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Epidemia stała się faktem
PROBLEM: Republikę Czeską i niemal całą Europę zachodnią opanowała epidemia grypy.
Nie oszczędziła również naszego regionu. W województwie morawsko-śląskim jest już
pierwsza ofiara śmiertelna.

Hawierzów. Wszystko wskazuje na to,
że zapowiadają się lepsze czasy dla
dworca kolejowego w Hawierzowie.
Zarząd infrastruktury Kolejowej i władze miasta podpisały memorandum
o współpracy przy kompleksowym
remoncie budynku oraz rewitalizacji
przestrzeni przed dworcem. STR. 2

Życie szkoły
w ośmiu minutach

P

ierwsza informacja o epidemii pojawiła się w piątek.
– Najnowsze dane, które zostały opracowane przez Państwowy Instytut Zdrowia, potwierdziły, że epidemia grypy występuje
na całym terytorium RC. Krążą
oba typy wirusów – zarówno grypy typu A, jak i grypy typu B,
z przewagą jednak tego drugiego –
poinformowała główna inspektor
sanitarna RC, Eva Gottwaldowa.
W ub. tygodniu liczba chorych
na grypę i choroby grypopodobne
wyniosła 1722 na 100 tys. mieszkańców i wzrosła o ponad 18 proc.
w porównaniu z poprzednim tygodniem. Wzrost zanotowano we
wszystkich regionach, choć najbardziej grypa dawała sią we znaki w województwach libereckim,
południowoczeskim, południowomorawskim, środkowoczeskim
i usteckim.
Próg epidemii grypa przekroczyła w ub. tygodniu również w
województwie
morawsko-śląskim. Zachorowalność sięgała tu
1757 osób na 100 tys. mieszkańców i w porównaniu z poprzednim tygodniem wzrosła o 11 proc.
Najwięcej przybyło pacjentów z
objawami grypy wśród seniorów
powyżej 60 lat. Rekordy zachorowalności padały jednak wśród
dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym. W przedziale wiekowym do 14 lat grypą zaraziło się
aż 6 tys. dzieci na 100 tys. mieszkańców.
Według danych, które udostęp-

Karwina. W ubiegłym tygodniu w
karwińskim kinie „Centrum” odbyła
się premiera filmu zrealizowanego
w konwencji lipdub. To jeden z przyczynków uczniów Polskiej Szkoły
Podstawowej w Karwinie-Frysztacie
z okazji tegorocznego jubileuszu
szkoły. Jesienią upłynie sto lat od
chwili, kiedy we Frysztacie rozpoczęła się nauka w polskiej szkole. STR. 3
SPOŁECZEŃSTWO

Gorące rytmy
w zimowym nastroju
Kocobędz. Bal PZKO w Kocobędzu to
jedna z tradycyjnych zimowych imprez
organizowanych przez działaczy MK
PZKO Kocobędz i Kocobędz-Ligota.
Tym razem organizatorzy zaprosili
uczestników na bal w stylu zimowych
wariacji. Gości przybywających w
sobotni wieczór do Domu Kultury i
Sportu witały żywe bałwany, a na Sali
odbyła się też bitwa na śnieżki. STR. 5
KULTURA
Fot. ARC

niła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrawie,
grypa dopadła głównie powiaty
opawski, ostrawski i frydecko-mistecki. W tym ostatnim w ciągu
jedynego tygodnia zachorowalność wzrosła o prawie 70 proc. W
szpitalach na terenie naszego województwa pojawiły się również
cztery nowe ciężkie przypadki

Jak odróżnić przeziębienie od grypy?
PRZEZIĘBIENIE
Temperatura do 38 st. C

GRYPA
nawet powyżej
39 st. C

Ból głowy rzadko

mocny

Katar często

czasem

Kaszel łagodny
Ból gardła często
Bóle stawowo-mięśniowe łagodne
Całkowite zmęczenie i wyczerpanie łagodne
Źródło: WSSE w Ostrawie

Hala sportowa
na dworcu?

EDUKACJA

Beata Schönwald

OBJAW

TRANSPORT

wyczerpujący
czasem
bardzo wyraźne
wyraźne od
samego początku

grypy spowodowanej wirusem
typu B. Wszystkie dotyczyły chronicznie chorych pacjentów powyżej 60 lat, którzy nie zaszczepili
się przeciwko tej chorobie. Jeden
z nich zakończył się zgonem.
Grypa
coraz
intensywniej
przejawia się również w nadolziańskim regionie. Szpitale nie
wprowadziły tu jeszcze co prawda zakazu odwiedzin chorych,
niemniej jednak liczba osób, które
w czasie dyżuru weekendowego
przyszły na pogotowie z grypą,
znacznie wzrosła. – W przypadku
Szpitala Trzyniec chodzi o 100proc. wzrost zachorowalności. W
ciągu minionego weekendu odnotowaliśmy 8 przypadków grypy.
Tydzień temu tylko cztery – podsumowała rzeczniczka Szpitala
Trzyniec, Irena Nožkowa. Dodała
jednak, że stan żadnego z pacjentów nie wymagał hospitalizacji i
że jak na razie nie ma podstaw, by
„zamykać” szpital.
Wprowadzania zakazu odwie-

dzin jak na razie nie planują również szpitale w Karwinie-Raju i
Hawierzowie. – Śledzimy rozwój
wydarzeń i w razie pogorszenia
się sytuacji jesteśmy gotowi wprowadzić taki zakaz – potwierdziła
wczoraj przed południem rzeczniczka obu szpitali, Radmila Fleischerowa.
Co zatem robić, żeby grypie i jej
pochodnym nie dać się złapać?
– Zalecamy, jak tylko to możliwe,
unikanie większych skupisk ludzkich oraz dotrzymywanie podstawowych zasad higieny, takich jak
kichanie do chusteczek czy mycie
rąk po wyjściu ze środków transportu publicznego. Na wsparcie
odporności polecamy natomiast
spożywanie większej liczby owoców i warzyw jako naturalnego
źródła witamin – mówi główna
inspektor sanitarna. Apeluje również, by nie lekceważyć choroby
i leczyć ją w łóżku, zamiast roznosić zarazki i przyczyniać się do
rozprzestrzeniania się epidemii.

Bibliotekarką
przez całe życie
Karwina. Przez całe życie zawodowe
była bibliotekarką. Halina Molin przez
28 lat szefowała Bibliotece Regionalnej
w Karwinie. W styczniu, zanim przeszła na emeryturę, została odznaczona
przez władze Karwiny Medalem Wacława Olszaka. – To, co robimy, to nie
jest praca czysto bibliotekarska. Musimy wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników i społeczeństwa.
Prowadzimy lekcje biblioteczne dla
dzieci od najmłodszych lat, spotkania
z młodzieżą – mówi w wywiadzie dla
„Głosu” Halina Molin. STR. 7
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amiętacie Państwo polskiego kierowcę ciężarówki, który zginął w
czerwcu ub. roku na autostradzie niedaleko francuskiego Calais po
tym, jak imigranci ustawili blokadę z pni drzew? Trzy ciężarówki gwałtownie wówczas zahamowały, a bus prowadzony przez Polaka uderzył
w tył jednej z nich i stanął w płomieniach.
Minęło trochę czasu i co się dzieje w Calais? Jesienią francuska policja zlikwidowała „dżunglę”, czyli nielegalne obozowisko uchodźców,
tyle że imigranci wrócili. A 1 lutego media doniosły, że między Afgańczykami i Erytrejczykami doszło tam do serii bójek (z użyciem m.in.
metalowych prętów), które przerodziły się w... strzelaninę. Efekt jest
taki, że 18 osób zostało rannych, pięć jest w stanie ciężkim, a jedna
walczy o życie. By zaś spacyﬁkować owych „nieszczęśników” do Calais
ściągnięto szturmowe oddziały policji.
Na początku lutego fala przemocy rozlała się również po szwedzkim
Malmö, gdzie w piątek wieczorem doszło do strzelaniny w dzielnicy
Hermodsdal w południowej części miasta, zamieszkałej w znacznej
części przez imigrantów, w której w ostatnim czasie nastąpił gwałtowny wzrost przemocy. Dziennik „Sydsvenskan” wskazuje, że oﬁarą
ataku jest aktywny członek gangu, natomiast rzecznik policji stwierdził, że oﬁara i aresztowani znali się. Szwedzkie władze przyznały też,
że problem przestępczości zorganizowanej przybrał na sile po wybuchu kryzysu migracyjnego. Podobnie zresztą jest we Włoszech, gdzie
pod koniec stycznia 29-letni imigrant z Nigerii zmasakrował 18-letnią
dziewczynę. Poćwiartowane ciało Włoszki odnaleziono w dwóch... walizkach. W rewanżu 28-letni mieszkaniec Macerata strzelał do czarnoskórych przechodniów z jadącego samochodu. Ranił przynajmniej 6
osób, w tym jedną poważnie.
Dlaczego o tym piszę? Bo zapamiętałem czerwcowe głosy oburzenia,
które przekonywały, że winni śmierci Polaka wcale nie byli bandyci z
Afryki, ale sam kierowca, który ponoć jechał za szybko. Ciekaw więc
jestem, kto wedle takiej logiki odpowiada za śmierć młodej Włoszki?

CYTATY NA DZIŚ

Imieniny obchodzą:
Amanda, Dorota
Wschód słońca: 7.13
Zachód słońca: 16.46
Do końca roku: 328 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Boba Marleya
Międzynarodowy Dzień
Barmana
Przysłowia:
„Św. Dorota zapowiada
śnieg i błota”

kierownik zimowej wyprawy narodowej na K2
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Imieniny obchodzą:
Romuald, Ryszard, Teodor
Wschód słońca: 7.11
Zachód słońca: 16.48
Do końca roku: 327 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Najwyższej Izby
Kontroli
Przysłowia:
„Kiedy w lutym rosa pada,
nowe mrozy zapowiada”
„Czasem tak się luty
rozklei, że się wół napije
z kolei”

POJUTRZE...

Krzysztof Wielicki,

Hala sportowa
na dworcu?
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kończyły się przepychanki o to,
czy budynek dworca kolejowego w Hawierzowie ma zostać
zburzony i zastąpiony nowym terminalem przesiadkowym, czy też należy
go chronić jako zabytek architektury.
Zarząd Infrastruktury Kolejowej i władze miasta podpisały memorandum
o współpracy przy kompleksowym
remoncie budynku oraz rewitalizacji
przestrzeni przed dworcem.
ZIK opracował plany remontu całego budynku. W lewej, biurowej części
ma powstać zaplecze dla podróżnych
i przewoźników, m.in. kasy biletowe,
natomiast hala wzniesiona w latach
60. ub. wieku w tak zwanym brukselskim stylu zostanie przekształcona w
ośrodek sportowo-kulturalny. Zarząd
Infrastruktury Transportowej wynajmie halę miastu. – Zamierzamy wciągnąć w dyskusję na temat przyszłego

wykorzystania tych lokali zarówno organizacje miejskie, jak i mieszkańców
– wyjaśnił Josef Bělica, wiceprezydent Hawierzowa ds. ekonomicznych
i zarządzania mieniem. W planach
zagospodarowania hali jest boisko
do squasha, ścianka wspinaczkowa,
szatnie, kawiarnia, kluby, lokale przeznaczone na imprezy kulturalne, ale
też na przykład biuro straży miejskiej.
– Cieszymy się, że kierownictwo miasta aktywnie podeszło do sprawy wykorzystania lokali, których powierzchnia wielokrotnie przekracza nasze
dzisiejsze potrzeby – powiedział Pavel
Surý, dyrektor generalny Zarządu Infrastruktury Kolejowej.
Państwowa spółka zamierza w tym
roku rozpocząć remont lewej, biurowej
części budynku, miasto Hawierzów
rozpocznie rewitalizację przestrzeni
przed dworcem.
(dc)

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

lutego 2018
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Jeśli chodzi o akcję ratowniczą na Nanga
Parbat, to game is over. Co do K2, to jest
trochę niepokoju z powodu pogody, czas
płynie, a my jeszcze nisko. Chłopcy co dzień
zgłaszają gotowość, każdy chce wyjść,
także spodziewam się, że będzie większy
tłok w ścianie niż w obozie.

Imieniny obchodzą:
Hieronim, Józefina
Wschód słońca: 7.10
Zachód słońca: 16.50
Do końca roku: 326 dni
(Nie)typowe święta:
Zniesienie Niewolnictwa
(Romowie)
Przysłowia:
„Tłusty czwartek
pączkami fetuje, a od
Popielca ścisły post
szykuje”

POGODA
Martyna Wojciechowska,

wtorek

dziennikarka i podróżniczka

•••

Polacy to bardzo ciekawska nacja. Na
szczęście. Ja się bardzo cieszę, bo ja sama
jestem ciekawska.

Chodzi o inne zrzeszenie
W artykule pt. „Coraz mniej organizacji” z dnia 26 stycznia, poruszającym temat organizacji z akcesem w Kongresie Polaków, pojawiła
się informacja, że nie działa już Zrzeszenie Śpiewaczo-Muzyczne. Na
prośbę Leszka Kaliny precyzujemy, że chodzi o Zrzeszenie Śpiewaczo-Muzyczne „Przyjaźń”, a nie o ZŚM, na czele którego stał Kalina.
(r)

dzień: -9 do 0 C
noc: -2 do -4 C
wiatr: 1-2 m/s
środa

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

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

BOGUMIN

CIESZYN

BOGUMIN
W pobliżu autostrady
biegnącej przez Stary
Bogumin miasto posadzi
na wiosnę nowe drzewa.
Pojawią się one wzdłuż
ulic Ostrawskiej i Śląskiej
oraz koło kapliczki
Pustynia. W sumie
będzie chodziło o 164
drzew – lip, dębów,
grabów i jaworów,
oraz 500 krzewów.
Nowo posadzona
zieleń będzie pełniła
dwie funkcje. Oprócz
estetycznej również
przeciwdźwiękową.
Miasto na nowe drzewa
i krzewy wyda 2 mln
koron, z czego 1,3 mln
koron pokryje dotacja
z Programu Operacyjnego
Środowiska Naturalnego.
(sch)
CIESZYN
W sobotę w Cieszynie
doszło do nietypowego
zdarzenia. Ciągnik
siodłowy „zgubił”

TRZYNIEC

naczepę. Do zdarzenia
doszło na skrzyżowaniu
ulic Korfantego z
Kolejową około godz.
9.30. Wówczas to od
pojazdu odczepiła
się naczepa. Sytuacja
spowodowała sporo
zamieszania, w efekcie
zostały oświetlone.
Dzięki temu stały się
bezpieczniejsze dla
pieszych. Oświetlenie
zainstalowano na
przejściach przy Urzędzie
ruchem samochodów
Miasta, Penny Markecie,
musieli kierować
Szkole Podstawowej Dany
policjanci oraz strażnicy
i Emila Zátopków oraz
miejscy.
(wik) przy restauracji „Zobawa”.
Miasto wyłożyło na ten
TRZYNIEC
cel 1,1 mln koron, część
Cztery przejścia dla
kosztów pokrył grant
pieszych na ruchliwej
Fundacji ČEZ.
(dc)
ulicy Jabłonkowskiej

REGION/OPINIE
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Życie szkoły w ośmiu minutach
Jesienią upłynie sto lat od chwili, kiedy rozpoczęła się nauka w polskiej szkole we Frysztacie. Wszystkie imprezy
organizowane w tym roku przez jedyną dziś polską podstawówkę na terenie Karwiny nawiązują do stulecia
placówki. W czwartek w kinie „Centrum” odbyła się premiera filmu zrealizowanego w konwencji lipdub.
Co to takiego lipdub? Wyjaśnia Parlament Uczniowski:
„Lipdub to rodzaj teledysku muzycznego nakręconego
jednym ujęciem kamery. Lipdub stał się prawdziwym
zjawiskiem akustyczno-społecznym i narzędziem promocji w Internecie. Żeby lipdub powstał, potrzebne są:
dobra muzyka, pomysłowość i spontaniczność uczest-

• Taniec „New York” poprzedził seans filmowy. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

• Szkolni fotoreporterzy w akcji.

Danuta Chlup

S

alę kinową zapełnili rodzice
uczniów, sympatycy szkoły, poprzednie dyrektorki
placówki, nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół. Pojawił się konsul
generalny RP, Janusz Bilski oraz
przedstawiciele władz miasta Karwiny. Miasto wsparło ﬁnansowo
cały projekt. Wszyscy byli ciekawi
ﬁlmiku, który w niespełna ośmiu
minutach, na tle piosenki, miał
przedstawić całą bogatą działalność szkoły.
Premiera została pojęta w iście
hollywoodzkim stylu. Uczniowie

– konferansjerzy, Barbara Janusz i
Bartek Cieślar, pojawili się na podium w strojach wieczorowych.
Bohaterowie ﬁlmu – uczniowie
i nauczyciele – weszli na salę po
czerwonym dywanie. Na ich przybycie czyhała cała grupa fotoreporterów – tych prawdziwych, zawodowych, jak i szkolnych. Taniec
„New York” w wykonaniu dziewczyn oraz solowe popisy utalentowanej wokalistki, Adeli Rzymanek,
umocniły atmosferę wydarzenia.
Niespełna ośmiominutowy ﬁlm o
życiu szkoły, przygotowany w konwencji teledysku zrealizowanego na
jedno ujęcie kamery, wymagał do-

skonałej koordynacji wszystkich
osób, które w nim występowały
– uczniów, nauczycieli, kucharek,
sprzątaczek. Dlatego poprzedziły
go dziesiątki, może nawet setki godzin przygotowań i próbnych nagrań. Efekt był piorunujący. Widz
podążał za kamerą, która w szybkim
tempie przesuwała się po całej szkole, pokazując uczniów, nauczycieli
i innych pracowników w różnych
sytuacjach i przy różnych czynnościach. Były lekcje, zajęcia pozalekcyjne, obiad w stołówce, ćwiczenia
w sali gimnastycznej. Wszystko to
potraktowano na wesoło, z przymrużeniem oka. Muzyczno-ﬁlmo-

piątkowym felietonie Janusz Bittmar
broni nowelizacji ustawy o IPN, która
nie tylko w Izraelu, nie tylko w światowych
mediach, ale też wśród polskiego społeczeństwa o poglądach innych niż obowiązujące
wywołała spore poruszenie. Myli przy tym
niektóre pojęcia, wprowadzając dodatkowy
mętlik w głowie niejednego czytelnika.
Pisząc o „obozach zagłady”, twierdzi, że
w Auschwitz ginęli nie tylko Żydzi ale też
przedstawiciele innych narodów. Auschwitz
nie był obozem zagłady. Takim obozem była
jego ﬁlia Birkenau. Obozy zagłady zostały
utworzone w ramach ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, a jeśli ginęli w
nich „przedstawiciele innych narodów“, to
tylko ci, którzy byli... Żydami. Także do innych obozów zagłady (Treblinka, Sobibór,
Bełżec, Kulmhof), przywożono na śmierć
tylko i wyłącznie transporty Żydów. Uważam, że toczący się spór o nową ustawę,
przewidującą kary dla osób, które przypisują Polakom udział czy współodpowiedzialność za zbrodnie III Rzeszy, to nie był dobry
pretekst do napisania felietonu, bo również
dalej wyszło dość koślawo.
Polecam autorowi wywiad z prof. Barbarą Engelking, szefową Centrum Badań nad
Zagładą Żydów PAN i przewodniczącą Rady
Oświęcimskiej (skoro „Głos“ zdecydował
się poruszyć ten trudny temat, powinien
wydrukować również wypowiedzi osób bardziej kompetentnych), zaczynającego się od
słów: „Ja nawet wierzę, że posłowie uchwa-

wa wędrówka miała swój ﬁnał w
plenerze. Uczniowie i nauczyciele
tak się ustawili, by powstała liczba
100, która następnie została sﬁlmowana z góry za pomocą dronu.
Tomasz
Śmiłowski,
dyrektor szkoły, wyjaśnił, że szkoła z
dwóch powodów zdecydowała się
na lipdub. Po pierwsze dlatego, że
nie ma tam ról dużych i małych,
wszyscy są tak samo ważni. Drugi
powód to ten, że realizacja takiego
ﬁlmu wymaga idealnej współpracy
i precyzyjnej koordynacji. – Współpraca wszystkich ze wszystkimi
jest bardzo ważna w dzisiejszej
szkole – podkreślił dyrektor.

– Praca nad ﬁlmem trwała od
wiosny zeszłego roku szkolnego.
Było trzeba zorganizować trasę, po
której będzie poruszała się kamera,
by było to praktyczne, by można
było pokazać nasze lokale, życie
w szkole, różnorodność zajęć – powiedziała „Głosowi” koordynatorka projektu, Dorota Śmiłowska.
Widzowie w kinie „Centrum”
obejrzeli ponadto ﬁlm o ﬁlmie,
dzięki czemu mogli zajrzeć za przysłowiowe kulisy projektu. Lipdub
na 100-lecie szkoły można oglądać
także na kanale YouTube, udostępniony został ponadto na facebookowej stronie „Głosu”.

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

HYDE PARK

W

ników, profesjonalna kamera i sprzęt. Nasz lipdub
został nakręcony we współpracy z ostrawską telewizją
i jej ekipą filmową. I najważniejsze na koniec – żeby
lipdub się udał, potrzebny jest dobry humor, bo nakręcenie takiego filmu to naprawdę dobra zabawa”.

lili nowelizację z myślą o tych nieszczęsnych polskich obozach koncentracyjnych,
ale żeby zrobić coś sensownego, trzeba pomyślunku, o który w przypadku PIS-u trudno.”
Jest faktem, że za granicą pojawiały się
określenia typu „polskie obozy zagłady”,
tyle że sporadycznie, nie na masową skalę,
i jak pisze Bittmar: „dziennikarze nie robili
tego celowo”. Polskie ambasady czy środowiska polonijne (tu przypomnę interwencję
Bronisława Walickiego z Kongresu Polaków)
zawsze od razu, na miejscu, przywoływały
ich autorów do porządku. Trudno sobie wyobrazić, żeby stanęli przed polskimi sądami
i zostali skazani na karę pozbawienia wolności do lat trzech. Kary są przewidziane
dla tych co pod ręką. To prokurator i sędzia
będą decydować, czy chodzi o badania naukowe czy o szkalowanie narodu polskiego.
I właśnie ten zapis wywołał w świecie owo
„wielkie zamieszanie”. Jak napisał prof.
Aleksander Smolar, „to kneblowanie osób,
które mówią o ciemnych kartach naszej
historii.” Prof. Engelking musi być wielką
ryzykantką, bo w wzmiankowanym wywiadzie stwierdza: „Tak, byli wspaniali Polacy,
którym bez wątpienia należy się szacunek i
podziw, także dlatego, że działali w osamotnieniu, we wrogiej społecznie atmosferze,
w otoczeniu, które patrzyło niechętnie na
pomaganie Żydom.“ I dalej na pytanie, czy
Polacy pomagali Niemcom w Zagładzie,
pani profesor odpowiada: „Polacy nie mie-

li zamiaru pomagać Niemcom w Zagładzie,
ale de facto ich działania wpisywały się w
mechanizmy Zagłady.“
„Obrona naszych polskich interesów”,
której w felietonie domaga się Bittmar,
kojarzy mi się z Jurijem Muchinem (ﬁlm
„Zbrodnia imieniem Katyń”), który, broniąc
rosyjskich interesów, twierdzi, że żadnych
oﬁar Katynia nie było. Kiedy czeski historyk prof. M. Borák opublikował wyniki badań zbrodni popełnionych przez Czechów
na Niemcach w obozie Hanke w Ostrawie,
miejscowi politycy uznali, że dla dobra naszych czeskich interesów najlepiej wyciszyć

W

sprawę. Musiało upłynąć wiele lat, musiała
zmienić się obsada ratusza, żeby oﬁary mogły doczekać się zadośćuczynienia.
Prawda jest potrzebna ze względu na szacunek dla oﬁar, a to, że pan Janusz, niewiele
wie o tych oﬁarach, nie znaczy, że ich nie
było.
Otylia Toboła
Wywiad z prof. Engelking można znaleźć
na: h p://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22970864,prof-barbara-engelking-w-sprawie-polskich-obozow-koncentracyjnych.html

szystkim nam zależy na tym, żeby błędne określenie „polski obóz zagłady” w odniesieniu do zbrodni hitlerowskich w Auschwitz-Birkenau i innych obozach koncentracyjnych,
zniknęło na zawsze. Mój komentarz dotyczył właśnie tego kluczowego punktu nowej ustawy
IPN-u. Moim błędem, bo tak nazwę sprawę po męsku, był brak rozwinięcia tematu, dlaczego
środowiska żydowskie w Izraelu są tak oburzone nową ustawą. Nie jestem historykiem, ale jeśli
pani Otylia Toboła już podsunęła link do wywiadu z prof. Barbarą Engelking, to pozwolę sobie
zacytować zdanie z wywiadu z Sewerynem Aszkenazy, prezesem Fundacji Beit Warszawa, którego udzielił Magdalenie Rigamon („Dziennik Gazeta Prawna”).
„Gratuluję polskiemu rządowi, że doprowadził do powstania takiej ustawy. Nasz korpus dyplomatyczny przez lata nie wiedział, jak bronić Polski. Po prostu tego nie potrafił. Zadaniem dyplomatów jest przecież być grzecznym i dyplomatycznym. Nie nauczyli się, jak elegancko przedstawiać argumenty w obronie swojego kraju, często nie mają czasu albo wiedzy, by bronić własnej
ojczyzny. Mam tu na myśli dyplomatów, których się wystarczająco nie kształci ani nie szkoli, ani
nie przygotowuje do bronienia Polski, zwłaszcza przed posądzaniem o antysemityzm. A ja wiele
razy powtarzałem, że Polska była żydowskim krajem przez wieki”.
Janusz Bi mar
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To były piękne czasy...
Do redakcji napłynęły kolejne listy na temat naszych babci i dziadków. Dziękujemy serdecznie i zachęcamy do udziału w naszym konkursie.
Wspomnienia
bo nie chcieli uwierzyć, że nie
Stanisława Pribuli
żyje, gdyż dziadek walczył przed

C

hociaż sam jestem już pradziadkiem, postanowiłem napisać kilka słów o mojej babci ze
strony mamy, Stefanii Krzyżanek
z domu Żebrok.
Urodziła się w 1903 roku w Pogwizdowie w rodzinie gajowego
hr. Larysza. Była najmłodszą z
pięciu córek, a oprócz tego miała
jeszcze starszego i młodszego brata. Po ślubie z Józefem Krzyżankiem pochodzącym z Jabłonkowa
w 1923 roku, kilkakrotnie przenosili się z miejsca na miejsce, bo
mąż pracował jako celnik, aż w
końcu zamieszkali w Boguminie.
Niestety w styczniu 1939 roku mąż
umarł po grypie na zapalenie płuc
i babcia została bez środków do
życia, bo zanim zdołała wybiegać
jakąś emeryturę, wybuchła wojna.
Wielokrotnie przesłuchiwana
przez gestapo w sprawie męża,

Wspomnienia
Ewy Mrowiec

I

m jest człowiek starszy, tym
chyba częściej wraca wspomnieniami do lat dzieciństwa. Z miłością wraca też do ludzi, z którymi
niestety już się nigdy nie spotka.
Tak jak ja często wspominam moją
babcię i starzyka, z którymi spędzałyśmy z moją siostrą bardzo dużo
czasu. Zwłaszcza, kiedy nasi rodzice zaczęli budować dom. Mieszkali
oni wówczas w czerwonej kolonii
w Łazach, a niedaleko za laskiem,
stawem i hałdą była już Karwina
II-Doły. Uczęszczałam w Łazach
również do przedszkola, dokąd jeź-

wybuchem wojny z niemieckimi
bojówkami na terenie Bogumina.
I tak z dwójką nieletnich dzieci
wiąże ledwie koniec z końcem,
pracuje wszędzie, gdzie tylko się
da. W 1942 roku jej najmłodszy
brat Alojzy Żebrok zostaje aresztowany, nieludzko skatowany i wraz
z innymi 23 oﬁarami zostaje 20
marca powieszony „Pod Wałką” w
Cieszynie.
Po jej starszej siostrze mieszkającej w Warszawie po wybuchu
powstania ginie wszelki ślad i do
swej śmierci babcia nie wiedziała,
co stało się z jej siostrą. Podczas
wojny umierają również jej rodzice. Pomimo wszystkich tych
tragedii i życiowych perypetii,
babcia zawsze była uśmiechnięta,
optymistycznie patrzała na świat
i za to właśnie ją kochaliśmy. Zawsze miała dla każdego dobre słowo i otwarte serce. Po ślubie syna

przeniosła się do naszego domu
i tu mieszkała razem z nami aż
do swej śmierci w 1984 roku. Do
końca swego życia jeździła na rowerze do sklepu, a w niedzielę do
kościoła.

dziłyśmy z babinką chyba ze trzy
przystanki miejscowym autobusem, który kończył swoją tułaczkę
na orłowskim rynku. Kiedyś raczej
nie tęskniłam za przedszkolem,
a teraz w nim pracuję… Wolałam
wtedy pojechać na targowisko,
żeby mi tam znów kupiono jakieś
ozdoby do włosów. W piątki zabierali mnie rodzice do domu, a w niedziele wracałam do babci i starzyka
„na służbę”. Tak było aż do moich
lat szkolnych. A potem oczywiście
weekendy i wakacje spędzałyśmy
znów z babcią i dziadkiem. Dziś już
tylko łezka kręci się w oku na wspomnienia z tamtych czasów. Dziękuję za wszystko babinko i starziczku.

Zdjęcia: ARC

Odszedł wybitny akwarelista
ze Śląska Cieszyńskiego

Nowy singiel
Adama Bubika

W

niedzielę 4 lutego w godzinach wieczornych zmarł
Bogusław Heczko, jeden z najwybitniejszych akwarelistów Śląska
Cieszyńskiego. Miał 90 lat, swoje
dzieła tworzył od piątej klasy szkoły
podstawowej. Motywem jego prac
była w większości drewniana architektura Śląska Cieszyńskiego. Heczko dał się też poznać, jako lokalny
patriota oraz działacz na rzecz promowania lokalnej kultury i sztuki.
Bogusław Heczko urodził się w
1927 r. w Ustroniu. Swoje prace po
raz pierwszy pokazał na indywidualnej wystawie w 1961 r. w Zakładowym Domu Kultury w Ustroniu.
Od tego czasu swoje obrazy prezentował na wystawach nie tylko
w Polsce, ale również we Francji,
Niemczech czy w Belgii.
Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku
Bogusław Heczko został współzałożycielem i prezesem grupy plastycznej „Brzimy” w Wiśle, a od 1993 r.
działał w Stowarzyszeniu Twórczym
„Brzimy” w Ustroniu. W międzyczasie założył wraz z synem Kazimierzem galerię „Na Gojach”, którą z
czasem poszerzył otwierają zbiorową galerię ustrońskich twórców w
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w
Ustroniu oraz podobną placówkę w
Zakładzie Przyrodoleczniczym.

Fot. ARC

Twórca znany był z dużej ilości
prac wykonanych akwarelą, jednak
tworzył również szkice, rysunki
ołówkiem czy tuszem. Większość
jego prac dotyczyła drewnianej architektury Śląska Cieszyńskiego.
Jego obrazy były traktowane nie
tylko jako rodzaj sztuki, ale również
jako forma doskonałej dokumentacji zabytków architektonicznych
regionu. Tworzył również prace
z zakresu graﬁki użytkowej, takie
jak herb Ustronia (1956 r.). Wydał
też albumy „Kościoły i kaplice” czy
„Dawny Ustroń”.

W swojej pracy był doceniany
nie tylko lokalnie, ale również globalnie. Świadczą o tym liczne zaproszenia na wystawy zagraniczne
czy odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(1997 r.), Złotą Odznaką „Za Opiekę
nad Zabytkami” (1997 r.) czy Laurem Srebrnej Cieszynianki (2000).
Pogrzeb Bogusława Heczki najprawdopodobniej odbędzie się w
najbliższy czwartek, jednak szczegóły dotyczące ceremonii nie są
jeszcze znane.
(ox.pl)

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

W

zeszłym tygodniu światło
dzienne ujrzał nowy singiel
utalentowanego
zaolziańskiego
muzyka Adama Bubika, „By utrzymać kurs”.
To kontynuacja muzycznej drogi, którą Bubik obrał w ostatnich
tygodniach. Pierwszy singiel „Nie
mogę spać” pojawił się przed świętami Bożego Narodzenia. – Pomimo wielu zawirowań dotarłem
zwycięsko do celu. Cały czas chodziło o to, żeby utrzymać kurs – napisał do nas Bubik.

Nowy singiel Adama Bubika
dostępny jest na portalu YouTube, na którym znajdują się też
starsze utwory artysty, włącznie
z teledyskami „Powiedz mi”, „Nie
boję się” i „W zasięgu twych rąk”.
Bubik pokazał próbkę swoich nietuzinkowych możliwości m.in.
podczas ubiegłorocznej gali „Tacy
Jesteśmy” Kongresu Polaków w
RC. Jego mini-recital w Teatrze
Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie
został nagrodzony burzą oklasków.
(jb)
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Gorące rytmy w zimowym nastroju
Bal PZKO w Kocobędzu zawsze ma swój temat. Był już bal prezydencki, w obłokach, cztery pory roku. Tym razem organizatorzy zdecydowali się
na „Bal wariacji zimowych”. Gości przybywających w sobotni wieczór do Domu Kultury i Sportu witały żywe bałwany, a jeszcze nim pierwsze pary
tancerzy pojawiły się na parkiecie, na sali odbyła się bitwa na (papierowe) śnieżki.
Danuta Chlup

T

o, że tematem balu są zimowe wariacje, nie oznacza,
że na sali można wariować.
Słowo wariacje oznacza coś innego
– możecie to sobie „wygooglować”
– żartował ze sceny Tadeusz Wacławik. Bałwany posłuchały konferansjera, zaniechały wygłupów i
elegancko poprowadziły poloneza.
Miejscowe Koła Kocobędz i Kocobędz-Ligota co roku urządzają
wspólne bale. Dlatego też licznie
zgromadzonych balowiczów przywitały razem dwie panie prezes:
Ewa Farnik i Natalia Branny.

Na te bale
przychodzi zwykle
30-40 osób z naszej
rodziny. W tym
roku załatwialiśmy
61 biletów. Ta liczba
z roku na rok rośnie
Józef Machander

Kocobędzkie bale słyną nie tylko z pomysłowości, ale też z dobrej
i różnorodnej muzyki. Do tańca
przygrywała kapela „Smolaři” Zbigniewa Glatza, której polsko-czeski repertuar doskonale traﬁa do
gustów zaolziańskich balowiczów.
Prócz tego w górnej sali odbywała
się dyskoteka, a w barze przygrywała kapela ludowa „Nowina” z

Jabłonkowa. W zimowy nastrój
wprowadzały obecnych specjalnie
dobrane dekoracje. Z napięciem
oczekiwano występu gościnnego
zespołu „Salsa Rueda Ostrava”, w
którym tańczy także jeden z młodych członków ligockiego Koła
PZKO.
– Dziś na naszym balu bawi się
ponad dwieście osób, także z Polski. To są krewni i znajomi miejscowych. Na nasz bal przychodzą
trzy pokolenia, wszyscy bawimy
się razem – cieszyła się Natalia
Branny. Ewenementem jest kilkudziesięcioosobowa paczka krewnych i przyjaciół z obu brzegów
Olzy, którą zorganizował Józef Machander. Dodajmy, że to właśnie on
przed pięciu laty został wybrany
na prezydenta balu. Jego kadencja jeszcze się nie skończyła. – Na
te bale przychodzi zwykle 30-40
osób z naszej rodziny. W tym roku
załatwialiśmy 61 biletów. Ta liczba
z roku na rok rośnie. Członkowie
naszej rodziny zapraszają kolegów,
znajomych, już nawet nie mam
na to wpływu. To wszystko dzięki
popularności tutejszych balów –
zdradził Machander.
PZKO-wcy z Kocobędza są w dużym stopniu samowystarczalni,
jeżeli chodzi o przygotowanie balu.
Sami zapewniają smaczną kuchnię,
pieką ciastka, robią dekoracje. W
przygotowanie imprezy włącza się
w sumie blisko sto osób z obu kół.
– Tematy balu wymyślamy zawsze
już w listopadzie. Głównymi pomysłodawczyniami są Irena Štirba i jej
mama, Ludmila Niedoba. Zadania
mamy podzielone: ciastka piecze
Koło Kocobędz, część korków robi
Kocobędz, część Ligota, a kuchnia
zostaje Ligocie – powiedziała „Głosowi” Ewa Farnik.
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Graﬁka w dużym formacie
W galerii Biblioteki Miejskiej w Trzyńcu otwarto w piątek wystawę grafiki komputerowej Bronisława Liberdy. To już
drugi wernisaż tego artysty w tym roku. W Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie można do niedzieli zwiedzać
jego wystawę obrazów z lat 1970-1980.

M

edium PC – tak nazywa
się najnowsza wystawa
Liberdy, która potrwa w
Trzyńcu do 9 marca. Składa się z
serii obrazków, które powstały na
komputerze, natomiast największe wrażenie robią wielkoformatowe wydruki graﬁki komputerowej.
Liberda przyznał, że to pomysł
młodej kuratorki Galerii Miasta
Trzyńca, Kataríny Klusowej, która
zresztą, podobnie jak on, pochodzi
z Lesznej. Pomysł, którego trochę
się obawiał, lecz ostateczny efekt
był dla niego przyjemnym zaskoczeniem. – Te wielkie formaty, to
jest pani zasługa – mówił Liberda.
– Tu chciałbym zwrócić uwagę, jak
zyskuje stary człowiek, kiedy spotka się z młodym, jak ten młody
potraﬁ starego zainspirować. Kiedy
mi pani Kasia mówiła „panie Bronku, zrobimy graﬁki o rozmiarach
2,5x2 metry”, to obawiałem się, jak

też to będzie wyglądało. A okazało
się, że to idzie. A więc ja dzięki pani
Kasi odmłodniałem, a pani Kasia
może zyskała trochę doświadczenia od starego człowieka, który
kończy swoją działalność.
– Spotkaliśmy się z panem Liberdą chyba półtora roku temu. Wtedy
organizowaliśmy wystawę, na którą pożyczaliśmy dzieła sztuki od
miejscowych osobistości – wspominała Klusowa. Dodała, że z Liberdą szybko znalazła wspólny język, spędziła z nim kilka godzin na
rozmowie. – Przekonałam się, że
to dobry człowiek i dobry artysta,
i dlatego jego wystawa musi być –
stwierdziła kurator. Przypomniała
także bardzo różnorodną działalność 80-letniego artysty, u którego
uzdolnienia plastyczne idą w parze
z zamiłowaniem do muzyki. Na
wernisaż skomponował organowe
preludium.
(dc)
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Czuję się dobrze
we wszystkich piosenkach
Po koncercie w ramach trasy TOUR 2 – „Opowiem Ci o mnie” miałam przyjemność rozmawiać z Pawłem
Domagałą, aktorem i piosenkarzem, o płycie, trasie koncertowej oraz o... klimatycznej piosence „25. 12”.
Mariola Morcinkowa

Paweł Domagała

Spotykamy się po koncercie w Cieszynie, który odbył się w ramach trasy
TOUR 2 – „Opowiem Ci o mnie”. Jak
wrażenia? Publiczność dopisała?

współpracował z wieloma teatrami,
m.in. Teatrem Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego oraz Teatrem Dramatycznym
im. Gustawa Holoubka (obecnie połączone jako Teatr Dramatyczny w Warszawie), Teatrem Montownia, Teatrem
Polonia, a także Teatrem Powszechnym
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
Na deskach tego ostatniego, jeszcze
podczas nauki w liceum, zagrał jedną ze

– Jest świetnie. To był bardzo fajny koncert, wspaniale zorganizowany. Bardzo
mi się podoba ten teatr w Cieszynie.

Koncert odbył się w Teatrze im. A.
Mickiewicza. Kiedy ponad rok temu
rozmawiałam z Kasią Nosowską,
powiedziała, że granie w teatrze jest
wyjątkowe, inne od „zwykłych” koncertów. Dla pana również?
– Szczerze mówiąc, gram tylko w teatrach. Tak się składa, że nie grałem
jeszcze w klubach, nie mam więc porównania.

Gdyby miał pan wskazać jeden utwór,
który jest przez publiczność najbardziej wyczekiwanym i ulubionym, na
który padłby wybór? Gdybym ja miała
wybierać, postawiłabym na „Jestem
tego wart” oraz „Zuzę”...

swoich pierwszych ról – postać Ignasia
w spektaklu „Trans-Atlantyk” w reżyserii
Krzysztofa Galosa. Od czerwca 2016
roku związany jest z warszawskim Teatrem Kwadrat.
Jest członkiem Kabaretu na Koniec
Świata. W 2009, wraz z Igorem Przebindowskim, Wojciechem Królem oraz
Fryderykiem Młynarskim założył zespół
muzyczny Ginger. W kwietniu 2016 uka-

zał się jego solowy singiel „Jestem tego
wart”, do którego zrealizował teledysk.
Utwór znalazł się na jego debiutanckim albumie studyjnym, zatytułowanym „Opowiem ci o mnie”, wydanym 18
listopada 2016 roku.
Jego żoną jest aktorka Zuzanna Grabowska, córka aktora Andrzeja Grabowskiego.
(Wikipedia)

nowym materiałem. Wydaniem reedycji chcieliśmy pierwszą wersję urozmaicić. Zależało mi też na tym, by pojawiła się tam kolęda „25. 12”, a jesienią to
tak trochę głupio (śmiech). To bardzo
ważna dla mnie piosenka, nawet może
najważniejsza wśród tych, które napisałem.

Z czym na obecną chwilę jest pan bardziej kojarzony przez sympatyków? Z
muzyką, czy aktorstwem?

2007

W tym roku ukończył studia na Akademii Teatralnej
w Warszawie, cztery lata po maturze
w VI LO im. Jana
Kochanowskiego
w Radomiu.

– Zgadzam się z wyborem „Jestem tego
wart”. Dorzuciłbym jeszcze „Szczęście”
oraz „Gdybyś była”.

Jaka jest pana ulubiona piosenka, w
której na koncertach, od strony wokalnej najlepiej pan się odnajduje?
– Można powiedzieć, że piosenki napisałem „pod siebie”, więc dobrze czuję
się we wszystkich. Jeśli jednak chodzi
o jeden, szczególny dla mnie utwór, to
jest to chyba piosenka „Warszawa”. Bardzo ją lubię.

Aktor? Wokalista? Które z tych określeń bardziej pana opisuje w chwili
obecnej?
– Myślę, że obydwa. To tak, jakby ojca
zapytać, które dziecko kocha bardziej. Podchodzę do tego w ten sposób
(śmiech).

Czy na dłuższa metę nie jest trudne
łączenie tych dwóch zawodów? Jak je
pogodzić?
– Dla chcącego, nic trudnego. Trzeba
tylko dobrze się zorganizować.

W każdym razie świetnie się to na
razie panu udaje. Tematy muzyczne
kontynuujmy jednak, odnosząc się do
tytułu pana albumu i trasy koncertowej – „Opowiem Ci o mnie”. Skąd
pomysł na taką nazwę?
– To tytuł piosenki, która została singlem promującym cały album. Pomyśleliśmy, że to piosenka, która jest wizytówką szczerości i osobistego przekazu,
który jest w mojej muzyce zawarty.

Mam wrażenie, że każda z piosenek
znajdujących się na płycie jest pana
opowieścią o sobie. Można więc powiedzieć, że to właśnie dlatego nazwa
albumu jest taka, a nie inna?
– Tak, można tak powiedzieć. Taki był
zamiar.

W listopadzie minął rok od pojawienia
się na rynku muzycznym pana płyty
„Opowiem Ci o mnie”. Zapytam o...

Złotą Płytę, którą otrzymał pan kilka
miesięcy temu właśnie za ten album.
Jaka jest recepta na jej otrzymanie?
– Nagranie szczerej, dobrej płyty. Nie
ma na to recepty.

Płyta spotkała się z tak dużym
uznaniem, że zdecydował pan się na
wydanie edycji świątecznej, z trzema
dodatkowymi numerami. Reedycja
weszła na rynek 1 grudnia. Czy emocje przed jej wydaniem były tak duże,
jak przed pojawieniem się pana debiutanckiego albumu jesienią 2016?

Zapowiada pan już swój drugi album.
Jego premiera planowana jest na 2018
rok. Wiadomo, w jakim klimacie będzie utrzymany? Kiedy można spodziewać się premiery?

– Nie, emocje nie były tak duże. W 2018
roku pojawi się nowa płyta, z zupełnie

– Płyta będzie w podobnym klimacie,
aczkolwiek na pewno trochę inna.

Bardzo różnie. Niektórzy kojarzą mnie
bardziej z muzyki, inni z aktorstwa. Te
dwie grupy nie zawsze się łączą.

Proszę jednak na koniec opowiedzieć
o swoich najbliższych aktorskich planach...
5 stycznia odbyła się premiera bardzo fajnej komedii „Exterminator”,
poza tym cały czas jest „O mnie się nie
martw”. Zaczynam też pewien projekt,
o którym nie wolno mi jeszcze mówić.
Jednym słowem – dzieje się!

R O Z M O WA
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Bibliotekarką przez całe życie
Halina Molin przez całe życie zawodowe była bibliotekarką. Przez 28 lat szefowała Bibliotece Regionalnej w Karwinie. Nim na końcu stycznia
odeszła na emeryturę, została odznaczona przez władze miasta Medalem Wacława Olszaka. Z pierwszą laureatką tego odznaczenia rozmawiamy
w bibliotece centralnej w Karwinie-Mizerowie.

• Halina Molin całe życie
zawodowe przepracowała
w bibliotece.

• Medal Wacława
Olszaka

Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Biblioteka nie jest dziś tylko
wypożyczalnią książek,
ale ośrodkiem kultury

Danuta Chlup
Zawód bibliotekarki to był dla
pani oczywisty wybór?
– Bardzo chciałam zostać nauczycielką. Lubiłam też czytać książki
i często chodziłam do polskiego
oddziału biblioteki we Frysztacie,
gdzie bibliotekarką była emerytowana nauczycielka. To była bardzo miła pani, która odradzała mi
pracę nauczycielki, jako bardzo
trudną, i zachęciła mnie do zawodu bibliotekarki. Kiedy przed
maturą w polskim gimnazjum w
Orłowej zastanawiałam się, co robić dalej, ojciec dowiedział się, że
jest wolne miejsce we frysztackiej
bibliotece. W ten sposób traﬁłam
do biblioteki i zostałam tam aż do
emerytury. Pamiętam te pierwsze
lata, kiedy robiliśmy opakowania
na książki z brązowego papieru,
podpisywaliśmy je i malowaliśmy
lakierem, by papier był bardziej
wytrzymały i książka się nie zniszczyła. To się na szczęście szybko
zmieniło, wkrótce przyszła folia.

Zaczęło się więc od opakowywania książek. Co było dalej?

– Przy pracy uzupełniałam wykształcenie w Średniej Szkole Bibliotekarskiej, która miała siedzibę w Brnie i ﬁlię w Ostrawie. Potem
zgłosiłam się na Wydział Filozoﬁczny Uniwersytetu Karola w Pradze, katedrę bibliotekoznawstwa i
informacji naukowej. Później zrobiłam jeszcze doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach
awansowałam na stanowisko
metodyka ds. bibliotek polskich
w powiecie Karwina i FrydekMistek. To znaczy, że otaczałam
opieką metodyczną wszystkie polskie biblioteki w naszym regionie.
Pamiętam małe, wiejskie biblioteki na obrzeżach Bogumina, w
Pudłowie, Skrzeczoniu, Zabłociu.
Były otwarte raz – dwa razy w tygodniu, trzeba tam było palić w
piecu, by było ciepło. W zimie nieźle wymarzłam, ale wiosną czy latem było tam bardzo przyjemnie,
bo to były takie biblioteki wśród
drzew. Polskie oddziały już wtedy
współpracowały z polską księgarnią w Czeskim Cieszynie. Pracowały tam doświadczone panie,
które sprowadzały książki wprost
z Warszawy. Jako nowicjusz wiele
skorzystałam z ich rad, wiedziały

zawsze, które książki aktualnie są
najchętniej czytane.

A kolejne etapy pani pracy?
– W 1974 roku wyremontowano
bibliotekę we Frysztacie i powstały tam dwa oddziały literatur narodowych – polskiej i słowackiej.
Wtedy zostałam kierowniczką
polskiego oddziału i byłam nią
do czasu, nim awansowałam na
stanowisko wicedyrektora Biblioteki Regionalnej, a następnie dyrektora. Ciągle jednak trzymałam
ochronną dłoń nad polskimi bibliotekami, m.in. kiedy zaczęto się
zastanawiać nad tym, czy polski
oddział ma zostać na rynku,

Teraz otrzymała pani Medal Wacława Olszaka. To chyba oznacza,
że ma pani wielkie zasługi w rozwoju biblioteki?
– Opowiem o tym, z czego mam
największą satysfakcję. Wielkim
wyróżnieniem dla naszej biblioteki był tytuł Europejska Biblioteka
Publiczna, który udzielono nam
w 2000 roku na międzynarodowej
konferencji w Helsinkach. Później
bardzo się ucieszyłam, kiedy otrzymaliśmy zgodę na remont budyn-

ku w Mizerowie i kiedy nadarzyła
się możliwość czerpania środków
z funduszy europejskich. Mieliśmy
szczęście do architekta i do ﬁrmy
wykonawczej. Osobiście, we współpracy z architektem, zaprojektowałam rozkład wnętrz. W tym czasie
w sąsiadującej z biblioteką podstawówce drastycznie spadła liczba
dzieci. Udało nam się uzyskać wolne lokale i dzięki temu mogliśmy
wybudować porządną bibliotekę o
powierzchni 2700 metrów kw. Bardzo cieszę się z wszystkich innowacji, które zostały wprowadzone,
takich jak na przykład cyfryzacja.
Udało nam się zdobyć pieniądze,
dzięki którym w przyszłym roku
zostaną objęte digitalizacją i włożone do światowej bazy danych „Kramerius” cenne druki, które mamy
w naszej bibliotece. Pod względem
technicznym bardzo zmieniła się
obsługa czytelnika, wszystko dzieje się komputerowo, w wypożyczalni mamy bramy elektroniczne, które zapobiegają kradzieżom książek.

Praca bibliotekarza bardzo się
zmieniła?
– To, co robimy, to rzeczywiście
nie jest praca czysto bibliotekar-

ska. Musimy wychodzić naprzeciw
zapotrzebowaniom czytelników i
społeczeństwa. Prowadzimy lekcje biblioteczne dla dzieci od najmłodszych lat, spotkania z młodzieżą. Dawniej rzadko odbywały
się prelekcje w bibliotece, teraz nie
ma miesiąca, by coś się nie działo.
Na górze mamy salonik literacki,
gdzie odbywa się wiele wspaniałych imprez. Jest sala kinowa, w
której działa Klub Filmowy. To są
seanse dla wymagającego widza.
W bibliotece odbywają się koncerty, spotkania z autorami, ostatnio
przyjechał do nas sławny pisarz
amerykański Robert Fulghum. W
saloniku, który może pomieścić
70 osób, zjawiło się ich 130. Ludzie
byli zachwyceni. Karwina lubi się
chwalić swoją biblioteką, dlatego
traﬁają do nas najróżniejsi goście,
którzy przyjeżdżają do miasta.
Pamiętamy także o ludziach starych. Nawiązaliśmy współpracę z
dyrektorem domu dla chorych na
Alzheimera w Darkowie, panem
Radkiem Žádníkiem. Już chyba
od dwóch lat prowadzimy tam biblioterapię. Biblioteka nie jest dziś
tylko wypożyczalnią książek, ale
ośrodkiem kultury.

Nie żyje Wojciech Pokora
W

niedzielę, 4 lutego, zmarł
Wojciech Pokora. O jego
śmierci poinformowała Krystyna
Janda. Wybitny aktor miał 83 lata.
– Uczył nas wszystkich jak być
aktorem, człowiekiem, jak być zadowolonym z życia – stwierdziła
Krystyna Janda. Z kolei inny aktor
Artur Barciś podkreślił, że Wojciecha Pokorę wyróżniała niezwykła
skromność, dystans do samego
siebie, świata oraz do postaci, które
grał. – Miał bardzo profesjonalne

podejście do zawodu, partnerów,
zawsze tekst umiał pierwszy na
pamięć – opisywał Artur Barciś.
Komedia nie była dla Pokory wygłupianiem się, a poważną sprawą
– zaznaczył.
Wojciech Pokora urodził się 2
października 1934 r. w Warszawie.
W 1958 r. ukończył Państwową
Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W tym samym roku dołączył
do zespołu stołecznego Teatru Dramatycznego, w którym Pokora grał

przez 26 lat. W latach 1984-1990
występował w Teatrze Nowym w
Warszawie, a w latach 1990-2001
był aktorem warszawskiego Teatru
Kwadrat.
Po raz pierwszy przed kamerami
Pokora wystąpił w 1953 r. w ﬁlmie
„Przygoda na Mariensztacie”, ale
pierwszą „prawdziwą” rolę zagrał
dopiero w 1960 r. w komedii „Mąż
swojej żony”. Wojciech Pokora był
ulubionym aktorem Stanisława
Barei, zagrał między innymi w ﬁl-

mach: „Nie ma róży bez
ognia”, „Brunet wieczorową porą”, „Miś”,
„Alternatywy 4”. Znany jest również m.in. z
roli „Marysi” w ﬁlmie
„Poszukiwany, poszukiwana”, Żorża Ponimirskiego w „Karierze
Nikodema Dyzmy” czy
oberleutnanta Franza von Nogay’a
w kultowej komedii „CK Dezerterzy”.

Fot. ARC

Wojciech Pokora został odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
(wik)
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Za nich trzymamy kciuki
Już tylko trzy dni pozostały do rozpoczęcia XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w południowokoreańskim Pjongczangu. W terminie od 9 do 25 lutego na arenach sportowych
zimowej stolicy Korei Południowej o medale powalczy m.in. 58 polskich i 85 czeskich
sportowców.
• Ester Ledecká, największa medalowa nadzieja
Republiki Czeskiej.

Janusz Bi mar
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Zdjęcia: ARC

KADRA REPREZENTACJI RC
Biathlon

KADRA REPREZENTACJI POLSKI
Biathlon
Krystyna Guzik, Magdalena Gwizdoń,
Monika Hojnisz, Weronika Nowakowska,
Kamila Żuk, Grzegorz Guzik, Andrzej Nędza-Kubiniec

Biegi narciarskie
Martyna Galewicz, Sylwia Jaśkowiec,
Justyna Kowalczyk, Ewelina Marcisz, Dominik Bury, Maciej Staręga

Bobsleje
Mateusz Luty, Grzegorz Kossakowski,
Łukasz Międzik, Krzysztof Tylkowski,
Arnold Zdebiak

Kombinacja norweska
Adam Cieślar, Szczepan Kupczak, Wojciech Marusarz, Paweł Słowiok

Łyżwiarstwo ﬁgurowe

Czyszczoń, Kaja Ziomek, Luiza Złotkowska, Zbigniew Bródka, Sebastian Kłosiński, Piotr Michalski, Konrad Niedźwiedzki, Artur Nogal, Jan Szymański, Artur
Waś

Narciarstwo alpejskie
Maryna Gąsienica-Daniel

Narciarstwo dowolne
Karolina Riemen-Żerebecka

Saneczkarstwo
Ewa Kuls-Kusyk, Natalia Wojtuściszyn,
Wojciech Chmielewski, Jakub Kowalewski, Maciej Kurowski, Mateusz Sochowicz

Short track
Natalia Maliszewska, Magdalena Warakomska, Bartosz Konopko

Skoki narciarskie
Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki,
Kamil Stoch, Piotr Żyła

Natalia Kaliszek, Maksym Spodyriew

Łyżwiarstwo szybkie
Katarzyna Bachleda-Curuś, Karolina
Bosiek, Natalia Czerwonka, Magdalena

Snowboard
Weronika Biela, Aleksandra Król, Zuzanna
Smykała, Karolina Sztokﬁsz, Mateusz Ligocki

Markéta Davidowa, Jessica Jislowa, Eva
Puskarčíkowa, Veronika Vítkowa, Michal
Krčmář, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr,
Adam Václavík

Biegi narciarskie
Petra Novákowa, Kateřina Berouškowa,
Martin Jakš, Petr Knop, Michal Novák

Bobsleje
Jan Vrba, Dominik Dvořák, David Egydy,
Jakub Havlín, Jaroslav Kopřiva, Jakub
Nosek, Jan Stokláska, Dominik Suchý,
Jan Šindelář

Hokej na lodzie
Patrik Bartošák, Pavel Francouz, Dominik
Furch – Michal Jordán, Jan Kolář, Ondřej
Němec, Tomáš Kundrátek, Vojtěch Mozík,
Jakub Nakládal, Adam Polášek, Ondřej
Vitásek, Milan Gulaš, Tomáš Mertl, Michal
Birner, Roman Červenka, Martin Erat, Petr
Koukal, Michal Vondrka, Roman Horák,
Jan Kovář, Dominik Kubalík, Lukáš Radil,
Michal Řepík, Jiří Sekáč, Tomáš Zohorna

Kombinacja norweska
Miroslav Dvořák, Tomáš Portyk, Ondřej
Pažout, Lukáš Daněk

Łyżwiarstwo ﬁgurowe
Michal Březina, Cortney Mansourowa,
Michal Češka, Anna Dušková, Martin
Bidař

Łyżwiarstwo szybkie
Martina Sáblíkowa, Karolína Erbanowa,
Nikola Zdráhalowa

Narciarstwo alpejskie
Martina Dubovská, Ester Ledecká, Kateřinou Pauláthowa, Kryštof Krýzl

Narciarstwo dowolne
Nikol Kučerowa

Saneczkarstwo
Ondřej Hyman, Tereza Noskowa, Antonín
Brož, Lukáš Brož, Matěj Kvíčala, Jaromír
Kudera

Short track
Michaela Sejpalowa

Skoki narciarskie
Roman Koudelka, Vojtěch Štursa, Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek, Lukáš Hlava

Snowboard
Ester Ledecká, Vendula Hopjákowa, Eva
Samkowa, Šárka Pančochowa, Kateřina
Vojáčkowa, Jan Kubičík, Petr Horák
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Niczego nie musimy bronić, możemy wszystko
zdobywać
Kamil Stoch, lider Pucharu Świata w skokach narciarskich
w odniesieniu do polskich ambicji w igrzyskach olimpijskich

Faworyci nie zawiedli
Stalownicy Trzyniec, jeszcze bez Jaromíra Jágra w składzie, sięgnęli po siódme zwycięstwo z rzędu. Na starusieńkim
stadionie w Ołomuńcu, na którym piszczy od wiatru ze wszystkich stron, powiało trzema punktami zasługą udanej
akcji Mar na Růžički z 56. minuty. Z roli faworyta wywiązali się również hokeiści Witkowic, którzy u siebie pokonali
Jihlawę 3:0.
Janusz Bi mar
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rowadzenie Pilzna, trzecie
miejsce Trzyńca i czwarte
Witkowic – oto krajobraz w
tabeli Tipsport Ekstraligi przed
ostatnią bitwą poprzedzającą przerwę w rozgrywkach spowodowaną
rozpoczynającymi się w najbliższy piątek Zimowymi Igrzyskami
Olimpijskimi w południowokoreańskim Pjongczangu.
– Siódme zwycięstwo z rzędu
smakuje wyśmienicie. Trochę mi
żal rywala, bo do końca walczył
jak lew i znacznie skomplikował
nam sprawę. Hokej bywa bezlitosny – skomentował spotkanie na
lodowisku Ołomuńca trener zwycięskiej drużyny, Václav Varaďa.
Trzyńczanie prowadzili po strzale Romana Vlacha, kontrolowali
przebieg wydarzeń, ale w trzeciej
tercji pozwolili gospodarzom na
częste strzały z dystansu. Eberle
w 48. minucie wsadził kij nie w
mrowisko, a w tor lotu krążka uderzonego z niebieskiej linii przez
Jaroměřskiego, myląc bramkarza
Hrubca. – W tych fazach meczu
trochę pofolgowaliśmy, ale na całe
szczęście mamy w naszych szeregach takich dżokerów, jak Martin
Růžička – przyznał Varaďa. Najlepszy strzelec Stalowników w tym
sezonie zamienił hanackich gra-

Hokej bywa
bezlitosny
Václav Varaďa,
trener Trzyńca
czy w tyczki slalomowe, strzelając
na cztery minuty przed końcem
spotkania zwycięskiego gola. Jak
gdyby od niechcenia, z bekhendu
w górny róg ołomunieckiej bramki. Tak traﬁają mistrzowie. Dla
Růžički to już 27. bramka w sezonie, ale już dziś o godz. 17.00 te statystyki mogą ulec kolejnej zmia-

iłkarze Karwiny również w
rewanżowej rundzie HET Ligi
mogą liczyć na bramkarza Patrika
Le Gianga.
25-letni golkiper do tej pory
występował w Karwinie na zasadach wypożyczenia z Vlašimia.
– Gościnne występy zostały przedłużone do końca czerwca – poinformował Lubomír Vlk, dyrektor sportowy MFK Karwina. Dla
kibiców to dobra wiadomość, Le
Giang w trakcie jesiennego sezonu nie tylko przebił się do podstawowego składu klubu, ale w
ostatnich kolejkach awansował
na pozycję pierwszego bramkarza
zespołu.
Karwiniacy w ubiegłym tygo-

STOCH LIDEREM PŚ. Kamil
Stoch odzyskał w weekend koszulkę lidera Pucharu Świata w
skokach narciarskich. Kluczem
do tego były udane konkursy w
Willingen. Stoch zajął w niedzielę drugie miejsce, wyprzedzając
kolegę z polskiej reprezentacji,
Piotra Żyłę. Obaj Polacy przegrali tylko z rewelacyjnie skaczącym w niedzielę Norwegiem
Johannem Andre Forfangiem.
Stoch w klasyfikacji generalnej
PŚ wyprzedza Niemca Richarda
Freitaga różnicą 43 punktów. A
teraz? Pora na igrzyska w Pjongczangu.

•••

nie. W Werk Arenie zaprezentuje
się Zlin, z którym Stalownicy mają
rachunki do wyrównania.
Nękane kontuzjami Witkowice miały stosunkowo łatwą przeprawę z przedostatnią w tabeli
Jihlawą. Wynik może tego nie sugerować, ale ostrawianie w raczej
spokojnym tempie rozprawili się
z beniaminkiem rozgrywek, z którym w poprzednich wzajemnych
pojedynkach namęczyli się niemiłosiernie. Piąte czyste konto w tym
sezonie zachował bramkarz Patrik
Bartošák. – To zasługa całego zespołu. Jihlawa lubi ostrą grę, nieźle się więc nagimnastykowałem
– stwierdził witkowicki golkiper.
Bartošák już dziś po zakończeniu spotkań 48. kolejki spakuje w
Ostrawie walizki, by dołączyć do
reprezentacji RC szykującej się do
turnieju olimpijskiego w Pjongczangu. – Wszystko wskazuje na to,
że jeszcze we wtorek pomogę chło-

pakom w meczu z Kometą Brno,
a potem skupię się już wyłącznie
na igrzyskach – zdradził Bartošák.

dniu przebywali na zgrupowaniu
na Cyprze. Po przegranej ze Śląskiem Wrocław (1:2) podopieczni
Josefa Muchy zremisowali bezbramkowo z serbskim klubem
Čukarički Belgrad. W konfrontacji ze Śląskiem Wrocław karwińscy trenerzy postawili w bramce
na nową akwizycję ze Słowacji,
32-letniego Martina Krnáča, w
meczu z serbskim rywalem od
pierwszych minut bronił Le
Giang. Właśnie pomiędzy nimi
rozstrzygnie się walka o pozycję
pierwszego golkipera drużyny w
zbliżającej się rewanżowej rundzie najwyższej klasy rozgrywek.
Le Giang miał otrzymać szansę
również w ostatnim sparingu w

Dzisiejszy pojedynek Witkowic
z Kometą Brno rozpoczyna się o
godz. 17.30.

WYGRANA SZCZYPIORNISTÓW KARWINY. Piłkarze
ręczni Banika Karwina w dobrym
stylu rozpoczęli kolejny etap
zmagań w ekstralidze. Rozgrywki
czeskiej najwyższej klasy wróciły
po przerwie przeznaczonej na
mistrzostwa Europy, a karwiniacy w pierwszym meczu trafili na
Nové Veselí. Podopieczni trenera Marka Michaliski po zaciętej
walce zwyciężyli na parkiecie
rywala 22:21. – To dobry prognostyk przed niedzielnym
pojedynkiem z Pilznem – ocenił
szkoleniowiec Karwiny, Marek
Michalisko. Najwięcej bramek
dla Karwiny zdobyli w meczu
Monczka (9), Nedoma (7) i Zbránek (2).

•••
TIPSPORT EKSTRALIGA

OŁOMUNIEC – TRZYNIEC 1:2
Tercje: 0:1, 0:0, 1:1. Bramki i asysty: 48. Eberle (Jaroměřský) – 8. R. Vlach (Marn Růžička), 56. Mar n Růžička (Dravecký, R. Vlach). Trzyniec: Hrubec – M. Doudera, Krajíček, D. Musil, L. Kovář, Jank, Linhart – Petružálek, Marcinko, Rákos –
Mar n Růžička, R. Vlach, Dravecký – Svačina, Polanský, Adamský – O. Kovařčík,
Cienciala, Chmielewski.

WITKOWICE – JIHLAWA 3:0
Tercje: 1:0, 2:0, 0:0. Bramki i asysty: 7. Dej (Lev), 26. P. Zdráhal (Kucsera, Kolouch), 39. Š. Stránský (Szturc). Witkowice: Bartošák – Urbanec, Sloboda, Hrbas,
D. Krenželok, Vý sk, Trška – Olesz, Lev, Dej – Kurovsý, Roman, Mahbod – Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal – Szturc, T. Jáchym, Š. Stránský – Pytlík.
Lokaty: 1. Pilzno 99, 2. Hradec Kr. 93, 3. Trzyniec 90, 4. Witkowice 86, 5. Brno
83, 6. Zlin 68 pkt. Dziś: Trzyniec – Zlin (17.00) i Witkowice – Brno (17.30).

Patrik Le Giang w Karwinie do końca czerwca

P

W SKRÓCIE

ramach zgrupowania na Cyprze,
meczu kontrolnym z Nitrą, słowacki klub z powodu problemów
kadrowych zrezygnował jednak
z konfrontacji. Najbliższy mecz
towarzyski zaliczą podopieczni
Josefa Muchy w sobotę 10 lutego,
na boisku Spartaka Trnawa. Rewanżowa runda HET Ligi rusza
w połowie lutego. Karwiniacy zaprezentują się 17 lutego na boisku
Mladej Bolesławi, u siebie zagrają
po raz pierwszy 25 lutego w meczu
ze Zlinem.
(jb)

MFK KARWINA
FK ČUKARIČKI 0:0
Karwina: Le Giang – Štěrba (60.

HOKEIŚCI HAWIERZOWA NIE
ZWALNIAJĄ TEMPA. Hokeiści
Hawierzowa meldują w ostatnich tygodniach równą formę.
Dobra dyspozycja to podstawa,
żeby liczyć się w walce o fazę
pucharową I ligi. Podopieczni
trenera Jiřego Režnara pokonali
w weekend na wyjeździe Wsecin
4:3, golem M. Kalusa z pierwszej
minuty dogrywki. – Jesteśmy na
ósmym miejscu w tabeli, ale to
jeszcze nie koniec walki o play
oﬀ. W środę musimy pokonać na
własnym stadionie nieobliczalny
Trzebicz – zaapelował trener
Hawierzowa, Jiří Režnar. Początek jutrzejszego meczu o godz.
18.00.
(jb)

• Pa
atrik
rik Le Gi
G an
ang
g pomo
pomo
może
że kar
aw ni
wi
n ak
kom rów
ówni
n eż w wio
iose
senn
se
nnej
ej
ru
und
dziie ro
ozg
gry
ywe
w k.
k Fot.
Fot. MFK
FK

Čolić), Dreksa (60. Smrž), Hošek,
Letić (60. Eismann) – Šisler (85.
Pavelka), Janečka – Lingr (60. Ka-

labiška), Budínský (75. Weber), Moravec (75. Štepanovský) – Wágner
(46. Panák).
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I N F O R M AT O R
CO W TEATRZE

WALUTY
Kursy walut w kantorach
z dnia 5. 2. 2018

Cieszyn, ul. Zamkowa
kupno
sprzedaż
CZK
0,161
0,167
EUR
4,130
4,190
USD
3,310
3,500
Bielsko-Biała, CH Auchan
kupno
sprzedaż
CZK
0,162
0,167
EUR
3,300
3,400
USD
4,120
4,210
Czeski Cieszyn, dworzec
kupno
sprzedaż
PLN
6,000
6,180
EUR
25,000
25,600
USD
20,000
20,800

BENZYNA
Ceny paliw na stacjach
z dnia 5. 2. 2018

Bielsko-Biała, CH Auchan
E95
4,47 zł
ON
4,41 zł
LPG
1,97 zł

SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN:
Hrátky s čertem (6, godz. 10.00)?
 KARWINA: Morálka pani Dulské (7, godz. 19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Paddington 2 (6, 7, godz. 16.00); Prezident Blaník (6, 7, godz. 19.00);
Happy End (6, godz. 20.00; 7, godz.
17.30, 20.00); Gdzie jest Dory? (7,
godz. 10.00); Potworna rodzinka
(8, godz. 10.00); Królowa Śniegu (8,
godz. 16.00); Nić widmo (8, godz.
17.30, 20.00); Nowe oblicze Greya
(8, godz. 19.00); TRZYNIEC – Kosmos: Jumanji: Przygoda w dżungli (6, 7, godz. 17.30); Twój Vincent
(6, 7, godz. 20.00); Trzy bilbordy
do Ebbing (8, godz. 17.30); Nowe
oblicze Greya (8, godz. 20.00); JABŁONKÓW: Logan Lucky (7, godz.
18.00); CZ. CIESZYN – Central:
Kto dogoni królika? (6, godz. 10.00);
Królik Bugs (8, godz. 10.00); Nowe
oblicze Greya (8, godz. 20.00); CIESZYN – Piast: Magiczna zima Muminków (6-8, godz. 14.30); Pan B (6,
7, godz. 16.00, 20.00; 8, godz. 16.30,
18.15); Cudowny chłopak (6, 7, godz.
17.45).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM,
niedziela, wiadomości regionalne
od godz. 6.00; powtórka na antenie
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz.
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków
za Olzą” – niedz. 8:15 na 103 FM;
powtórka: pon. 23:05

Cieszyn, Circle K
E95
4,59 zł
ON
4,53 zł
LPG
2,12 zł
Cieszyn, Shell
E95
4,57 zł
ON
4,51 zł
Zebrzydowice, Orlen
E95
4,57 zł
ON
4,52 zł

CO W TERENIE

Czeski Cieszyn, Shell
E95
30,70 kc
ON
29,40 kc

CIERLICKO – Kluby Kobiet i
Seniora Cierlicko-Centrum, Kościelec, Stanisłowice i Grodziszcz
zapraszają swych członków na spotkanie klubowe w czwartek 8. 2. o
godz. 16.00 do Domu Polskiego na
Kościelcu.
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Seniora MK PZKO zapraszają na spotkanie 7. 2. o godz. 15.00 do Domu
PZKO.
GRÓDEK – MK PZKO zaprasza na
Bal Ostatkowy w piątek 9. 2. o godz.
19.00 do Domu PZKO. Muzyka DJ
Jan Młynek, atrakcje balowe zapewnione. W programie występ
pary tanecznej zespołu „Elán”.
Każda para przynosi podarunek do
tomboli.
MILIKÓW – MK PZKO Milików-Pasieki oraz Macierz polskiej szkoły
w Koszarzyskach zapraszają na Bal
Ostatkowy w sobotę 10. 2. o godz.
19.00 do Domu PZKO. W programie

(wik)

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

Zapraszają na polsko-czeski
festiwal podróżniczy

P

odróżnik, pisarz, przewodnik, pionier wypraw samochodowych po rozległych
terenach Syberii, pilot samolotowy I klasy, dziennikarz-reportażysta, fotograf, myśliwy, nurek
oraz zawodowy muzyk i rekordzista Guinnessa – Romuald Koperski przyjedzie w najbliższy weekend do Wisły. Nietuzinkowy gość
weźmie udział w polsko-czeskim
festiwalu podróżniczo-muzycznym „Czekając na wiosnę – Jarní
Ozvĕny”.
Festiwal jest imprezą podróżni-

czo-muzyczną od lat organizowaną przez Stowarzyszenie „Folk v
Ostravĕ”. W tym roku wydarzenie
to po raz pierwszy odbędzie się
także w Wiśle po polskiej stronie
granicy. W sobotę, 10 stycznia od
godz. 14.30, w wiślańskiej bibliotece publiczność będzie oglądać
pokazy slajdów i projekcji 3D z
różnych zakątków świata, a także
relację z wyprawy na Spitsbergen
wiślanina Bolka Cieślara. Ponadto gospodarze przygotowali kilka
koncertów.
Gwiazdą festiwalu będzie jed-

nak Romuald Koperski z Gdańska Oliwy. Znany podróżnik jest
autorem książek „Pojedynek z
Syberią”, „Przez Syberię na gapę”,
„1001 obrazów Syberii”, „Syberia Zimowa Odyseja”, „Ocean
Niespokojny”, a także wystaw
fotograﬁcznych i wielu innych
publikacji. Jego relacje inspirują
innych do podejmowania wypraw
w najdziksze rejony globu, a on
sam w ubiegłym roku zakończył
samotny rejs przez Atlantyk łodzią wiosłową „Pianista”.
(wik)

zespół „Bystrzyca”. Muzyka DJ Młynek, atrakcje balowe zapewnione.
PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd
na wycieczkę autokarową W3 - Pustevny jest w sobotę 10. 2. o godz.
7.25 z Karwiny, o godz. 7.50 z Cz.
Cieszyna (dworzec BUS), o godz.
8.10 z Hawierzowa, przystanek
„Těšínská”. Informujemy, że są
jeszcze wolne miejsca, informacje tel.: 602 840 384, 776 046 326.
UWAGA! zmiana miejsca odjazdu
autokaru w Cz. Cieszynie.
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW
POLSKICH W RC – Informuje
członków Stowarzyszenia, że w
związku ze zmianą adresu siedziby, nie będzie spotkania w lutym,
marcu, zaś od 1. 3. będą kontynuowane spotkania zarządu (dyżury) w każdy drugi wtorek miesiąca
o godz. 9.00 w budynku przy ul.
Grabińskiej 33, w nowej siedzibie
Kongresu Polaków. W sprawach
pilnych kontakt 776 257 070, prezes
A.Ciahotna.

1639/43: do 14. 2. wystawa Šárki
Zwadrońovej pt. „Dwia światy –
świat abstrakcji i rzeczywistości”.
Czynna: po, śr, pt: w godz. 9.0015.00; wt, czw: w godz. 9.00-19.00.
MUZEUM MIASTA TRZYŃCA i
HUTY TRZYNIECKIEJ, Frydecka 387, Trzyniec, DUŻA SALA
WYSTAW: do 30. 3. wystawa kukiełek interaktywnych pt. „Pimprlárium ”. Czynna: wt-pt: w godz.
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
 GALERIA „NA SCHODACH”:
do 25. 3. wystawa pt. „Salvador Dali
– Zrození tekuté touhy”. Czynna:
wt-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w
godz. 13.00-17.00.
TRZYNIEC, Galeria Miasta, biblioteka Lidicka 541: do 9. 3. wystawa Bronisławy Liberdy pt. „Medium PC”. Wystawa czynna: po, wt
i czw, pt: w godz. 8.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ,
SALA WYSTAW w Hawierzowie,
Pavlovova 583/2: do 4. 3. wystawa
pt. „Duše hořící. Jaroslav Zahradník”; stała ekspozycja pt. „Zanim powstało miasto”. Czynne: po-pt: godz.
8.00-16.00, nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Jabłonkowie, Rynek Mariacki 14: do
28. 2. wystawa pt. „Šancmajstři a
šancknechti aneb Jak se budovaly
pevnosti”; stała ekspozycja pt. „Z
przeszłości Jabłonkowa i okolicy”.
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00;
nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie,
Rynek Masaryka 10/8: do 28. 2.

wystawa pt. „Petr Bezruč”. Czynna:
po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz.
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lutyni, Masaryka 958: stała ekspozycja pt. „Orłowa – przeszłość i teraźniejszość”. Czynna: po-pt: godz.
8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

OFERTY
ŽALUZIE
S
MONTÁŽÍ,
tel.
604 192 092.
GŁ-016
OPRAVY ŽALUZIÍ, tel. 604 889 394.
GŁ-017

WYSTAWY
DUŻA GALERIA Teatru Cieszyńskiego, Ostrawska 67, Cz. Cieszyn: do 11. 2. wystawa Bronisława
Liberdy pt. „Obrazy. Z czasów normalizacji 1970-1980”. Czynna: po-pt: w godz. 9.00-15.00 po uprzednim zgłoszeniu się na portierni
teatru.
BYSTRZYCA, GALERIA „ŠÍP”,
Dom Seniora, Bystrzyca 1317: do
23. 2. wystawa Dariny Krygiel pt.
„Obrazy”. Czynna do 23. 2. codziennie w godz. 10.00-17.20.
KARWINA, MIEJSKI DOM KULTURY, sala Mánesa, Osvobození

CO ZA OLZĄ
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, Galeria Wystaw Czasowych, ul. T. Regera 6, Cieszyn: do
25. 2. wystawa pt. „Śląsk Cieszyński w okresie międzywojennym”.
Czynna w godzinach otwarcia
ekspozycji stałej; wt, czw, pt, so i
nie – wejście na ekspozycję o godz.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00;
śr – wejście na ekspozycję o godz.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
MUZEUM DRUKARSTWA, Przystanek „Graﬁka”, Cieszyn, Głęboka 50: 8. 2. o godz. 16.00 wernisaż wystawy Doroty Kędzior pt.
„Wycinanki z istnienia z exlibrisem
w tle”. Czynna wt-pt: w godz. 10.0016.00; so i nie: w godz. 14.00-18.00.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, Mennicza 46, Cieszyn: do 17. 2. wystawa pt. „Siedem cudów świata i inne
słynne budowle”. Czynna: wt-pt:
godz. 8.00-18.00; so i nie: godz.
9.00-15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: Czynne codziennie w godz. 9.00-17.00.

WSPOMNIENIA
Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą.

ks. Jan Twardowski

Dnia 7. 2. 2018 minie 1. bolesna rocznica śmierci

śp. HALINY MUCHOWEJ
z domu Lach
Wspominają najbliżsi.

GŁ-076
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W biurze ZG PZKO w Czeskim Cieszynie można nabyć „Kalendarz Śląski 2018”.
Publikacja jest także dostępna w księgarni Jaroslava Procházková,
rynek Masaryka 387, Trzyniec-Łyżbice. Zachęcamy do lektury.

WSPOMNIENIA

PROGRAM TV
WTOREK 6 LUTEGO

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

TVC 1

Dnia 6. 2. mija 15. rocznica śmierci

śp. AGNIESZKI BUBOWEJ
z Nieborów
Równocześnie 2. 3. wspominać będziemy 37. rocznicę śmierci Jej Męża

śp. PAWŁA BUBY
Wspominają syn i córka z rodzinami.

GŁ-052

Mijają dni, mijają lata,
pamięć o Tobie żyje i powraca.
Dnia 6 lutego mija 1. rocznica śmierci naszego Kochanego

śp. WŁADYSŁAWA HECZKI
z Milikowa
GŁ-066

Z szacunkiem i miłością wspominają najbliżsi.
Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci…
Dzisiaj, 6 lutego 2018, mija 20. rocznica śmierci

śp. WŁADYSŁAWA MOLENDY
z Olbrachcic
Z szacunkiem wspominają córka i synowie z rodzinami.
GL-065
Pozostaniesz nadal w naszych sercach i myślach.
Dnia 7 lutego 2018 obchodziłby 80. urodziny nasz Kochany

śp. BRONISŁAW WALUSZCZYK
ze Skrzeczonia
zaś 11 września minie 28. bolesna rocznica Jego śmierci. Z szacunkiem i miłością wspominają żona, synowie
z rodzinami i najbliżsi.
RK-008

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Cudowna planeta
9.55 Spotkanie ze szpiegami 10.50
Królestwo natury 11.20 „Czubek”
kuli ziemskiej 11.40 Nie poddawaj się
12.35 Chcesz je? 12.40 Nietolerancja
13.05 Ślady, fakty, tajemnice 13.35
Wyspy Kanaryjskie bez kanarków
14.00 Zielona wyspa 14.30 Z kucharzem dookoła świata 15.25 Pędzlem
i maczetą 16.25 Mój ojciec generał
17.20 Przygody archeologii 18.15
Na własne nogi 18.45 Wieczorynka
19.00 Przez ucho igielne 19.30 Geograﬁa świata 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Wojskowe
projekty III Rzeszy 20.50 Świat według termitów 21.50 Dom z kart (s.)
22.45 Lotnicze katastrofy 23.30 2019:
Cel Księżyc.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Nowa Zelandia
9.50 2019: Cel Księżyc 10.45 Tajemnice obrazów Nazca 11.40 Ewa Braun:
żona Adolfa Hitlera 12.35 Propaganda w czasie II wojny światowej 13.20
Nasza wieś 13.45 Muzyczne wędrówki 14.15 Folklorika 14.40 Europa dziś
15.10 Redakcja – walka o życie 16.10
Telewizyjny klub niesłyszących 16.35
Świat według termitów 17.30 Sri Lanka 18.25 GEN – Galeria elity narodu
18.45 Wieczorynka 18.55 Pieskie życie 19.50 Wiadomości w czeskim j.
migowym 20.00 Kamera w podróży
21.00 Podróż po Glasgow 21.30 Na
własnych nogach 22.00 Muži v říji
(ﬁlm) 23.55 Siostra Jackie (s.).

POLECAMY

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.

W. Szymborska

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy, że
dnia 1 lutego 2018 zmarł w wieku 87 lat nasz Drogi
Ojciec, Przyjaciel, Dziadek, Pradziadek i Wujek

śp. TADEUSZ ZUBEK
zamieszkały w Trzyńcu 1
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 7. 2. 2018 o godz. 15.00
z kaplicy cmentarnej w Trzyńcu. Zasmuceni syn z rodziną.
GŁ-075

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 3. 2.
2018 zmarła w wieku 90 lat nasza Kochana Matka, Babcia, Prababcia, Teściowa, Ciocia i Kuzynka

śp. BRONISŁAWA FOLWARCZNA
z domu Jaworek
zamieszkała w Hawierzowie-Żywocicach
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w środę 7 lutego
2018 o godz. 14.00 z kościoła ewangelickiego w Hawierzowie-Błędowicach na cmentarz w Hawierzowie-Żywocicach. W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-077

…Kominy zadymiły ciemną chmurą,
słońce zblakło – tak po ludzku, ale Bóg czekał z uśmiechem…

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Krok za krokiem (s.)
12.50 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.)
16.57 Popołudniowe wiadomości
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.40 Weekend 22.40 Agenci
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.35 Bez śladu (s.) 0.30 Mentalista (s.).

• Dom z kart.
Wtorek 6 lutego, godz. 21.50,
TVC 2

ŚRODA 7 LUTEGO

Z powodu zgonu

TVC 1

śp. JANA HŁAWICZKI
żonie, córce, synowi i bliskim wyrazy współczucia oraz podziękowania
za długoletnie przewodniczenie Zrzeszeniu Śpiewaczo-Muzycznemu
GŁ-072
przy ZG PZKO składają członkowie ZŚM.

Składamy serdeczne podziękowania rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom,
znajomym za wyrazy współczucia, kwiaty i udział w uroczystości pogrzebowej naszej Kochanej

śp. WANDY FILIPEK
z Czeskiego Cieszyna
GŁ-073

• Kryminalne zagadki Miami.
Środa 7 lutego, godz. 15.55,
NOVA

PRIMA

6.10 Nexo Knights (s. anim.) 6.40
Psi patrol (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.)
9.25 Policja w akcji 10.20 Na fali ryzyka (ﬁlm) 12.20 Południowe wiadomości 12.30 Gliniarz i prokurator (s.)
13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Powrót
komisarza Rexa (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja w
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak
(s.) 21.35 Wydział zabójstw (s.) 22.55
Top Star magazyn 23.50 Policja w
akcji.

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Doktor Martin (s.)
10.30 Syn 10.50 Opowiadaj (s.) 11.45
Czarne owce 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00
Najdłuższy powrót (ﬁlm) 14.55 Atuty
Miroslava Donutila 15.50 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.00
Wścieklizna (s.) 21.00 Cyrk Bukow-

PRIMA

6.15 Nexo Knights (s. anim.) 6.40
Psi patrol (s. anim.) 7.25 M.A.S.H.
(s.) 9.25 Policja w akcji 10.25 Prosto
ku szczęściu (ﬁlm) 12.20 Południowe wiadomości 12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Lekarz z gór (s.)
14.30 Komisarz Rex na tropie (s.)
16.35 Popołudniowe wiadomości
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto
do stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.55 Top Star
20.15 Błękitny kod (s.) 21.35 Show
Jana Krausa 22.45 Glina (s.) 23.55
Policja w akcji.

CZWARTEK 8 LUTEGO

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 10.00 F.L. Věk (s.) 10.45
Niezwykłe losy 11.45 Czarne owce
12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Tatuś
14.15 Atuty Miroslava Donutila 15.10
Doktor Martin (s.) 16.00 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.00
Opowiadaj (s.) 20.55 Gejzer 21.25 Pr.
dyskusyjny 22.25 Sprawy detektywa Murdocha (s.) 23.10 Taggart (s.)
0.05 AZ kwiz.

TVC 2

NOVA

NEKROLOGI

W smutku pogrążona rodzina.

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Alimenty 10.00
Złodziejska komedia 10.40 Powrót
ognistych kobiet (ﬁlm) 11.45 Czarne
owce 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Życzenie
14.15 Atuty Miroslava Donutila 15.05
Doktor Martin (s.) 15.55 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.00
Opowiadaj (s.) 20.55 Stój, bo nie traﬁę
(ﬁlm) 22.25 W imię ojczyzny (s.) 23.15
Taggart (s.) 0.25 AZ kwiz.

sky (s.) 21.55 Columbo (s.) 23.30 Kryminolog (s.) 0.30 AZ kwiz.

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Mene tekel 9.10
Pędzlem i maczetą 10.10 Z kucharzem dookoła świata 11.05 Nowe odkrycia w starym Egipcie 11.55 Kodiak
12.25 Śladami trzeciego ruchu oporu
12.55 Magazyn chrześcijański 13.20
Chcesz je? 13.25 Bogowie i prorocy
13.55 Pieskie życie 14.40 Niezrealizowane projekty 15.00 Wieczny
Jumbo Jet 16.15 Powroty na łono natury 16.30 Tajemnice obrazów Nazca
17.20 Spotkanie ze szpiegami 18.15
Podróż po Glasgow 18.45 Wieczorynka 19.00 Przygody nauki i techniki
19.30 Geograﬁa świata 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Gruzja 21.00 Podróżomania 21.30
Nietolerancja 22.00 Co złapiesz w życie (ﬁlm) 23.40 Queer.

NOVA

• Sędzia Dredd.
Czwartek 8 lutego, godz. 22.15,
NOVA

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica (s.) 9.40 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 10.55 Co o tym sądzą
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.35 Krok za krokiem (s.) 12.55
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 CSI:
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Zamieńmy się żonami 21.40 Wyspa
Robinsona 22.40 Agenci NCIS: Nowy
Orlean (s.) 23.35 Bez śladu (s.) 0.30
Mentalista (s.).

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 9.40 Zamieńmy się żonami
10.55 Co o tym sądzą Czesi 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Krok
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 CSI: Kryminalne zagadki
Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Czesi
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w
różanym ogrodzie (s.) 21.40 Bach!
22.15 Judge Dredd (ﬁlm) 0.05 Mentalista (s.).

PRIMA

6.05 Nexo Knights (s. anim.) 6.35
Psi patrol (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.)
9.20 Policja w akcji 10.15 Zaręczona,
zakochana, zagubiona (ﬁlm) 12.10
Południowe wiadomości 12.20 Gliniarz i prokurator (s.) 13.20 Lekarz z
gór (s.) 14.20 Komisarz Rex na tropie
(s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto
do stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.55 Top Star
20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35 Prima
Partička 22.35 Tak jest, szeﬁe! 23.50
Policja w akcji 0.50 Komisarz Rex na
tropie (s.).
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POST SCRIPTUM
NASI DZIAŁACZE

UŚMIECHNIJ SIĘ

GABRIELA PAZDERA

P

POŁĄCZONE MINIKWADRATY MAGICZNE
1. drogowy przy szosie
2. Jawaharlal, ojciec Indiry Gandhi
3. mieszkaniec Kataru lub koń krwi czystej
4. ROZWIĄZANIE DODATKOWE (polski skoczek narciarski)
5. amerykańska aktorka i piosenkarka śpiewająca np. „Believe”
6. wschodnia sztuka walki na kije
7. ...Maiden, zespół muzyczny

ochodzę z Czeskiego Cieszyna, ale swe dorosłe życie
związałam z Bukowcem,
gdzie mieszkam z rodziną już od
dwudziestu lat. We wtorek, 30
grudnia wraz z zespołem „Pastereczki z Bukowca” wystąpiłam w
Mostach koło Jabłonkowa na XII
Przeglądzie Szkolnej Działalności
Śpiewaczej. Prowadzę tę grupę
od zeszłego roku, a zaczęłyśmy z
dziewczynkami, ponieważ chciały
wystąpić na Przeglądzie Cieszyńskiej Pieśni Ludowej, który odbywa
się w Czeskim Cieszynie. Dziewczyny garnęły się do wspólnego
śpiewania, więc się zdecydowaliśmy, a jak to będzie dalej, zobaczymy. Na co dzień uczę w polskim
przedszkolu w Bukowcu, od 16 lat
jestem również członkinią Miejscowego Koła Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego. W PZKO
moją działką jest kultura, ponieważ udzielam się także śpiewając
w kościelnej scholii. Generalnie
lubię śpiewać i lubię się udzielać
społecznie. Mogę też powiedzieć,
że muzyka zajmuje w moim życiu
ważne miejsce, a wszystko zaczęło
się, gdy zaczęłam objeżdżać różne
konkursy razem z moimi synami
i córką. Jej podopieczni, między
innymi z dziecięcego zespołu folklorystycznego „Lipka”, zdobywali
wyróżnienia i nagrody na wielu
przeglądach i konkursach muzyczno-wokalnych, odtwarzając
i kultywując tradycje regionu beskidzkiego.
(wik)

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

MEM DNIA

Wyrazy trudne: CHER, NEHRU
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Fot. Bielskie Drogi

7

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana
książka. Termin nadsyłania rozwiązań upływa w piątek 16 lutego 2018 r. Nagrodę książkową za łamigłówkę z 23 stycznia otrzymuje Wanda Żmija ze Stonawy.
Rozwiązanie Minikwadratu magicznego I z 23 stycznia:
1. PŁAZ 2. ŁANIA 3. AIOLI 4. ZAIR.
Rozwiązanie Minikwadratu magicznego II z 23 stycznia:
1. BRAK 2. ROLKA 3. AKWEN 4. KANT

• O ile Zakopane to zimowa stolica Polski, o tyle tytuł narciarskiej stolicy Polski należy do Szczyrku. Nie dziwi więc, że
na tamtejszych stokach dochodzi do bardzo różnych, często kuriozalnych sytuacji. Na przykład w drugi dzień ostatnich
świąt Bożego Narodzenia na stok narciarski wjechał tam volkswagen passat, w którym znajdowała się czteroosobowa
rodzina, w tym dwójka małych dzieci. Samochód utknął w głębokim śniegu i do jego wydobycia potrzebny był ratrak
oraz kilka osób z łopatami. Autem kierowała kobieta, która tłumaczyła później, że po zmroku... pomyliła drogi, po
czym próbowała przejechać tuż przy płotkach oddzielających nartostradę od lasu. Niestety passat nie poradził sobie w
takich warunkach i zakopał się w śniegu. Koniec końców nikomu nic się nie stało, jednak wieść o passacie na narciarskim stoku wywołała wśród internautów rozbawienie: „co oni pili, że po wszystkim myśleli że mają PASSARATRAK.
Może jednak fajna impreza była” – zastanawiał się jeden z nich.
Żartów nie było natomiast, gdy kraj obiegła informacja, iż w Szczyrku małe dziecko uczył jazdy na nartach pijany instruktor. Mężczyzna miał... 3,6 promila alkoholu we krwi!
Z relacji świadków wynikało, że instruktor uczący 5-letniego kursanta wyrzucał do lasu puste butelki. Zachowanie
mężczyzny i jego niebezpieczna jazda zaalarmowały innych narciarzy. A gdy pewna narciarka zwróciła mu uwagę, mężczyzna zaczął... uciekać. Kobieta zajęła się 5-latkiem, natomiast w pościg za pijanym instruktorem ruszył snowboardzista. Ostatecznie złapał mężczyznę i przekazał w ręce jednego z policyjnych patroli narciarskich, które na szczyrkowskich stokach pełnią policjanci z Bielska-Białej. Podczas interwencji 30-letni mężczyzna zachowywał się agresywnie i
wulgarnie wobec stróżów prawa, został więc obezwładniony i zakuty w kajdanki.
(wik)

