.in. 
przez Senekę Młodszego w »Listach mo-
ralnych do Lucyliusza«. Przez Terencjusza 
użyte w sensie ironicznym. Szeroko spopu-
laryzowane w dobie renesansu, stało się de-
wizą humanistów”.

 I
W jednym ze styczniowych „Magazynów 
GW” w rubryce „Żyć lepiej. Psychologia 
codziennie” znaleźć można rozmowę z 
Mikołejką zatytułowaną „Chcemy być ko-
chani głęboko i szeroko. Trudno o taki dar 
od innego człowieka. A zwierzę nie daw-
kuje miłości” (https://wyborcza.pl/maga-
zyn/7,124059,29318500,zbigniew-mikolej-
ko-zgadzam-sie-ze-od-psow-mozemy-sie-
-nauczyc.html). Cóż, każdy, kto miał okazję 
zobaczyć radość psa, na widok jego wraca-
jącego właściciela czy właścicielki nie może 
mieć wątpliwości – w świecie ludzi takie 
powitania nie są regułą, raczej wręcz prze-
ciwnie. Jeśli się zdarzają, to zwykle po dłu-
gim okresie rozłąki. Niemniej już początek 
rozmowy z fi lozofem może zaskakiwać (a 
niektórych wręcz zaszokować). 

„Dorota Wodecka: Czy zwierzęta jako isto-
ty nieludzkie…

Zbigniew Mikołejko: – …Od razu zaprote-
stuję. Zwierzęta należą do świata ludzkiego, 
zwłaszcza koty, psy, papugi i króliki. Węże 
nie za bardzo – chociaż…”.

Dobra, zostawmy dalszy ciąg dyskusji. 
Czytelnicy/czytelniczki, rzecz jasna: tylko 
bardzo zaciekawieni na pewno do niej do-
trą. Zaznaczmy tylko sposób, w jaki jest ona 
reklamowana – „Źle, że młodzi wolą mieć 
zwierzęta zamiast dziecka? To patriarchal-
ne spojrzenie”. Z prof. Zbigniewem Miko-
łejką, fi lozofem religii, rozmawia Dorota 
Wodecka”.

II
Tak, patriarchalizm, ciągle jeszcze nadający 
ton współczesnej kulturze, to zdaje się uci-
skać znanego fi lozofa religii najbardziej. I 
przypomniała mi się brawurowa obrona, jaką 
dał lata temu Mikołejko piosenkarce-celebry-
tce Dodzie, czyli Dorocie Robaczewskiej. Pro-
fesor zabrał bowiem kiedyś głos w sprawie 
wyroku sądowego, na mocy którego celebryt-
ka zapłacić miała 5 tysięcy złotych za „obrazę 
uczuć religijnych” O sprawie tej swego czasu 
wiele mówiono i pisano, nie będę więc tu do 
niej (i jej dalszego ciągu) wracał. Natomiast 
nieco satysfakcji sprawić może przyglądnię-
cie się przeprowadzonej wówczas przez Mi-
kołejkę obronie celebrytki. Ot, pisał wówczas 
Mikołejko: „Wyrok skazujący Dodę jest wyro-
kiem na społeczeństwo obywatelskie”, wyrok 
ten powoduje, że naszej demokracji możemy 

powiedzieć „dobranoc”. Mocne słowa, nie ma 
co. Ale inne słowa, mniej mocne słowa Miko-
łejki też coś mówią o jego specjalnym zaan-
gażowaniu w obronę kobiety znanej jednak 
głównie z tego, że jest znana. Zacznijmy od 
Mikołejkowych wyobrażeń i fantazji. Otóż ma 
on wrażenie, że „istnieje jakieś podświadome 
wiązanie seksualnymi fantazjami i lękami 
XV-wiecznych inkwizytorów, a wskazaniem 
i skazaniem Dody winnej obrazoburstwa”. 
Opowiada dalej Mikołejko o fanatykach reli-
gijnych prześladujących upragnione kobie-
ty. I radzi im: „ujrzeć w Dodzie demona pod 
postacią pięknej kobiety” – bezcenne. Nawet 
jeśli – dodaje Mikołejko – „przyjdzie potem 
trzymać rączki na kołdrze”. Nie będę tu zaj-
mował się podświadomością Mikołejki, ale 
parę jego skojarzeń – oprócz tych już poda-
nych – robi jednak wrażenie pewnej obsesji. 
Mikołejko zapewnia co prawda stanowczo, że 
Doda nie jest obiektem jego fascynacji i nie 
obchodzą go jej problemy z bielizną i narze-
czonymi. Niemniej, jak widać, fi lozof zna te 
problemy, nawet jeśli nie na wylot, to jednak 
coś o nich słyszał. Pisze też o wymierzonych 
Dodzie klapsach, chłoście publicznej, dy-
bach, że widzi wokół siebie ludzi, których 
rodzicami są właśnie Doda i Czyngis-chan… 
No cóż, doprawdy, to ci dopiero dzikie fan-
tazje. Wiele w tym wszystkim oznak jakiejś, 
doprawdy, chyba jednak nieco zastanawiają-
cej fascynacji Mikołejki. Zdaje się to niekiedy 
w dość nieoczekiwany wpływać na jego spo-
sób rozpoznawania. I tak o senatorze, który 
Dodę zaskarżył, napisał, że nie wiadomo, 
czy to senator, czy semafor, za to wymienia 
nazwisko senatora – Kogut. Nazwisko to, jak 
rozumiem, zdaje się Mikołejce w kontekście 
obrony Dody znaczące. Cóż by powiedział tu 
doktor Freud? Podkreśla bowiem jednocze-
śnie Mikołejko, że sędzia, który wydał wy-
rok w sprawie Dody jest tylko anonimowym 
człowiekiem, człowiekiem bez nazwiska. Czy 
gdyby sędzia nazywał się – powiedzmy – Byk, 
to Mikołejko zaszczyciłby go zacytowaniem? 

III
Fascynacja Dodą mężczyzn z tytułami pro-
fesorskimi nie jest zresztą w Polsce czymś 
wyjątkowym. I bynajmniej nie ogranicza 
się do obrony przed ciemnymi zakusami 
kruchty. Oto zwierzał się Tomasz Nałęcz, 
były doradca do spraw dziedzictwa naro-
dowego byłego prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego: „Łączy nas szkoła średnia. 
Kończyłem świetne liceum w Ciechanowie, 
które kilkadziesiąt lat po mnie kończyła też 
pani Doda Rabczewska. I jako absolwenci 
spotkaliśmy się kiedyś w Warszawie. W bar-
dzo szacownym gronie, z różnych pokoleń: 
prof. Bralczyk, Ignacy Gogolewski, prezes 
Trybunału Konstytucyjnego – to wszystko 
fanklub Dody. Ona oczywiście była ozdobą 
tego towarzystwa. I w pewnym momencie 
tak się złożyło (sic! – dopisek mój K.Ł.), że 
mnie pocałowała. Moja żona nie chciała 
uwierzyć, że to był koleżeński pocałunek…”. 
No cóż, ja tam oczywiście wierzę, że pocału-
nek był koleżeński, ale mimo to warto może, 
by prof. Nałęcz przypomniał sobie historię 
„Błękitnego anioła”… 

IV
„Błękitny anioł” to tytuł starego fi lmu z 
Marleną Dietrich w roli głównej. To historyj-
ka o pewnym szacownym profesorze, który 
traci głowę dla cyrkówki. Z dającymi się ła-
two przewidzieć, fatalnymi konsekwencja-
mi... 

Śniyg

Stojym na posiónku i posłóchóm 
koncert ciszy, jakóm je zdolny za-
grać jyny świyżo napadniynty śniyg. 
Wschodzónce słónko nie razi dzisio 

wzroku, nie gore czyrwónym płomiyniym 
świtu, ale jakoby se przekryło twarz poj-
czanym od miesiónczka bladym welónym 
iskrzóncej sie mgły, coby swoim blaskym nie 
zerwać tej biołej kołdry, kiero tu w nocy przi-
kryła świat. Dziwóm sie na krzoki ozdobióne 
strzybnymi nagałynźnikami ze  śniegowego 
fi ligranu, na smreczki z  puszystymi bara-
nicami na głowach, na grónie opatulóne w 
grubóm zimowóm gunie. Czytóm w świyżo 
napisanej ksiónżce ponowy, że tu chwała 
Bogu dzisio w nocy wilki nie obchodzały 
ogrodzynio posiónka, że tu ale przeszły dwie 
sarny, oto przehópskała wiewiórka od jedne-
go pnia ku drugimu, a tu, kaj je pynkniynto 
śniegowo pokrywa, rył na dole kret. Śniyg 
zaskrzipoł. Idym dalij w stróne kotelnice. Aji 
jo do tej biołej ksiyngi śniegu zapisujym swo-
imi nogami, żech tu dzisio na posiónku był. 
Zapisujym, żech tu chodził po tym świecie. 
Zostowióm za sobóm wyraźny ślad… do cza-
su niż przidzie odwilż, abo zaś nafujo.

•••
Pamiyntóm kiejsi, jak żech był chłapcym, 
to jak już tam na wyrchu aniołki pierzine 
roztargały, to potym śnyig zwyknył na polu 
leżeć przez calutkóm zime. Ledwo sie przi-
szło ze szkoły, to zaroz trzeba było brać skije 
i lecieć za stodołe na Szymeczkowe, kaj my 
mieli skocznie postawiónóm. I tam my ho-
cykiedy aji do ćmy mieli co robić, póki nas 
tatowie do chałp nie pozganiali, coby też aji 
jaki to zadani dómowe napisać i sztrample 
na radiatorze ususzyć. Ostatnio tako zima, 
kiej w Nydku śniega nafujało po same wyr-
chy płotów, była isto tak przed siedymności 
rokami, jak był nasz Mateusz ganc mały. Po-
tym to szło z tym śniegym coroz to wiyncyj 
z kopca, a od tego czasu, jak my se skoro już 
wszycy ty śnieżne frezy pokupili, to je ganc 
biyda. Ponikiedy wprawdzie cosi chlapnie, 
ale nejczynścij to niedłógo leżeć wydziyrży, 
bo dycki za chwile odwilż przidzie. Jakoby 
my już aji pogode zarazili tym naszym ludz-
kim wiecznym pośpiechym. I tak dziecka 
przestały po nydeckich grapach sie spusz-
czać i skocznie ze śniegu stawiać, a na tych 
wiynkszych., klubowych, hanej naprzeciw-
ko w Kóntach, sie już też skocze jyny w lecie 
na igelicie.

•••
Przichodzóm ku kotelnicy. Owce z grzbieta-
mi pocukrowanymi śniegym sie dźwigajóm 
jedna po drugij. Tyn śniyg na nich ani nie 
odtowo, ani im widać nijak nie wadzi, bo sie 
go nie starajóm strzónść, jako to robióm baji 
przi deszczu. Znać, jak dobrym izolatorym 
cieplnym je ta jejich wełna. Ale aji sóm śniyg 
dobrze izoluje, bo baji taki świyżo nafujany 
praszan może w sobie zawiyrać aż 90% luftu. 

Do tej pierziny sie potym mogóm zakutać ja-
rzómbki abo zajónce, tako pierzina chróni 
rośliny przed wymarznynciym i wysuszy-
niym. Tej tu zimy też już to było dobrze wi-
dać. W grudniu fajnie nafujało, ale tyn śniyg 
wydziyrżoł ledwo do świónt. Potym prziszło 
ciepło i wiater, a i choć od czasu do czasu 
spadnył deszcz, już tu aji w poidle na posión-
ku przestowała woda ciyc. Jak leży śnyig, to 
wyciyko dycki, choćby aji nie wiym jaki mro-
zy prziszły. Śniegowo pokrywa dowo polóm, 
łónkóm i lasóm spocznyć a przi tym dlo nich 
aji szporuje wode na czas, kiej jóm bedóm 
potrzebować – do wiosny. Śniyg je potrzeb-
ny aji dlo całej naszej planety. Chróni jóm 
przed przegrzociym. Od powierzchni śniegu 
sie odbijo aż 90% promiyni słónecznych, od 
piosku na pustyni 60-70%, a baji od lasów 
jyny 30%. Śniyg mo też wpływ aji na bilan-
cje gazów cieplarnianych w atmosferze. Przi 
takich delszych bezśnieżnych okresach w 
zimie, jaki tu teraz u nas miywómy, słónko 
i ciepło obudzi ty mikroorganizmy, kiere w 
ziymi rozkłodajóm substancje organiczne i 
przi tym wypuszczajóm do luftu dwutlynek 
wynglo czy metan. A wyższe rośliny, kie-
re zaś w procesie fotosyntezy żeróm CO2 i 
wyngiel z niego zyskany wiónżóm nazod w 
swoich tkankach a tlen wypuszczajóm do at-
mosfery – ty w tym czasie jeszcze zwyknóm 
spać. Jak leży śniyg, to tak samo spoczywa-
jóm ty ziymne mikroorganizmy. I potym 
dziepro ku wiośnie, jak sie dnie przedłóża-
jóm, przez dziyń bywo cieplij, a w nocy jesz-
cze marznie, to sie na śniegu zwyknie zrobić 
tako ta lodowo skorupa, pod kieróm śniyg 
pomału roztowo i wsiónko do ziymi i przez 
kieróm potym słónko swoimi promiyniami 
obudzi już aji trowy i insze rośliny. Ty sóm w 
tym swoim lodowo-śniegowym „inspekcie” 
czy „szklarni” chrónióne przed nocnymi 
mrozami, przez dziyń tam majóm cieplutko, 
wilgło i aji wyższóm kóncentracje tego dwu-
tlynku wyngla, kiery już sóm ale zdolne wte-
dy wykorzystać. I tóż jak potym śniyg wresz-
cie ganc zlezie, to już trowa je zielóno. Nie na 
darmo Stasio Szturc dycki mówi, że śniyg na 
wiosne to je jak gnojówka.

•••
Zgarnióm warstwe śniegu ze solarnego pa-
nela, co nóm tu na posiónku elektryczne-
go pastyrza nabijo. Tak samo żech przed 
chwilóm musioł Dance auto odśnieżyć, coby 
mógła do roboty jechać. Ponikiedy nóm 
śniyg na ceście zawadzo, ponikiedy gałyn-
zie strómów połómie abo daszek na szop-
ce zapuczy, ponikiedy aji kogosi lawinóm 
zasypie. Czynsto nóm roboty przidowo, ale 
czynsto nóm też przinoszo kupe radości. 
Mogymy na sónkach abo na skijach pojeź-
dzić, mogymy sie pogrudować czy bałwana 
ulepić. Przede wszystkim ale by zaś o cosi 
wiyncyj tego śniega potrzebowała naszo 
prziroda, coby dalij została takóm, jakóm 
była do teraz. 

Krzysztof Łęcki
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Andrzej Nowak*

S
ensu i znaczenia czy-
nu powstańców stycz-
niowych nie da się 
zrozumieć bez kon-
tekstu dziejowego ca-
łego regionu Europy 
Centralnej, dzisiejsze-

go terytorium Polski, Ukrainy, Litwy, 
Białorusi. 

Aspektem dominującym, jeśli pa-
trzeć na ponad trzysta lat istnienia 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
gdy zamieszkiwało ją i współtworzy-
ło około dziesięć pokoleń obywateli, 
pozostaje tradycja wolności i obywa-
telskości, która ukształtowana była 
przez dwieście kilkadziesiąt sejmów, 
przez tysiące zgromadzeń sejmiko-
wych. Głębokie korzenie owej tra-
dycji sprawiły, że ludzie czerpiący 
z duchowego dorobku państwa pol-
sko-litewskiego, wychowani przez 
opowieści swoich przodków, nie po-
trafi li zgodzić się na życie z ugiętym 
karkiem.

»Nic nowego 
bez zgody ogółu«
Narody dzisiejszej Polski, Ukrainy, 
Litwy, Białorusi w przeszłości same 
wybierały władców oraz posiadały 
wolność osobistą i majątkową, sta-
nowiące gwarancję bezpieczeństwa 
od przemocy ze strony państwa. 
„Nihil novi sine communi consen-
su” – „nic nowego bez zgody ogółu” 
– brzmiała zasada, na której ufundo-
wano życie polityczne Rzeczypospo-
litej. To właśnie ona jest podstawą 
ducha wolnościowego, który nie go-
dził się na narzucenie mu z zewnątrz 
niepożądanego stylu życia. To z niej 
wyrasta pragnienie niepodległości i 
gotowość do walki o sprawę najcen-
niejszą, o sprawę godności i wolno-
ści.

Równolegle do pamięci o Rze-
czypospolitej istnieje dziedzictwo 
tradycji powstań przeciw ciemięż-
com w XVIII w. Jego źródeł szukać 
można w konfederacji zwanej dzi-
kowską (1733), będącej pierwszym 
powstaniem przeciwko zniewole-
niu, przeciwko mocarstwom, które 
zabrały Polsce w jej ówczesnych 
granicach niepodległość. Stało się 
to jasne w 1733 roku, kiedy wojska 
Rosji wkroczyły do Rzeczypospoli-
tej, by narzucić jej władcę, na które-
go przychylnie patrzyli caryca Rosji 
i cesarz austriacki, i uniemożliwić 
sprawowanie rządów przez tego, 
którego wybrali obywatele polscy. 
Reakcją na tę sytuację było powsta-
nie. Kolejnym zbrojnym wystąpie-
niem przeciw władzy narzuconej z 
zewnątrz była konfederacja barska 
(1768-1772), stanowiąca reakcję na 
upodlenie, które senatorom Rze-
czypospolitej zgotował ambasador 
rosyjski, porywając ich z centrum 
Warszawy i wywożąc w głąb Ro-

sji. Potem wybucha insurekcja ko-
ściuszkowska (1794), a następnie 
powstanie wielkopolskie (1806), 
które przybliżyło powołanie Księ-
stwa Warszawskiego w roku 1807, 
oraz to najbardziej znane – powsta-
nie listopadowe z lat 1830-1831. Po 
nim następują jeszcze mniej roz-
poznawalne zrywy: powstanie kra-
kowskie (1846), szereg powstań z 
okresu Wiosny Ludów (1848). 

Trzeba walczyć 
o swoją godność…
Można wyliczyć, że w ciągu 130 lat 
(od roku 1733 do 1863) wybuchło od 
pięciu do dziesięciu powstań – w 
zależności od tego, które weźmiemy 
pod uwagę. Oznacza to, że w bardzo 
dużej części rodzin szlacheckiego 
pochodzenia i w niejednej rodzinie 
mieszczańskiej, a niekiedy nawet w 
rodzinach chłopskich przechowy-
wana była pamięć o tym, że trzeba 
walczyć o swoją godność, nawet je-
żeli walka jest pozornie niemożliwa 
do wygrania; że trwanie w postawie 
schyłkowej, pokornej, wypacza ludz-
ką naturę i należy próbować wypro-
stować swój zgięty kark.

Wyznaczenie początku insurekcji 
na styczeń 1863 roku wiązało się z 
zarządzoną przez władze „branką” 
– przymusowym poborem do rosyj-
skiej armii. Była ona odpowiedzią 
na ustawiczny rozwój ruchu kon-
spiracyjnego, liczącego ok. 20 tys. 
zaprzysiężonych młodych ludzi. 
Między powstaniem listopadowym 
a powstaniem styczniowym, w la-
tach 1832-55 z Królestwa Polskiego, 
maleńkiego tworu liczącego 4-5 
mln mieszkańców, władze rosyjskie 
wybrały 200 tys. rekrutów, z czego 
175 tys. przepadło na zawsze w im-
perium rosyjskim. Niewielka zie-
mia nadwiślańska straciła 175 tys. 
ludzi tylko dlatego, że walczyli pod 
przymusem o rosyjskie imperium. 
Reakcja powstańców była wyrazem 
niezgody na to, by lokalna młodzież 
ginęła na linii kaukaskiej czy w Ka-
zachstanie ku chwale imperatora 
rosyjskiego. Z tego powodu zdecydo-
wano się na podjęcie działań insu-
rekcyjnych właśnie w styczniu 1863 
roku.

Rosja straciła Alaskę
Wybuch powstania styczniowego 
doprowadził do kryzysu dyploma-
tycznego na europejskiej scenie 
politycznej. Zbliżenie Prus i Rosji, 
będące odpowiedzią na wszczęcie 
powstania, spotkało się z reakcją 
Francji, Wielkiej Brytanii i Austrii. 
W maju 1863 roku pojawiła się szan-
sa na wojnę między Rosją a mocar-
stwami zachodnimi. Mówiąc, że 
powstanie styczniowe nie miało 
szans powodzenia, zapominamy o 
tym fakcie. W rzeczywistości żadne 
powstanie nie było tak blisko spowo-
dowania wojny europejskiej, w której 
strona Polska miała szanse na uzy-
skanie pomocy zewnętrznej państw 
zachodnich.

Mało znany jest fakt, że to wówczas 
Rosja straciła na skutek powstania 
styczniowego Alaskę. Groźba wojny 
z Wielką Brytanią i Francją zwielo-
krotniła koszty obsługi rosyjskiego 
długu, a to, w połączeniu z wysoki-
mi kosztami pacyfi kowania powsta-
nia styczniowego, doprowadziło do 
sytuacji, w której skarb rosyjski de 
facto stał się bankrutem. Minister 
fi nansów błagał cara o sprzedaż Ala-
ski, by pozyskać w ten sposób środki 
– fi nalnie marne 7 milionów dolarów 
– na oddalenie od Rosji widma ban-
kructwa. Był to pośredni skutek po-
wstania styczniowego, o czym trzeba 
przypomnieć.

Potrójne godło…
Kwestią wartą uwagi jest ponadna-
rodowy charakter powstania stycz-
niowego. Symbolem owej insurekcji, 
będącej ostatnim wspólnym powsta-
niem narodów I Rzeczypospolitej, 
było potrójne godło, mieszczące w so-
bie nie tylko Orła, ale i Pogoń oraz św. 
Michała Archanioła – symbol Kijowa, 
Ukrainy, gdzie powstanie to, choć sła-
biej, również się zaznaczyło. Irreden-
ta roku 1863 na Litwie była potężna i 
obejmowała niemal wyłącznie chło-
pów, którzy zbuntowali się przeciw-
ko temu samemu zaborcy, z którym 
walczyła polska szlachta, przeciwko 
Rosji. Ta ostatnia zabierała im nie 
tylko wolność polityczną, ale także 
wolność wyznania. Wcześniej, m.in. 
w powstaniu kościuszkowskim czy 
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o wolność ze wspólnym wrogiem. 
Potwierdza to, że Rzeczpospolita nie 
przestała być jednością do 1863 roku. 
W 2023 roku możemy powiedzieć, że 
w sferze duchowej nie przestaje być 
nią nadal, czego świadectwo daje 
Ukraina.

Jeśli weźmiemy pod uwagę czyn-
nik psychologiczny – spadek du-
chowy po Rzeczypospolitej i tra-
dycję walki o wolność, które żyły w 
świadomości powstańców stycznio-
wych – a także klimat polityczny 
towarzyszący decyzji o wszczęciu 
insurekcji, popularne twierdzenie, 
jakoby polski duch romantyczny 
był antytezą rozsądku, musi upaść. 
Przekonanie to ma swoje korzenie w 
oświeceniowej propagandzie, która 
skierowana była przeciwko Rzeczy-
pospolitej. Nasiliła się ona zwłaszcza 
wtedy, gdy państwo polsko-litewskie 
zaczęło odradzać się z upadku, gdy 
przygotowane zostało ustawodaw-
stwo Sejmu Wielkiego i ostatecznie 
uchwalono Konstytucję 3 maja.

Ciągłe upominanie się 
o wolność jest częścią 
naszej tożsamości…
Od momentu, gdy Stanisław August 
Poniatowski ogłosił swój program 
reform w 1764 roku, wzmaga się pro-
paganda fi nansowana z jednej stro-
ny przez carycę Rosji Katarzynę II, 
z drugiej przez Fryderyka II, którzy 
wspólnie wynajmują najtęższe głowy 
i pióra francuskiego i niemieckie-
go oświecenia z Wolterem na czele. 
Stworzona przez owe oświecone za-
stępy lawina tekstów szkalujących 
Polskę utrwaliła szkodliwe stereoty-
py. Jednym z nich było przekonanie, 
że Polacy to szaleńcy i romantycy, 
porywający się z motyką na słońce. 
Na to wszystko nałożyć trzeba pruską 
propagandę wymierzoną w powsta-
nie kościuszkowskie, przedstawiają-
cą je jako romantyczny gest, kończą-
cy się dla Rzeczypospolitej tragedią. 
To wówczas upowszechniony został 
obraz upadającego Kościuszki, rze-
komo wypowiadającego słowa „Finis 
Poloniae!”, czyli „Koniec Polski!”.

Nie powinniśmy zapominać, że 
powstania nie są wyłącznie polską 
specjalnością. Możemy je odnaleźć 

jako bardzo ważną część tradycji ir-
landzkiej, są także istotną częścią 
tożsamości Włoch, Niemiec, Hisz-
panii, Węgier, ale i Rosji, która ma 
w swoich dziejach powstania zwy-
cięskie i przegrane. Tym natomiast, 
co decyduje o swoistej specyfi ce 
polskiej, rodząc jednocześnie po-
dejrzenia o romantyzm, jest fakt, że 
polskie powstania musiały się mie-
rzyć nie z jednym przeciwnikiem, 
jak to było w przypadku Irlandii czy 
Węgier, lecz z trzema naraz.

Trzy mocarstwa kontynentalne 
– Rosja, Prusy i Austria – rozebrały 
Rzeczpospolitą w latach 1772–1795. 
Znaczenie kwestii polskiej pole-
ga na tym, że dotykała tych trzech 
największych mocarstw jednocze-
śnie, co czyniło ją sprawą wielkiej 
wagi, a naszym bojom o niepodle-
głość nadawało szczególnie trudny 
charakter. Ten fakt powoduje, że 
wznawianie walki, której cel był ra-
cjonalny, wydaje się szaleństwem. 
Trudność zwycięstwa wynikała z 
siły przeciwników, którzy starali się, 
by Polska nie wygrała. Dziś żyjemy 
jednak w wolnym kraju, co stanowi 
najlepszy dowód na to, że powstania 
nie przegrały.

Bez uporczywego wspominania o 
tym, że Polska jest, żyje i nie pogo-
dziła się z werdyktem mocarstw, nie 
odzyskalibyśmy niepodległości w 
roku 1918. Ciągłe upominanie się o 
wolność jest częścią naszej tożsamo-
ści. Po I wojnie światowej zmieniła 
się, rzecz jasna, mapa geopolitycz-
na. W 1918 roku Polska nie powstała 
sama, ale powstał cały szereg innych 
państw, mniejszych, słabszych, któ-
re, wydawać by się mogło, skazane 
są na nieistnienie wobec interesów 
imperiów. To, że istnieją Ukraina, Li-
twa, Słowacja czy nawet Czechy, do 
pewnego stopnia zdeterminowane 
jest uporczywym dopominaniem się 
przez Polaków o prawo narodu do 
niepodległości. I to jest nasze cenne 
dziedzictwo. Ci natomiast, którzy 
wielbią imperia oraz sądzą, że tylko 
one powinny kierować światem, bo 
są gwarantem porządku, mają prawo 
potępiać polskie powstania. Dlatego o 
tych powstaniach przypominamy. 

ANDRZEJ NOWAK – 
profesor, historyk, 
sowietolog, członek 
Narodowej Rady 
Rozwoju. Wykła-
dowca Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Pro-
fesor zwyczajny w Instytucie Historii 
PAN. Laureat Nagrody im. Lecha 
Kaczyńskiego, Kawaler Orderu Orła 
Białego. 
Tekst został opublikowany wspólnie z 
polskim miesięcznikiem „Wszystko co 
Najważniejsze” w projekcie historycz-
nym z Instytutem Pamięci Narodowej i 
Polską Fundacją Narodową. Za tydzień 
ukaże się trzeci, ostatni odcinek cyklu.

160 LAT OD WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO 2

Polacy, Ukraińcy, Litwini, 
Białorusini karku nie schylają
W 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Mimo upływu lat w debacie publicznej 
nie milkną echa owego zrywu. Ważne i trudne pytanie – „bić się (o wolność swojego kraju), czy nie bić?” – powraca 
za jego sprawą w Europie Centralnej także dziś.

● Obraz Tadeusza Ajdukiewicza „Scena z powstania styczniowego”, datowany na 1876 rok. Fot. ARC
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58. KFPP w Opolu – Od Opola do Opola 
Największe gwiazdy! Legendarne przeboje! 
Niedziela 5 lutego, godz. 22.40 

PIĄTEK 3 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 7.00 Wojciech Cej-
rowski - boso przez świat. Wioska 
Himba 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.30 Panorama kraj 10.40 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Australia Express 
11.30 Ja to mam szczęście! (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 M jak miłość (s.) 
14.00 Giganci nauki. Podbój kosmo-
su 15.00 Wiadomości 15.20 Bajki 
naszych rodziców. Bajki Bolka i Lolka 
15.40 Bajki naszych rodziców. Fer-
dynand Wspaniały 16.00 Kabareto-
maniacy (pr. rozr.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Zakochaj się w Polsce. Śladami 
Mikołaja Kopernika 17.55 Przystanek 
Ameryka 18.10 Olá Polônia 18.30 
Informacje kulturalne 18.45 Czym 
żyje świat 19.05 Gra słów. Krzyżów-
ka (teleturniej) 19.30 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.15 Na dobre i na złe 
(s.) 21.10 Na sygnale. Gdyby nie ty (s.) 
21.35 Taka jak ty. Edyta Herbuś 22.00 
Zoom Polonii 22.05 Polonia 24 22.35 
Tulipan (s.) 23.35 Ja to mam szczę-
ście! (s.). 

SOBOTA 4 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.30 Tacy byliśmy. 
Cud narodzin 7.05 Giganci historii. 
Architekci i geneza Holocaustu 7.55 
Pytanie na śniadanie 11.30 Sposób na 
Alcybiadesa (s.) 12.25 Szatan z siód-
mej klasy (s.) 13.15 Tacy byliśmy. Jak 
pracowaliśmy... 13.40 Okrasa łamie 
przepisy. Polska kaszanka 14.10 Na 
dobre i na złe (s.) 15.05 Kabaret. Super 
Show Dwójki 3 (pr. roz.) 16.00 Kultu-
ralni PL 17.00 Teleexpress 17.20 M 
jak miłość (s.) 18.10 Szansa na sukces. 
Opole 2023. Czerwone Gitary 19.10 
Informacje kulturalne 19.30 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.20 Wojenne 
dziewczyny 5 (s.) 21.15 Sanatorium 
miłości 5 22.10 Paradoks. Miłość (s.) 
23.05 Lajk! 23.30 Polacy to wiedzą! 
(teleturniej). 

NIEDZIELA 5 LUTEGO 

6.00 Giganci nauki. Podbój kosmosu 
6.50 Lajk! 7.10 U Pana Boga w ogród-
ku (s.) 7.55 Pytanie na śniadanie 
11.05 Misja Zambia. Kościół w bu-
dowie 11.25 Ziarno. Rajska kuchnia 
11.55 Między ziemią a niebem 12.00 
Anioł Pański 12.15 Między ziemią a 
niebem (mag.) 12.50 Słowo na nie-
dzielę. Jesteś Księżycem czy Wenus? 
13.00 Transmisja mszy świętej z ko-
ścioła pw. św. Jerzego w Sawicach-W-
si 14.15 U Pana Boga w ogródku (s.) 
15.05 Fajna Polska. Busko 16.00 Woj-
ciech Cejrowski - boso przez świat. 
Wioska Himba 16.30 Polacy to wie-
dzą! (teleturniej) 17.00 Teleexpress 
17.20 M jak miłość (s.) 18.10 Powroty 
18.35 Co dalej? O tym mówi świat 
19.10 Informacje kulturalne 19.30 
Wiadomości, pogoda, sport 20.20 
Ojciec Mateusz 28 (s.) 21.10 Uwaga 
- premiera! Żelazny most 22.40 58. 
KFPP w Opolu - Od Opola do Opola. 
Największe gwiazdy! Legendarne 
przeboje! 23.25 Słownik polsko@
polski. 

PONIEDZIAŁEK 6 LUTEGO 

6.00 Polacy to wiedzą! (teleturniej) 
6.30 Powrót do korzeni nauczania 
6.50 Rok 1982. Kalendarium 7.00 
Kulinarne wędrówki z Jolą Kleser 
7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 Pa-
norama 10.40 Pytanie na śniadanie 
11.10 Przystanek Ameryka 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiado-
mości 12.15 Wojenne dziewczyny 5 
(s.) 13.10 Ojciec Mateusz 28 (s.) 14.00 
Co dalej? O tym mówi świat 14.40 

Polacy na ratunek Żydom. Rodzi-
na Hapońskich 15.00 Wiadomości 
15.20 Figu Migu na planecie Czo-
chras. Psujka 15.35 Zwierzaki Czy-
taki. Dzidzia Bobo 15.50 Ale talent. 
Ozdoby na przyjęcie 16.00 Leśni-
czówka (s.) 16.30 Barwy szczęścia 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Słownik 
polsko@polski 17.55 INFO V4+ 18.15 
Polacy światu 18.30 Informacje kul-
turalne 18.45 Czym żyje świat 19.05 
Gra słów. Krzyżówka (s.) 19.30 Wia-
domości, pogoda, sport 20.20 Młody 
Piłsudski (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 
Korona Gór Polski. Łysica 23.05 Ma-
giczne Podhale z Sebastianem Kar-
pielem-Bułecką 23.30 Leśniczówka 
(s.) 0.00 Midnight News. 

WTOREK 7 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Co dalej? 7.30 Pytanie na śnia-
danie 10.35 Panorama kraj 10.40 
Pytanie na śniadanie 11.10 INFO 
V4+ 11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 Młody Piłsudski 
(s.) 14.00 Giganci historii. Kazimierz 
Górski, trener wszech czasów i jego 
Orły 15.00 Wiadomości 15.15 Alfa-
bet Andrzeja Dobosza. Pchle targi 
w Paryżu 15.35 Przyjaciele Misia i 
Margolci. Skarby Eugeniusza 16.00 
Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy szczę-
ścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Studio Wschód 17.55 Nad Niemnem 
(mag.) 18.10 Studio Lwów 18.30 In-
formacje kulturalne 18.45 Czym żyje 
świat 19.05 Gra słów. Krzyżówka (te-
leturniej) 19.30 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.20 Ojciec Mateusz 14 (s.) 
22.05 Polonia 24 22.35 Jak istnieje 
świat. O Romanie Ingardenie 23.30 
Leśniczówka (s.). 

ŚRODA 8 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.30 Australia 
Express 6.45 Powroty (mag.) 7.00 
Qulszoł - kulinarne potyczki 7.30 
Pytanie na śniadanie 10.35 Pano-
rama kraj 10.40 Pytanie na śniada-
nie 11.10 Studio Lwów 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Ojciec Mateusz 14 (s.) 14.00 Jak 
istnieje świat. O Romanie Ingardenie 
15.00 Wiadomości 15.20 Animo-
wanki. Agatka 15.30 Animowanki. 
Agi Bagi 15.40 Nela Mała Reporter-
ka. Spotkania z morskimi żółwiami 
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy 
szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Polski sport na Zaolziu 17.55 Kieru-
nek Zachód (mag.) 18.10 Magazyn 
z Wysp 18.30 Informacje kultural-
ne 18.45 Czym żyje świat 19.05 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 19.30 
Wiadomości, pogoda, sport 20.20 
Blondynka (s.) 22.05 Polonia 24 
22.35 Magazyn Ekspresu Reporte-
rów 23.30 Leśniczówka (s.). 

CZWARTEK 9 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.30 Słownik pol-
sko@polski 7.00 Co dalej? 7.30 Py-
tanie na śniadanie 10.35 Panorama 
kraj 10.40 Pytanie na śniadanie 11.10 
Nad Niemnem (mag.) 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 
Blondynka (s.) 14.00 Cena wyzwo-
lenia 15.00 Wiadomości 15.20 Bajki 
naszych rodziców. Mały pingwin Pik-
-Pok 15.30 Bajki naszych rodziców. 
Jeż Kleofas 15.40 Bajki naszych ro-
dziców. Tajemnica szyfru Marabuta 
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy 
szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Stacja innowacja 17.45 Szlakiem lu-
belskich sztetli. Janowiec 17.55 W 
obiektywie Polonii. Wschód 18.10 
Wilnoteka 18.30 Informacje kultural-
ne 18.45 Czym żyje świat 19.05 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 19.30 
Wiadomości, pogoda 20.10 Oficer. 
Maszeruj albo giń (s.) 22.05 Polonia 
24 22.35 Cena wyzwolenia 23.30 Le-
śniczówka (s.). 

Prześladowany 
za polskość
„Andrzej Poczobut. Prześladowany za POLSKOŚĆ” – to tytuł wystawy, którą od 
zeszłego tygodnia można oglądać w Sejmie. Ekspozycja została przygotowana 
przez redaktorów gazety „Głos znad Niemna na uchodźstwie” Iness Todryk-Pisalnik 
oraz portalu Znadniemna.pl Andrzeja Pisalnika we współpracy z Fundacją Wolność 
i Demokracja.

O
rganizator wy-
darzenia, wi-
cemar szałek 
Sejmu Mał-
gorzata Maria 
Gosiewska, w 
swoim wystą-

pieniu podkreśliła, że wystawa 
przypomina o działaniach pol-
skiego   dziennikarza, działacza 
Związku Polaków na Białorusi 
oraz opozycyjnego i wiernego 
Strażnika Pamięci.

– Ta wystawa stanowi przede 
wszystkim wyraz naszego popar-
cia i naszej solidarności z głów-
nym jej bohaterem, Andrzejem, 
którego reżim białoruski od pra-
wie dwóch lat bezpodstawnie 
więzi, zarzucając mu „podżega-
nie do nienawiści”, „rehabilitację 
nazizmu” oraz „działalność ter-
rorystyczną” – zaznaczyła wice-
marszałek Gosiewska.

Według niej w ten sposób na-
leży zdefiniować złe warunki, 
w jakich przebywa dziennikarz 
oraz brak możliwości kontaktów 
z otoczeniem, m.in. rodziną, co 
negatywnie wpływa na zdrowie 
Andrzeja Poczobuta.

– To współczesny Żołnierz Nie-
złomny, którego my wszyscy, a 
zwłaszcza młode pokolenie po-
winno naśladować – oświadczyła 
wicemarszałek Gosiewska, ape-
lując o utworzenie tzw. „Listy Po-
czobuta”, która będzie dokumen-
tować oprawców i prześladowców 
naszego rodaka oraz wszystkich, 
którzy walczą z prorosyjskim 
reżimem Aleksandra Łukaszenki.

Małgorzata Gosiewska poin-
formowała, że ekspozycja składa 
się ze zdjęć, które przypominają 
jego działalność i zaangażowanie 
bohatera wystawy w odkrywa-
nie historii Polski oraz w walkę o 
prawdę historyczną i zachowanie 
miejsc pamięci.

W wernisażu wystawy „Andrzej 
Poczobut. Prześladowany za 

POLSKOŚĆ” udział wzięli przed-
stawiciele kręgów demokratycz-
nych Białorusi na czele z liderką 
opozycji demokratycznej tego 
kraju Swiatłaną Cichanouską, 
która nazwała Andrzeja Poczo-
buta „wspólnym bohaterem Po-
laków i Białorusinów, jakich było 
wielu w historii obu narodów”.

Obecni byli także polscy poli-
tycy reprezentujący różne obo-
zy polityczne. Obok inicjatorki 
wydarzenia, wicemarszałek Sej-
mu RP Małgorzaty Gosiewskiej, 
wystawę otwierali:  minister-
-członek Rady Ministrów Michał 
Dworczyk, pełnomocnik Rządu 
do spraw Polonii i Polaków za 
Granicą Jan Dziedziczak, poseł 
na Sejm RP z Platformy Obywa-
telskiej Robert Tyszkiewicz i inni 
politycy oraz działacze społeczni.

Ceremonię otwarcia wystawy 
poprowadziła Lilia Luboniewicz, 
prezes Fundacji „Wolność i De-
mokracja”, w ramach działalno-
ści której wystawa powstała.

W dniu otwarcia wystawy o 
Andrzeju Poczobucie w Sejmie 
RP w Grodnie rozpoczęła się ko-
lejna rozprawa sądowa w sprawie 
dziennikarza i działacza polskiej 
mniejszości na Białorusi. Według 
doniesień prasowych sąd w Grod-
nie przystąpił do przesłuchiwa-
nia tzw. świadków   w sprawie. 
Niestety nie wiadomo, kto został 
przesłuchany, gdyż kompromi-
tujący władze białoruskie proces 
został utajniony i toczy się za za-
mkniętymi drzwiami.

Decyzję o utajnieniu procesu 
podjął sędzia podczas pierw-
szego posiedzenia, 16 stycznia; 
wnioskował o to prokurator. W 
związku z tym na salę ani do sądu 
nie mogą wchodzić osoby, któ-
re nie uczestniczą w procesie, a 
więc ani bliscy Poczobuta, ani 
media. Adwokat pod groźbą utra-
ty prawa do uprawiania zawodu 
nie może wypowiadać się na te-
mat toczącej się rozprawy.

Glosznadniemna.pl/Białoruś

Proces Andrzeja Poczobuta rozpoczął się 16 stycznia. 
Poczobut – członek zarządu zdelegalizowanego przez 
białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi (ZPB) 
i znany dziennikarz współpracujący m.in. z „Gazetą Wy-
borczą” i TVP Polonia – przebywa od 25 marca 2021 
roku w białoruskim areszcie.
Jest oskarżony z dwóch artykułów kodeksu karnego 
Białorusi o „wzniecanie nienawiści” oraz wzywanie do 
sankcji i działań na szkodę Białorusi. Grozi mu kara do 
12 lat pozbawienia wolności. W październiku 2022 roku 
został przez władze wpisany na białoruską listę „osób 
zaangażowanych w działalność terrorystyczną”.
Proces Poczobuta był dwukrotnie przenoszony. Począt-

kowo miał się rozpocząć 28 listopada, potem – 9 stycz-
nia, a w końcu wyznaczono jego datę na 16 stycznia.
Po rozpoczęciu procesu polskie MSZ po raz kolejny za-
apelowało o uwolnienie Poczobuta i powtórzyło, że jest 
on niewinny, a prowadzone przeciwko niemu postępo-
wanie jest motywowane politycznie.
„Ministerstwo Spraw Zagranicznych z rozczarowaniem 
przyjmuje informację o rozpoczęciu procesu Andrzeja 
Poczobuta przed białoruskim sądem w dniu 16 stycz-
nia br. Andrzej Poczobut przebywa w areszcie od mar-
ca 2021 roku, a zarzuty formułowane wobec niego są 
nieprawdziwe i motywowane politycznie” – podano w 
komunikacie MSZ.

• Ta wystawa stanowi wyraz poparcia i solidarności z głównym jej bohaterem, 
Andrzejem Poczobutem. Fot. ANNA STRZYŻAK/Kancelaria Sejmu

Růžička zadowolony. 
Kibice po derbach też
Wypełniona po brzegi Ostravar Arena oklaskiwała bohaterów wtorkowych hutniczych 
derbów. Tradycji stało się zadość, hokejowa walka pomiędzy Witkowicami a Trzyńcem znów 
trzymała w napięciu do końca. Defensywnie nastawieni Stalownicy za wszelką cenę chcieli 
przełamać czarną passę pięciu porażek z rzędu. I udało się, co skwitował z zadowoleniem 
również napastnik Trzyńca Martin Růžička. 

Janusz Bittmar

N
ie liczy się 
styl, liczy 
się wygrana. 
Pragmatycz-
ne podejście 
do hokeja 
u r a t o w a ł o 

we wtorek Stalowników, którzy w 
trzeciej tercji wtorkowych derbów 
oddali tylko jeden celny strzał na 
bramkę gospodarzy, broniąc w de-
speracki sposób jednobramkowej 
zaliczki. Wszelka cześć, że w zespo-
le mistrza RC znaleźli się również 
zawodnicy, którzy w tak defensyw-
nym ustawieniu potrafili wykrze-
sać radosny hokej. 

Martin Růžička siał w derbach 
największy popłoch pod bramką 
Klimeša. – Przystępowaliśmy do 
tego meczu ze świadomością, że 
nie możemy przegrać szóstego spo-
tkania z rzędu. Strategia była więc 
prosta, popełniać jak najmniej błę-
dów i wygrać w Ostrawie – stwier-
dził kapitan Stalowników, który w 
Ostravar Arenie rozegrał 800. eks-
traligowy mecz w karierze. 37-letni 
napastnik w 24. minucie spożytko-
wał świetnie podanie od Andreja 
Nestrašila, podwyższając na 0:2 
bezpośrednio po przewadze liczeb-
nej 5 na 3. Współpraca Růžički 
z  Nestrašilem święciła sukces już 
na wstępie derbów – w przewadze 
liczebnej kapitan Stalowników ide-
alnie dograł do swojego partnera 
z formacji do zadań specjalnych, 
również w tym przypadku bram-
karz Witkowic miał niewiele do 
powiedzenia. – Nie sprawdzam na 
bieżąco własnych statystyk. Za-
wsze podkreślam, że liczy się do-
bro całej drużyny. O tym, że gram 
dziś po raz 800. w meczu ekstrali-
gowym, dowiedziałem się dopiero 
po zakończeniu derbów. To fajne 
uczucie, ale mam nadzieję, że jesz-

cze nie powiedziałem w karierze 
ostatniego słowa – zaznaczył na-
pastnik. – Zawsze przy tej okazji 
wracają wspomnienia z najpięk-
niejszych momentów w karierze, 
na przykład ze zdobycia mistrzow-
skich tytułów z Trzyńcem. 

Hutnicze derby były reklamą 
zarówno hokeja, jak też… sportów 
walki. Pokaz bokserskich umie-
jętności dali w 7. minucie Daniel 
Voženílek (Trzyniec) i Marek Kalus 
(Witkowice). Růžička, który przy-
glądał się pięściarskiej walce, był 
pełen podziwu dla umiejętności 
kolegi z elitarnego ataku. – To było 
dla mnie spore zaskoczenie, że 
zdecydował się na szarpaninę wła-

śnie z Kalusem. Wyszedł jednak z 
całej potyczki z podniesionym czo-
łem – stwierdził Růžička w rozmo-
wie z dziennikarzami na gorąco po 
meczu. 

Emocje po derbach już opadły, 
ale hokejowa karuzela kręci się da-
lej. W ramach piątkowej 44. kolej-
ki Tipsport Ekstraligi podopieczni 
trenera Zdeňka Motáka zmierzą się 
na wyjeździe z Kometą Brno (godz. 
18.00). Można dodać – ze „stary-
mi znajomymi”, albowiem nie tak 
dawno temu, dokładnie 13 stycz-
nia, Stalownicy zagrali z Kometą w 
legendarnym już meczu na piłkar-
skim stadionie w Bratysławie, wy-
grywając całe zawody pod gołym 

niebem 6:1. Do Werk Areny trzyń-
czanie wrócą w najbliższą niedzie-
lę, podejmując Kladno (15.00). Na 
chwilę obecną nie wiadomo w stu 
procentach, czy w barwach Kladna 
pojawi się Jaromír Jágr, ale wszyst-
ko na to wskazuje. 

W Trzyńcu lista kontuzjowanych 
zawodników jest już praktycznie 
pusta, o czym przekonaliśmy się 
w derbach, w których na placu 
gry pojawili się po przerwie Marko 
Daňo i Tomáš Marcinko. Defensy-
wę mistrza RC wzmocnił w tym ty-
godniu Kanadyjczyk Adam Smith. 
Jego przyjazd pod Jaworowy był 
spodziewany wczoraj w godzinach 
popołudniowych.  

Witkowice dziś świętują
Hokeiści Witkowic przygotowali dziś dla swoich fanów nie lada gratkę. W meczu 
44. kolejki ze Spartą Praga zagrają w retro-koszulkach przywołujących wspo-
mnienia z sezonu 1992/1993, kiedy to sięgnęli po wicemistrzostwo kraju. Opra-
wa piątkowego spotkania w Ostravar Arenie będzie podwójnie wyjątkowa: na 
zaszczytnym miejscu, pod dachem Ostravar Areny, zawiśnie koszulka Vladimíra 
Vůjtka – legendarnego szkoleniowca Witkowic, reprezentacji RC, Słowacji oraz 
takich klubów, jak Dynamo Moskwa czy Lokomotywa Jarosław.
– Będzie się działo, a ja w imieniu całego klubu chciałbym zaprosić wszystkich 
do Ostravar Areny. Wsparcie ze strony kibiców w trudnym meczu ze Spartą 
Praga będzie chłopakom potrzebne – zaapelował do fanów Witkowic dyrektor 
sportowy ostrawskiego klubu, Roman Šimíček, który finałową serię sezonu 
1992/1993 ze Spartą Praga spędził w barwach Witkowic.

TIPSPORT EKSTRALIGA

WITKOWICE – TRZYNIEC 1:2
Tercje:  0:1, 1:1, 0:0. Bramki i asysty: 6. Raskob (Bukarts, Mueller) – 6. Nestrašil 
(M. Růžička, Daňo), 24. M. Růžička (Nestrašil, Marinčin). 
Witkowice: Klimeš – Mikuš, Raskob, Koch, Grman, Gewiese, L. Kovář, Prčík – 
Bukarts, Lindberg, Mueller – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Kotala, Krieger, Kalus – 
L. Krenželok, Dej, Lednický.
Trzyniec: Mazanec – M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste, 
Roth – Voženílek, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmie-
lewski, M. Roman, Hrehorčák – Hrňa, Dravecký, Kurovský – Buček.
Lokaty: 1. Pardubice 98, 2. Witkowice 83, 3. Sparta Praga 78, 4. Trzyniec 70 
pkt. W najbliższych kolejkach: Witkowice – Sparta Praga (dziś, 17.30), Kometa 
Brno – Trzyniec (dziś, 18.00); Trzyniec – Kladno (niedz., 18.00), Ml. Bolesław – 
Witkowice (niedz., 16.00).

● Martin Růžička (drugi z lewej) dziękuje witkowickim hokeistom za przednie emocje w derbach. Fot. hcocelari

W KARWINIE NAPASTNIK Z GHANY. 
Drugoligowych piłkarzy MFK Karwina 
wzmocnił 22-letni napastnik z Ghany, 
Kelvin Owusu Boateng (na zdjęciu). 
Piłkarz, który doświadczenie zdobywał 
m.in. w młodzieżowych zespołach FC 
Porto, został wypożyczony do Karwiny 
ze słowackiego Spartaka Trnawa. – W 
Trnawie Boateng nie miał zbyt wielu 
okazji, żeby przekonać do siebie tre-
nerów. Mam nadzieję, że u nas udo-
wodni, że stać go na strzelanie bramek 
– stwierdził Lubomír Vlk, dyrektor 
sportowy MFK Karwina. Drużyna 
trenera Tomáša Hejduška na półmetku 
rozgrywek FNL zajmuje piąte miejsce 
w tabeli, ze stratą sześciu punktów do 
prowadzącego FK Przybram. 

•••
UDANY POWRÓT LEWANDOWSKIE-
GO. Robert Lewandowski wrócił do gry 
w hiszpańskiej ekstraklasie piłkarskiej i 
od razu zdobył gola dla Barcelony. Pol-
ski napastnik strzelił bramkę w wygra-
nym spotkaniu 2:1 z Betisem Sewilla, 
fetując z zespołem dziewiąte z rzędu 
zwycięstwo w LaLidze oraz 14. trafie-
nie w tym sezonie. Dla Lewandowskie-
go był to jednak pierwszy występ w 
barwach Barcelony w tym roku – Polak 
wrócił bowiem do gry po trzymeczowej 
pauzie spowodowanej czerwoną kart-
ką. Po raz ostatni Lewandowski trafił 
do siatki jeszcze w październiku 2022. 

•••
Z KATARU DO CZĘSTOCHOWY. 
Szymon Marciniak, który był głównym 
arbitrem finałowego meczu piłkarskich 
mistrzostw świata w Katarze, w naj-
bliższej kolejce poprowadzi spotkanie 
w polskiej ekstraklasie. Jak donosi TVP 
Sport, Marciniak ma zostać nomino-
wany do poprowadzenia starcia lidera 
tabeli, Rakowa Częstochowa z wal-
czącym o pozostanie w elicie Piastem 
Gliwice.

•••
O PUNKTY PŚ W WILLINGEN. Polski 
Związek Narciarski podał skład na 
zawody Pucharu Świata w skokach nar-
ciarskich w Willingen. W ten weekend 
barw Polski będą bronili: Dawid Kubac-
ki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander 
Zniszczoł, Jakub Wolny i Paweł Wąsek. 
Po krótkiej przerwie do Pucharu Świata 
wraca Paweł Wąsek, który od Turnieju 
Czterech Skoczni nie prezentuje tak 
dobrej formy, jak na początku sezonu. 
Kwalifikacje do konkursu indywidual-
nego na Mühlenkopfschanze rozpocz-
ną się w piątek o godz. 18.15.

•••
ZMARŁ JAKUB PROCANIN. Nie żyje 
Jakub Procanin, były siatkarz MKS-u 
Gamrat-MOSiR Jasło. Od lat zmagał 
się z rzadką chorobą nowotworową. 
Jak podaje PAP, o 26-latku stało się 
głośno, gdy otrzymał medal od Vitala 
Heynena. Były trener polskich siatkarzy 
zadeklarował wtedy, że odda medal z 
Pucharu Świata osobie, której historia 
najbardziej go poruszy. Tą osobą był 
Procanin. Niestety, ostatecznie prze-
grał walkę z chorobą. (jb) 
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Fot. ARC

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

Cóż więcej możemy Wam dać,
krótką modlitwę i w ciszy wspominać.

Dnia 6 lutego 2023 minie 20. rocznica 
śmierci 

śp. AGNIESZKI BUBOWEJ
z Nieborów

Równocześnie 2 marca minie 42. rocz-
nica śmierci Jej Męża 

śp. PAWŁA BUBY
z Nieborów

Wspominają córka z rodziną i syn.
 GŁ-054

Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. 
Uzdrowię cię. 

    Iz. 38,5

Dnia 3 lutego mija pierwsza rocznica śmierci 

śp. KAZIMIERZA CIENCIAŁY
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-052

Zostańcie tu z Bogym,
Koniec mojej drogi,
I łzom się nie brońcie,
Kiedy serce boli.

Zostańcie tu z Bogym,
Chociaż nie odchodzym,
Jako to ziorneczko,
W ziymi sie odrodzym.

Zostańcie tu z Bogym,
Żyjcie dycki w zgodzie,
Pamięć mą szanujcie,
Jak kwiotka w ogrodzie.

Zostańcie tu z Bogym,
A kiedy śnieg spadnie,
W Wilije przy stole,
Wspómnijcie na mnie.

Nic tu nie trwo wiecznie,
I mnie też czas w drogę,
Już mnie ktosi woło,
Zostańcie tu z Bogym.

    Ludwik Kula

Trudno żyć bez Ciebie.
Dnia 1 lutego 2023 minęła 1. rocznica śmierci Ukochanego Męża

śp. LUDWIKA KULI
byłego dyrektora szkoły w Gnojniku

Kto pamięta szlachetne i złote serduszko – niech wspomni. 
O modlitwę prosi żona.

 GŁ-035

WSPOMNIENIA
PIĄTEK 3 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.10 Pełne gniazdo w Ustec-
kiem 10.40 Opowiadaj (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Na tropie 
14.25 Reporterzy TVC 15.15 Podróż 
po Kajmanach 15.45 Uśmiechy Jana 
Vlasáka 16.25 Nie wahaj się i kręć! 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.10 Kukułki II (s.) 21.05 
Wszystko-party 22.00 Hercule Poirot 
(s.) 23.45 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Historie sta-
rych karczm 8.55 Najwspanialsze 
dzieła natury 9.50 Botswana – ostat-
ni afrykański raj 10.45 Pustkowia Gór 
Kantabryjskich 11.40 Na pustkowia! 
11.55 Życie i śmierć w raju 12.55 Sztu-
ka w obozach śmierci 13.50 Listy z 
Oświęcimia 14.45 Synowie boga Słoń-
ca 15.40 Wielka naddźwiękowa przy-
goda 16.35 Cuda techniki 17.25 Pięk-
ne żywe zabytki 17.50 Cesarz Józef II 
18.45 Planeta skarbów 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Śmierć człowieka skorumpowanego 
(film) 22.10 Bez nerwów (film) 23.35 
Lotnicze katastrofy 0.20 Tajemnice II 
wojny światowej. 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.40 Ulica (s.) 9.40 
Złoty łabędź (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 
13.40 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 15.35 Zamieńmy się żonami 
16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Pościg 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Harry Potter i Zakon Feniksa (film) 
23.05 American Pie II (film) 1.05 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.30 
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Policja 
Hamburg (s.) 12.30 Powrót komisa-
rza Rexa (s.) 13.30 Agenci NCIS (s.) 
14.40 Tak jest, szefie 15.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showti-
me 20.15 Kochamy Czechy 22.05 Jak 
zbudować marzenie 23.10 Tak jest, 
szefie! 0.25 Policja w akcji. 

SOBOTA 4 LUTEGO 

TVC 1 
6.00 Ogniste kobiety wśród nas (film) 
7.05 Kosa na kamień (bajka) 7.50 
Kiężniczka Lada (bajka) 8.35 Wynik 
testu (film) 9.35 Uśmiechy Jany Pre-
issowej 10.15 Wszystkie zwierzęta 
duże i małe (s.) 11.05 Wszystko-party 
12.00 Z metropolii, Tydzień w regio-
nach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wia-
domości 13.05 Królu, mam pomysł 
(bajka) 14.00 Taniec przez dwa pie-
kła (bajka) 15.05 Obca dziewczyna 
(film) 16.15 Panna Marple: Morder-
stwo odbędzie się… (film) 17.55 Kot to 
nie pies 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Cuda natury 21.20 Michal 
David (dokument) 22.45 Maigret i 
przystań we mgle (film) 0.15 Agatha: 
Prawdziwe morderstwo (film). 
TVC 2 
6.00 Największe bitwy czołgowe 
6.45 Okawango – rzeka marzeń 7.40 
Sto cudów świata 8.35 Na hulajnodze 
8.45 Z kucharzem dookoła świata 
9.45 Na jednośladzie do Afryki 10.10 
Lotnicze katastrofy 11.00 Auto Moto 
Świat 11.15 Auto moto test 11.25 Moja 

12.00 Babel 12.30 Riwiera dla dwojga 
(film) 14.05 Cudowna planeta 15.00 
Błękitna krew 15.55 Tenis: Portugalia 
– Czechy (transmisja) 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Motylek (film) 22.35 Kobieta w klatce 
(film) 0.10 Balthazar (s.). 
NOVA 
6.10 Looney Tunes (s. anim.) 7.00 
Scooby-Doo (s. anim.) 7.55 Weeken-
dowe Śniadanie 12.00 Zamieńmy się 
żonami 13.20 Miasto aniołów (film) 
15.40 Daleko jeszcze? (film) 17.30 
Sonic. Szybki jak błyskawica (film) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Anioły i demony (film) 23.05 
Mechanik. Prawo zemsty (film) 0.55 
U-571 (film). 
PRIMA 
6.10 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.35 
M.A.S.H. (s.) 9.00 Autosalon.tv 10.10 
7 przypadków Honzy Dědka 11.25 
Kochamy Czechy 13.20 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 15.20 Kochane ciocie 
i ja (film) 16.55 Kto chce zabić Jes-
sii? (film) 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Czempioni 
21.45 Gliniarz (s.) 23.05 Rocky V 
(film) 1.10 Dżentelmeni (film). 

NIEDZIELA 5 LUTEGO 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Obca dziewczyna (film) 7.30 Dan 
(film) 8.20 Poranne pieczywo 8.50 
Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 
10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiek-
tyw 11.05 Cyrk Humberto (s.) 12.00 
Pytania Vaclava Moravca 13.00 Wia-
domości 13.05 Przez piekło z diabłem 
(bajka) 14.10 Małżeństwa z rozsądku 
(s.) 15.50 Wielki zakład o małe piwo 
(film) 17.20 Karetka (s.) 18.25 Co 
umiały nasze babcie 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Docent (film) 21.45 168 godzin 22.20 
Słoneczko (film) 23.50 Sprawy detek-
tywa Murdocha (s.) 0.40 Detektyw 
Endeavour Morse (s.). 
TVC 2 
6.00 Cesarz Józef II 6.50 Wielka 
naddźwiękowa przygoda 7.50 Od-
kryte skarby 8.35 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 8.50 Poszukiwa-
nia utraconego czasu 9.10 Mistrzo-
wie medycyny 9.40 Cuda techniki 
10.30 Tajemnice budowniczych 
piramid 11.15 Nie poddawaj się 
11.45 Magazyn chrześcijański 12.10 
Dopóki nas wyznanie nie rozdzieli 
12.40 Planeta skarbów 13.35 Życie 
i śmierć w raju 14.25 Kot to nie pies 
15.00 Pełne gniazdo w Usteckiem 
15.25 Historie starych karczm 15.55 
Tenis: Portugalia – Czechy (transmi-
sja) 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Otwarte karty 
(film) 21.45 Mussolini: Ostatni akt 
(film) 23.50 Wydry – nielegalny 
handel zwierzętami 0.45 Znany i 
nieznany deszcz. 

NOVA 
6.10 Looney Tunes (s. anim.) 7.00 
Scooby-Doo (s. anim.) 7.55 Week-
endowe Śniadanie 11.50 Goście (s.) 
13.25 Alvin i wiewiórki (film anim.) 
15.15 Siódmy syn (film) 17.15 Bridget 
Jones: W pogoni za rozumem (film) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Odznaka Vysočina (s.) 21.25 
Policja kryminalna Anděl (s.) 22.40 
Odpryski 23.10 21 mostów (film) 1.10 
Siódmy syn (film). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 8.45 Prima Czechy 
9.15 Prima świat 9.50 Jak zbudować 
marzenie 11.00 Program dyskusyjny 
11.55 Poradnik domowy 12.55 Porad-
nik Pepy Libickiego 13.30 Poradnik 
Ládi Hruški 14.20 7 przypadków 
Honzy Dědka 15.30 Czarne wdowy 
(s.) 16.55 Przyjęcie (film) 18.55 Wia-
domości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Powieść dla mężczyzn (film) 
22.30 Kochane ciocie i ja (film) 0.05 
Król złodziei (film). 

PONIEDZIAŁEK 6 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wszystkie zwierzę-
ta duże i małe (s.) 9.45 Kura na śmie-
tanie (film) 10.00 168 godzin 10.40 
Kukułki II (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Wielki zakład o małe 
piwo (film) 15.35 Życzenie (film) 15.50 
O krok od nieba (s.) 16.45 Podróż po 
wschodniej Jawie 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie jest mój dom 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Miejsce zbrodni Czeskie Budzie-
jowice (s.) 21.10 Reporterzy TVC 21.55 
Dzień dobry, Brno! (s.) 22.25 Gniazdo 
(s.) 23.30 Hercule Poirot (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w po-
dróży 9.20 Kobiety, wino, Hvar 9.50 
Pustkowia Gór Kantabryjskich 10.45 
Babel 11.15 Wyspy Zielonego Przylądka 
12.05 Na pływalni z Avishaiem Cohe-
nem 12.35 Wędrówki z Ladislavem 
Smoljakiem 12.50 Telewizyjny klub 
niesłyszących 13.20 Afrykańskie put-
kowia wzdłuż rzek 14.10 Dopóki nas 
wyznanie nie rozdzieli 14.35 Najwspa-
nialsze dzieła natury 15.30 Czeskie 
ślady 16.20 Przygody nauki i techniki 
16.55 Marsze śmierci 17.45 Lotnicze 
katastrofy 18.30 Mistrzowie medy-
cyny 19.00 Rak 19.10 Na pustkowia! 
19.25 Czechosłowacki tygodnik filmo-
wy 19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 W rzeszy Srebrnego Lwa 
(film) 21.40 Uwodziciel (film) 23.25 
Blue Jasmine (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.40 Ulica (s.) 9.45 
Odznaka Vysočina (s.) 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
13.35 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 15.30 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.35 Po-
ścig 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 
22.25 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 23.25 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.45 Poradnik do-
mowy 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 
11.30 Policja Hamburg (s.) 12.30 Po-
wrót komisarza Rexa (s.) 13.35 Agenci 
NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szefie 15.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Dobre wiadomości 
(s.) 21.35 V.I.P. morderstwa (s.) 22.55 
Gliniarz (s.) 0.05 Tak jest, szefie! 

NEKROLOGI

W głębokim smutku zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 31 stycznia 2023 
zmarła w wieku 92 lat nasza Kochana Mamusia, Bab-
cia, Prababcia, Praprababcia, Teściowa i Ciocia 

śp. AMALIE PYTLÍKOWA
zamieszkała w Olbrachcicach

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek 
6 lutego 2023 o godz. 11.00 z kościoła katolickiego 
w Olbrachcicach. 

W imieniu rodziny córka Anděla z rodziną, córka 
Markéta z rodziną, syn Rudolf z rodziną.

 GŁ-063

Znajdź nas 
na Facebooku



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

 GŁ-087

 GŁ-115

CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Krzywy kościół (3, godz. 19.00).

CO W KINACH

JABŁONKÓW: Princezna zakletá 
v čase 2 (3, godz. 17.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Minionki. Wejście Gru 
(3, godz. 15.00); Ostrov (3, godz. 
17.00); Avatar 2 (3, godz. 19.00; 5, 
godz. 15.00); Mumie (4, godz. 15.00); 
Asteriks i Obeliks. Imperium smoka 
(4, godz. 17.00); Pukając do drzwi (4, 
godz. 19.30); Babilon (5, godz. 19.00); 
Sonic 2. Szybki jak błyskawica (6, 
godz. 15.00); Plastic Symphony (6, 
godz. 17.30); Whitney Houston: I 
Wanna Dance With Somebody (6, 
godz. 19.30); CZ. CIESZYN – Cen-
tral: Zadziwiający kot Maurycy 
(3, godz. 16.30); Pukając do drzwi 
(3, godz. 19.00); Mumie (4, 5, godz. 
15.30); Asteriks i Obeliks. Imperium 
smoka (4, 5, godz. 17.30); Ostrov (4, 
5, godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Zadziwiający kot Maurycy (3, 
godz. 15.00); Ostrov (3, godz. 17.30; 
4, godz. 20.00); Pukając do drzwi (3, 
godz. 20.00); Moja wróżka Kłopotek 
(4, godz. 15.00); Asteriks i Obeliks. 
Imperium smoka (4, godz. 17.30; 5, 
godz. 15.00); Szczęście Mikołajka (5, 
godz. 16.00); Avatar 2 (5, godz. 17.30); 
Whitney Houston: I Wanna Dance 
With Somebody (5, godz. 18.00); 
Ostrov (6, godz. 17.00); Mężczyzna 
imieniem Otto (6, godz. 19.30); HA-
WIERZÓW – Centrum: Mumie (3-
5, godz. 17.00); Till (3, godz. 18.00); 
Ostrov (3-5, godz. 19.30); Mężczyzna 
imieniem Otto (4, 5, godz. 18.00); 
Přání k narozeninám (6, godz. 
20.00); CIESZYN – Piast: Kot w bu-
tach. Ostatnie życzenie (3-6, godz. 
15.30); Whitney Houston: I Wanna 
Dance With Somebody (3-6, godz. 
17.30); Pokusa (3-5, godz. 20.15).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Zarząd MK PZKO 
zaprasza do Domu PZKO na Bal 
Ostatkowy 18. 2. o godz. 16.00. W 
programie: ZR „Błędowice”, Chó-
rek „Kamratek z kamratami”, po-

kaz tańca towarzyskiego, DJ Mi-
chal Veselý. Miejscówki w cenie 
350 kc (do nabycia w poniedziałki 
w godz. 11.00-15.00 i środy w godz. 
11.00-17.00 lub po uzgodnieniu pod 
nr. tel. 739 911 957).
HAWIERZÓW-SUCHA – MK PZKO 
zaprasza 4. 2. na tradycyjny Bal 
Papuciowy, który rozpocznie się 
o godz. 17.00 w lokalu świetlicy. Z 
pomysłową scenką wystąpią chó-
rzyści „Dźwięku” z Karwiny-Raju, 
do tańca przygrywać będzie DJ 
Jędrzejczyk, smaczny bufet zapew-
niony.
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej za-
prasza rodziców z maluszkami w 
wieku przedszkolnym na kolejne 
spotkanie w ramach ogólnokrajo-
wego projektu Bookstart – „Kiedy 
pada śnieg” w poniedziałek 6. 2. od 
godz. 9.00 do biblioteki na rynku 
Masaryka w Karwinie-Frysztacie. 
Kontakt: 596 312 477, 558 849 501, 
e-mail: polske@rkka.cz.
KOSZARZYSKA-MILIKÓW-PA-
SIEKI – Macierz Szkolna polskiej 
szkoły w Koszarzyskach oraz MK 
PZKO w Milikowie-Pasiekach za-
praszają na Bal Ostatkowy w sobotę 
18. 2. od godz. 19.00 do Domu PZKO 
Pasieki. W programie wystąpią 
tancerze grupy „Elán”. Muzyka DJ 
Roman Młynek. Miejscówki 250 kc 
(bilet + kolacja) można zamawiać 
pod nr. tel. 733  519 193 do piątku 
17. 2. Loteria i kuchnia domowa  za-
pewnione.
PTTS „BŚ” – Zaprasza we wtorek 
21. 2. wszystkich chętnych na auto-
karową wycieczkę na stoki Wielkiej 
Raczy. Do wyboru trzy aktywności: 
wędrowanie, biegówki, narty zjaz-
dowe. Cena za przejazd autobu-
sem 190 kc. Autobus jedzie trasą: 
Karwina – Cz. Cieszyn – Trzyniec 
– Jabłonków. Zgłoszenia przyjmują 
Ladislav Michalík (tel. 602 840 384) 
i Tadeusz Farnik (tel. 776 046 326).
 zaprasza 4. 2. na ponadplano-
wą pieszą wycieczkę z Ligotki Ka-
meralnej przez Godulę i Rzekę do 
Trzycieża. Trasa 11 km, prowadzi 
Nelka Macura, tel. 777 858 441. Od-
jazd pociągiem z Cz. Cieszyna do 
Gnojnika o godz. 8.19, w Gnojniku 
przesiadka do autobusu do Ligotki 
Kameralnej o godz. 8.42. Zabierzcie 
raczki (nesmeky).
 zaprasza 7. 2. na wtorkową wę-
drówkę z Dobracic na Praszywą i do 
Ligotki Kameralnej. Wyjeżdżamy 
pociągiem z Cz. Cieszyna o godz. 
8.19. Przygotowane są dwie trasy o 
długości 10 km i 15 km. Zabierzcie 
raczki (nesmeky). Prowadzi Marta 
Fierla, tel. 773 759 997.
TRZYNIEC-OSIEDLE – MK PZKO 
zaprasza na tradycyjną Śledziów-
kę w piątek 17. 2. o godz. 17.00 do 
Domu PZKO im. A. Wawrosza w 
Trzyńcu na Tarasie  Wspaniały bu-
fet (m.in. sałatki śledziowe), zaba-
wa, loteria zapewnione. Występ ta-
neczny „Elán”, do tańca gra Roman 

Grygar  Miejscówki w cenie 120 kc 
prosimy zamawiać pod numerem 
604 383 735, do 7. 2. 
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spo-
tkanie, które odbędzie się we wto-
rek 7. 2. o godz. 15.00 w „Czytelni”. 
Gościem spotkania będzie wójt 
gminy Raimund Sikora.

OFERTY

SPRZEDAM MIESZKANIE 2+KK z 
balkonem w Trzyńcu-Tarasie. Budy-
nek jest ocieplony, w pobliżu znajdu-
ją się szkoły, ośrodek zdrowia, sklepy, 
restauracje i park. Mieszkanie jest po 
remoncie, posiada piękny widok na 
Beskidy. Bliższe informacje pod nr. 
tel. 605 836 790. GŁ-060

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, GALERIA TEATRU 
CIESZYŃSKIEGO, ul. Ostrawska 
67: do 5. 3. wystawa Simony Voj-
těškowej pt. „Život/Życie”. Czyn-
na: po-pt: w godz. 9.00-15.00 po 
uprzednim zgłoszeniu na portierni 
oraz w trakcie przedstawień TC.
CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: wy-
stawy pt. „Tadeusz Rejtan, życie i 
legenda”, „1. Drużyna Harcerska 
im. Tadeusza Rejtana w Orłowej” 
oraz „Stanisław Hassewicz, lekarz 
i filantrop”. Czynne: od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓW-
NY PZKO, Strzelnicza 28, galeria 
w holu na parterze: wystawa pt. 
„Miejscowe Koło PZKO w Czeskim 
Cieszynie w latach 1947-1974”. Czyn-
na w godzinach otwarcia budynku. 
KARWINA-FRYSZTAT, Oddział 
Biblioteki Regionalnej, Rynek 
Masaryka 9/7: do 28. 2. wystawa 
pt. „Historia szkolnictwa polskiego 
w Karwinie-Raju”. Czynna: ponie-
działek w godz. 12.00-18.00; wto-
rek, czwartek, piątek w godz. 8.00-
11.30, 12.00-18.00, środa nieczynne.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
Dom Kultury „Trisia”, nám. 
Svobody 526, Trzyniec: do 22. 2. 
wystawa Františka Kowolowskiego 
pt. „Ostrovy”. Czynna: w godz. po-
-pt: w godz. 8.00-16.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala 
wystaw, Frýdecká 387: do 26. 2. 
wystawa pt. „Šejdíři a šižuňkové”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00, 
nie: w godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ 

COK, DOM NARODOWY, Rynek 
12, Centrum Folkloru Śląska Cie-
szyńskiego: Cieszyn: do 28. 2. wy-
stawa pt. „Cieszyńska krasa – suk-
nia cieszyńska”. Czynna: w po-pt w 
godz. 8.00-18.00.

Rok Wawrosza 
w bibliotece

W grudniu upły-
nie 110 lat od 
śmierci znane-
go regionalnego 

poety, pisarza i autora sztuk 
teatralnych – Adama Waw-
rosza. Biblioteka w Trzyńcu 
ogłosiła Rok Adama Wawro-
sza i przygotowała cykl im-
prez tematycznych pn. „Fe-
nomen Adama Wawrosza”.   

Pierwszą imprezę zapla-
nowano na czwartek 23 
bm. Wykładowcy doc. Jana 
Raclavská i prof. Daniel Ka-
dłubiec przedstawią dzieło 
Wawrosza w kontekście cie-
szyńskiej literatury gwaro-
wej. Wykład rozpocznie się o godz. 
17.00 w dużej sali biblioteki. Za-
prezentowana zostanie wystawa 
o Wawroszu, przygotowana przed 
pięciu laty przez Mariana Steffka z 
Ośrodka Dokumentacyjnego Kon-
gresu Polaków. Wejście jest bez-
płatne. 

– Czwartek 13 kwietnia poświę-
cony będzie życiu i dziełu Waw-
rosza. Humor w jego twórczości 

będzie głównym tematem wrze-
śniowej prelekcji. Kulminacją 
Roku Adama Wawrosza będzie 
przedstawienie go jako dramatopi-
sarza. Ostatnia impreza odbędzie 
się 7 grudnia w „Trisii”. Odegrana 
zostanie jedna ze sztuk teatral-
nych, która wyszła spod pióra tego 
znanego pisarza regionalnego – 
zapowiada Adéla Majerowa z trzy-
nieckiej biblioteki.  (dc)
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P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ WEHIKUŁ CZASU

  • Tym razem zapraszamy naszych Czytelników 
do Karwiny. Archiwalna fotografia przedstawia 
front domu Stowarzyszenia Katolickich 
Robotników Polskich. Wykonana została około 
roku 1939 i pochodzi z Narodowego Archiwum 
Cyfrowego.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. 
W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze 
zdjęcie, jakie dostaniemy. Fotografie prosimy 
wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@
glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

...tak jest

Tak było...

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 20 stycznia: 
I W GŁUPIM DOMU ŻYJE MĄDROŚĆ

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy wysyłać 

na e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 15 
lutego 2023. Nagrodę za poprawne rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej z 20 stycznia otrzymuje Wanda Miarkowa ze 
Stonawy. Autorem dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.
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Rozwiązaniem jest przysłowie polskie...

POZIOMO:
1. żywica otrzymywana z drzew 

iglastych, służy głównie do fabrykacji 
lakierów

2. dawna nazwa położnej
3. przyznać, rozdysponować, dać lub 

użyczyć czegoś 
4. mundur, liberia, umundurowanie
5. dawniej samochód
6. w muzyce: miło, pogodnie, z 

wdziękiem
7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE

8. jedno z najważniejszych zbóż (na 
bułki lub chleb)

9. postać z komedii dell’arte
10. biurowy drucik do łączenia kartek 

papieru
11.  Antonio, hiszpański aktor, znany z 

filmów „Maska Zorro”, „Desperado”
12. tajny wywiadowca policyjny, 

donosiciel, szpieg, informator, 
szpicel

13. inwazja, atak, najazd lub gniew, szał, 
furia.

PIONOWO:
AGENDA, BAJARZ, CUKIER, CUSTER, 
DZIURA, EALING, ERASTO, FIRLEJ, 
GAULLI, INDALS, LEIRIS, NIASSA, 
NICZKA, PASCAL, PROSIĘ, SZAFIR, 
SZUMÓW, TRĄBIĄ, TUMAKI, UCINEK, 
VERBUM, YUMPIE.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
COLOMBINA, GALIPOT


