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Polszczyzna co uszy rwie
PROBLEM: Kiedy państwo jechali ostatni raz pociągiem z Mostów koło Jabłonkowa do Bogumina? – pytał 
podczas styczniowego Sejmiku Gminnego w Koszarzyskach tamtejszy wójt Janusz Klimek. – Jeżdżę często i słyszę 
to każdego dnia – odpowiedział mu Józef Szymeczek, wiceprezes Kongresu Polaków w RC. Okazuje się, że głos 
kolejowego spikera wzbudza wśród polskich podróżnych spore kontrowersje.

Witold Kożdoń

Wszystko dlatego, że z 
głośników słychać nie-
poprawną polszczyznę. 

–  Chodzi o nazwy przystanków. 
Ktoś, kto je czyta, absolutnie nie 
umie mówić w języku polskim. To 
jest szalone. Aż uszy rwie – prze-
konywali uczestnicy Gminnego 
Sejmiku Kongresu Polaków w RC w 
Koszarzyskach.

Tę opinię potwierdzają także 
polscy podróżni, którzy miewa-
ją okazję korzystać z usług Kolei 
Czeskich. – Faktycznie nazwy nie-
których przystanków wymawia-
ne po polsku nie były poprawne 
i brzmiały jakoś dziwnie, ale nie 
zwracałam na to większej uwagi, 
ponieważ tablice z nazwami po-
szczególnych stacji kolejowych 
także były po polsku – mówi Ka-
tarzyna Kulisz ze Skoczowa, która 
podróżowała tej zimy pociągiem z 
Mostów koło Jabłonkowa do Cze-
skiego Cieszyna.

– Sprawa wygląda trochę dziw-
nie. Przed rokiem byłem w Kar-
konoszach i tam niektóre pociągi 
jeżdżą na polską stronę. Ale komu-
nikaty po polsku brzmią normal-
nie. Nawet tak trudne sformuło-
wania jak „Szklarska Poręba” były 
wymawiane pięknie po polsku. W 
Karkonoszach można, natomiast u 
nas nie. Być może więc warto poru-
szyć ten temat – zastanawiał się w 
Koszarzyskach Józef Szymeczek.

Dariusz Bran-
ny, reprezen-
tujący Kongres 
Polaków w RC 
w Radzie Rządu 
ds. Mniejszości 
N a r o d o w y c h , 
przyznaje, że 
problem istnieje 
i sygnalizował go 
już w Pradze. – W 
M i n i s t e r s t w i e 
Transportu, w 
trakcie spotka-
nia dotyczącego 
możliwości ogło-
szeń w języku 
polskim na dwor-
cach kolejowych, 
informowałem, 
że jakość języka 
polskiego, jaki 
słychać w pocią-
gach, jest nie-
dostateczna. Na 
tym się jednak 
skończyło, ponie-
waż z perspek-
tywy Kolei Cze-
skich ten temat 
jest bardzo mały. 
Ich zdaniem ist-
nieje sporo waż-
niejszych proble-
mów, którymi muszą się zająć, a 
tę kwestię uważają za załatwioną 
– tłumaczy. 

Mimo to, również w opinii Da-
riusza Brannego na problem warto 
zwrócić uwagę. – Dlatego na kolej-

nej Radzie Kongresu zamierzam 
wnioskować, by Kongres wystąpił 
do Kolei Czeskich z oficjalnym pi-
smem. Na tym etapie tyle możemy 
zrobić – stwierdza Dariusz Branny.

Poproszona przez naszą redakcję 

o komentarz do sprawy Gabriela 
Novotná, regionalny rzecznik pra-
sowy Kolei Czeskich, przekonuje 
jednak, że kolejowy przewoźnik 
nie otrzymał ostatnio żadnych tego 
typu skarg. Tłumaczy ponadto, że 
oba języki muszą być prezento-
wane przez jedną osobę. – Z tego 
powodu polska wersja nie jest pre-
zentowana przez polskiego native 
speakera – stwierdza krótko Ga-
briela Novotná.

Tymczasem – jak informuje 
zasiadający w Radzie Rządu ds. 

Mniejszości Narodowych, Dariusz 
Branny – trwają przymiarki, by ko-
munikaty na wybranych dworcach 
kolejowych były odtwarzane nie 
tylko w języku czeskim i angiel-
skim, ale także w języku polskim.

– Reorganizacje na kolei nastę-
pują zawsze w grudniu, więc naj-
wcześniej zmiany, o których mowa, 
mają szansę wejść w życie za nieca-
ły rok. Ale w tej kwestii będę za-
pewne wiedział więcej na początku 
lutego – stwierdza Dariusz Branny.
 

•••
Sprawa wygląda trochę 

dziwnie. Przed rokiem 
byłem w Karkonoszach 

i tam niektóre pociągi 
jeżdżą na polską stronę. Ale 

komunikaty po polsku brzmią normalnie. 
Nawet tak trudne sformułowania jak „Szklarska 

Poręba” były wymawiane pięknie po polsku. 
W Karkonoszach można, natomiast u nas nie. 

Być może więc warto poruszyć ten temat
Józef Szymeczek, 

wiceprezes Kongresu Polaków w RC
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...
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Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

piątek

sobota

niedziela

dzień: 1 do 2 C 
noc: 0 do -10 C 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: -10 do 2 C 
noc: -2 do -3 C 
wiatr: 3-4 m/s

dzień: -3 do 4 C 
noc: 2 do 1 C 
wiatr: 4-10 m/s

C
zy rzeki dzielą miasta, czy raczej je łączą? Takie pytanie 
postawiłam sobie po lekturze artykułu w jednej z regio-
nalnych gazet. Tytuł brzmiał „Sto let města u hranic. 
Těšíny rozdělila Olše” („Sto lat miasta na granicy. Cie-
szyny podzieliła Olza”). Tekst, jak łatwo się domyślić, 
dotyczył podziału Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku. 

Nie wnikając w treść artykułu i punkt widzenia cytowanych w nim 
osób, postanowiłam poświęcić uwagę samemu tytułowi, który – moim 
zdaniem – jest niezgrabnie sformułowany. Olza nie podzieliła dwóch 
Cieszynów, tylko jeden Cieszyn. A poza tym to nie rzeka dokonała po-
działu, ponieważ płynęła swoim korytem od wieków, nie naruszając 
jedności miasta. Granicę wytyczyli ludzie – przedstawiciele mocarstw 
na konferencji w Belgii. 

Wracam do pytania postawionego na początku: łączą rzeki, czy 
dzielą? Wisła w Warszawie wytycza dość wyraźną granicę kulturową i 
architektoniczną pomiędzy lewobrzeżną częścią stolicy, w której mie-
ści się tętniące życiem centrum, a prawobrzeżnym miastem, którego 
centralną dzielnicą jest Praga. Dzisiaj „prawobrzeżni” powoli podno-
szą głowy – przez długie lata uważani byli za gorszych. 

W stolicy Czech jest inaczej. Wełtawa zdaje się bardziej łączyć Pragę, 
niż ją dzielić.  Przecież każdy turysta automatycznie i obowiązkowo 
przemierza szlak z Rynku Staromiejskiego przez most Karola na Małą 
Stranę i Hradczany. Na obu brzegach rzeki stoją ważne historyczne 
budynki.  

A Ostrawica w Ostrawie? Na jednym jej brzegu rozciąga się Moraw-
ska, na drugim Śląska Ostrawa (dawniej Polska). Ostrawica oddziela 
nie tylko dzielnice, ale nawet regiony – Śląsk Cieszyński od Moraw. 
Ale czy ten podział ma dzisiaj znaczenie? Raczej żadnego. 

I tak przez Warszawę i Pragę wracamy do Cieszyna. Dzieli Olza, czy 
łączy? W czasach, kiedy polscy pogranicznicy pilnowali jej brzegu 
(czescy byli bardziej potrzebni na granicach z Austrią i Niemcami), 
rzeka dzieliła. 

Ale kiedy podczas zeszłorocznych upałów zobaczyłam kilku chłop-
ców, jak pluskali się w wodzie, nie przejmując się faktem, że przez 
środek rzeki biegnie granica, nabrałam przekonania, że Olza łączy. 
Trudno było się zorientować, czy nastolatki weszły do rzeki z lewego, 
czy z prawego brzegu. A może z obu?  

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:  
Romuald, Ryszard, Teodor
Wschód słońca: 7.11
Zachód słońca: 16.48
Do końca roku: 328 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Gumy Balonowej
Przysłowia: 
„Kiedy w lutym rosa pada, 
nowe mrozy zapowiada”

JUTRO...

8
lutego 2020

Imieniny obchodzą:  
Hieronim, Józefina
Wschód słońca: 7.10
Zachód słońca: 16.50
Do końca roku: 327 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Służby Więziennej  
Przysłowia: 
„Czasem luty tak się 
zlituje, że człek boso 
w pole wędruje”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą:  
Apolonia, Jakub, Pola
Wschód słońca: 7.08
Zachód słońca:16.51
Do końca roku: 326 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Pizzy  
Przysłowia: 
„Gdy mróz w lutym 
długo trzyma, wtedy 
już niedługa zima, lecz 
gdy w lutym z dachów 
ciecze, zima długo się 
przewlecze”

Katarzyna Pancer 
z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
w rozmowie z Polską Agencją Prasową

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

POGODA

•••
Trudno jeszcze powiedzieć, jaka jest rzeczywista 

zdolność wirusa z Wuhan do szerzenia się. Wydaje 

się, że dość znaczna, ale na szczęście wykazuje on 

niższą śmiertelność i  niższą częstość poważnych 

objawów. Śmiertelność wynosi 2-2,5 proc. 

chorych, a to odsetek tylko nieznacznie wyższy niż 

w przypadku grypy

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

GRÓDEK
Pielęgnowanie tradycji i 
wartościowe spędzanie 
wolnego czasu są siłą 
napędową dwóch reali-
zowanych przez gminę 
inwestycji. Dzięki przebu-
dowie bliźniaczego domu 
zostanie poszerzone gminne 
Centrum Wolnego Czasu. 
W nowej części na parte-
rze znajdzie się świetlica 
szkolna dla dzieci z czeskiej 
podstawówki, na piętrze 
natomiast kuchnia z wyspą, 
umożliwiająca prowadzenie 
warsztatów i kursów kuli-
narnych. W ramach projektu 
transgranicznego ze Sko-
czowem gmina przekształca 
budynek o stuletniej historii 
w muzeum i szkołę rzemiosł 
ludowych.  (dc)

ORŁOWA
Rynek w starej, historycznej 
części miasta już dawno nie 
stanowi jego centrum. Teraz 
została zamknięta placówka 
pocztowa. Poczta Czeska 
pod koniec stycznia poinfor-
mowała, że powodem jest 
rozwiązanie umowy z osobą 
prowadzącą punkt Poczta 
Partner. Operator pocztowy 
zapowiada, że sytuacja ta 
potrwa prawdopodobnie 

do końca marca. W 
związku z powyższym 
wydłużono godziny 
pracy poczty w Orło-
wej-Porębie. Placówka 
ta jest otwarta trzy razy 
w tygodniu w godzinach 
przedpołudniowych, dwa 
razy po południu.  (dc)

OSTRAWA
Miasto zamierza wznieść 
pomnik weteranów wojen-
nych. W ub. roku ogłoszono 
konkurs artystyczno-archi-
tektoniczny, który miał wy-
łonić najciekawszy projekt. 
Zainteresowanie było duże, 
wpłynęło 27 prac, jednak 
żadna z nich nie spełniła 
oczekiwań komisji oceniają-
cej projekty. Władze miasta 
bez względu na wynik po-
stanowiły wystawić prace 
konkursowe. Do końca 
lutego można je oglądać na 
czwartym piętrze ratusza. 
Władze miasta najpóźniej 
w kwietniu ogłoszą nowy 
konkurs.   (dc)

TRZYNIEC
Także w tym roku miasto 
przygotowało wraz z 
organizacjami non profit 
i Kościołami program 
na Tydzień Małżeństw. 
Kampania na rzecz związ-
ków małżeńskich potrwa 
w całym kraju od 10 do 
16 bm. Przygotowano 
prelekcje nt. relacji w mał-
żeństwie i wychowania 
dzieci, obchody św. Wa-
lentego w kinie „Kosmos”, 
seanse filmowe, pływanie 
przy świecach w basenie 
miejskim. W niedzielę 
pary małżeńskie będą 
mogły odnowić swój ślub 
podczas nabożeństwa w 
kościele ewangelickim. 
 (dc)

Danuta Chlup
danuta.chlup@glos.live

TRZYNIEC

OSTRAWA
ORŁOWA

• Spotkanie z premierem RP, Jerzym Buzkiem. Na zdjęciu widzimy także jego 
żonę Ludgardę. A może ktoś podpowie, gdzie zostało wykonane to zdjęcie, 
albo się rozpozna!? Fot. ANDREA OPLUŠTIL

GRÓDEK

Buzek najlepszy
Jerzy Buzek (na zdjęciu) jest naj-

lepszym polskim deputowanym 
do Parlamentu Europejskiego. Tak 
przynajmniej wynika z badań an-
kietowych Centrum Badań Marke-
tingowych Indicator. W ankiecie 
wzięły udział 1004 osoby, które 
deklarowały udział w ubiegłorocz-
nych wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego. Każdy badany mógł 
wskazać tylko jedno nazwisko 
europosła i 13 proc. osób wybrało 
Jerzego Buzka. Polityk Platformy 

Obywatelskiej jest wieloletnim po-
słem do Parlamentu Europejskie-
go, zasiada w nim od 2004 r. i był 
jego przewodniczącym. 

Na drugim miejscu w rankingu 
uplasowała się była polska premier 
Beata Szydło, na którą wskazało 
11,5 proc. badanych. Trzecie miej-
sce zajął Patryk Jaki  (11,3 proc.), a 
„tuż za podium” uplasował się Ro-
bert Biedroń (9,6 proc.). Piąte miej-
sce zajął Bartosz Arłukowicz (7,2 
proc.).  (wik)

10
maja odbędą się wybory prezydenckie w Polsce. Jeśli w pierwszej turze wybo-
rów prezydenckich żaden z kandydatów nie osiągnie minimum połowy poparcia, 
dwa tygodnie później przeprowadzana zostanie druga tura. Po opublikowaniu w 
„Dzienniku Ustaw” postanowienia marszałek Sejmu o zarządzeniu wyborów for-
malnie rozpocznie się kampania wyborcza. Mimo to kilku polityków, reprezentują-
cych największe siły polityczne nad Wisłą, zgłosiło już swój udział w wyborach. O 
reelekcję będzie się ubiegał Andrzej Duda, choć formalny start ogłosi dopiero po 
rozpoczęciu kampanii. Urzędujący prezydent jest też liderem sondaży. Z ramienia 
Platformy Obywatelskiej o Pałac Prezydencki walczy wicemarszałek Sejmu Małgo-
rzata Kidawa-Błońska. Kandydatem Lewicy jest eurodeputowany Robert Biedroń. 
Koalicję Polską (czyli Polskie Stronnictwo Ludowe  i Kukiz’15) reprezentuje lider 
PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, a prawicową Konfederację poseł Krzysztof Bo-
sak. Start w wyborach prezydenckich ogłosił też bezpartyjny dziennikarz i pisarz 
Szymon Hołownia.  (wik)

Polska podstawówka 
w Lutyni Dolnej 
rozpoczęła drugie 
półrocze roku 
szkolnego nową 
inicjatywą. Jest nią 
blog edukacyjny. 
Znaleźć go można pod 
adresem:  
www.eduaktywnie.
blogspot.com. Ruszył 
w poniedziałek.

Beata Schönwald

Ten blog to taki nasz ekspery-
ment. Stworzyliśmy go po to, 
żeby publikować na nim posty 

z pomysłami na ciekawe lekcje, które 
realizujemy w naszej szkole. W na-
szym rozumieniu ciekawe lekcje to 
takie, w których uczymy przez dzia-
łanie. Wiemy bowiem, że wykład jest 

najmniej efektywną formą nauczania 
– przybliża autorka bloga, nauczyciel-
ka Agnieszka Brzeżek. Jak zaznacza, 
jego celem jest dzielenie się z inny-
mi nauczycielami doświadczeniami 
i własnym know-how. – Poszukując 
inspiracji do prowadzenia lekcji z wy-
korzystaniem metod kształcenia akty-

To taki nasz  eksperyment

wizującego i oceniania kształtują-
cego, często napotykałam na brak 
gotowych rozwiązań. Wierzę, że 
być może komuś posłużą te nasze 
– mówi nauczycielka. – Cały czas 
sami się uczymy, szukamy nowych 
rozwiązań, bo nie chcemy się trzy-
mać suchego schematu „przekaż 

– sprawdź – oceń”. Uważamy, że te-
mat stosowania nowatorskich me-
tod nauczania jest jak najbardziej 
aktualny, więc czemu nie podzielić 
się z innymi tym, co nam się spraw-
dza i co przynosi efekty – dodaje 
dyrektorka dolnolutyńskiej szkoły, 
Sabina Suchanek. 

Blog podzielony jest na trzy 
główne strefy – ocenianie kształ-
tujące, strefa nauczyciela i strefa 
rodzica. W tej ostatniej autorzy 
poszczególnych postów skupiają 
się na sprawach dotyczących wy-
chowania, nauki w domu, czasu 
wolnego dziecka oraz różnych pro-
blemów szkolnych.

– Na pytania rodziców, jak było w 
szkole lub co się działo na lekcjach, 
dziecko często odpowiada: „nor-
malnie” albo „nic”. My chcemy dać 
im bardziej wyczerpującą odpo-
wiedź, dzięki której będą mogli zro-
zumieć, na czym polegają metody 
aktywizujące, że skuteczne uczenie 
się wcale nie musi się odbywać w 
ławkach, a także dlaczego nie trze-
ba odrabiać z dzieckiem zadań do-
mowych – przekonuje Suchanek, 
dodając, że zamieszczanie w sieci 
mini-raportów z dnia sprawdziło 
się już wcześniej w przedszkolu. 

– Wiele pomysłów, które my pre-
zentujemy na naszym blogu, jest 
zaczerpniętych od innych kreatyw-
nych nauczycieli, również tych 
działających w sieci. Zapraszamy 
więc również nauczycieli innych 
szkół do dzielenia się z nami swo-
imi pomysłami i praktykami – za-
chęca Brzeżek. 

• Blog dolnolutyńskiej szkoły zawiera strefy dla nauczyciela i rodzica. 
Fot. ARC

Przed dworcem  
zawrót głowy

W Hawierzowie ruszył remont 
przestrzeni przed dworcem 

kolejowym. Przyniesie on szereg 
ograniczeń zarówno dla pieszych, 
jak i kierowców. Potrwają one do 
przyszłego lutego. W środę miasto 
przekazało wykonawcy plac bu-
dowy. Jest nim spółka budowlana 
OHL ŽS a.s. Brno. – Rozpoczynamy 
zwózkę paneli w celu przygotowa-
nia terenu, stopniowo będziemy 
budować przejścia dla pieszych, 
dzięki którym podróżni będą mogli 
bezkolizyjnie dojść do pociągu lub 
autobusu. W najbliższych dniach 
rozpoczniemy frezowanie jezdni 
przed budynkiem dworca kolejo-

wego, usuniemy betonowe krawęż-
niki, a w marcu weźmiemy się za 
sieci inżynieryjne – wyjaśnia kie-
rownik projektu zagospodarowa-
nia przestrzeni okołodworcowej, 
Miroslav Janíček.

W związku remontem zostaną 
wprowadzone liczne zmiany w ru-
chu pieszym i kołowym.

– Apelujemy do mieszkańców, 
żeby korzystali z wyznaczonych 
tras – podkreśla zastępca prezy-
denta miasta ds. inwestycji, Bo-
gusław Niemiec, precyzując, że 
do przystanków autobusowych 
oraz hali dworcowej poprowadzi 
specjalny korytarz dla pieszych z 

wejściem koło małego ronda. W 
pobliżu małego ronda na dwóch 
prowizorycznych przystankach 
będą zatrzymywać się również 
wszystkie autobusy komunikacji 
miejskiej i międzymiastowej. W 
związku z tym podróżni powin-
ni się liczyć z możliwymi opóź-
nieniami. Aby z kolei umożliwić 
mieszkańcom bezpieczne dojście 
od małego ronda do wieżowca za 
budynkiem dworcowym, powsta-
nie specjalny chodnik, który po-
prowadzi wzdłuż dużego ronda i 
placu budowy. 

Koszt remontu przekroczy 111 
mln koron.  (sch) 

• Przestrzeń przed hawierzowskim dworcem zmienia się w plac budowy. Fot. Materiały prasowe UM Hawierzowa

Czas na płot
Dom Miejscowego Koła PZKO 

w Gutach to jeden z najatrak-
cyjniejszych tego typu obiektów w 
okolicach Trzyńca. Tamtejsi dzia-
łacze zastanawiają się jednak, jak 
zdobyć fundusze potrzebne do wy-
miany i modernizacji ogrodzenia. 
– Musimy to zrobić, bo nasz płot 
nie stanowi już dla niektórych po-
ważnej bariery – mówi Jan Kaleta, 
prezes Koła.

Tamtejszy Dom PZKO jest znany 
przede wszystkim za sprawą orga-
nizowanych w Gutach słynnych 
dożynek. Okoliczni mieszkańcy 
wybierają go jednak również dla 
organizacji przyjęć weselnych i 
innych rodzinnych uroczystości. 
Z tego powodu miejscowi pezet-
kaowcy systematycznie inwestują 
w swoją siedzibę. W 2017 r. grun-
towną modernizację przeszło za-
plecze kuchenne. W dalszej kolej-
ności odnowiona została główna 
sala budynku. – W zeszłym roku 
malowaliśmy z kolei klatkę scho-
dową. Pamiętam, że przed dekadą 
zrealizowaliśmy to przedsięwzię-

cie własnymi siłami. Niestety od 
tamtego czasu lat nam przybyło, a 
ponieważ w trakcie prac potrzeb-
ne jest ustawienie rusztowania, 
tym razem zleciliśmy to zadanie 
profesjonalnej firmie – mówi Jan 
Kaleta. 

Dodaje, że na wymianę czeka 
jeszcze kilka drzwi. – Z tym sobie 
poradzimy, natomiast poważnym 
problemem jest nasz 40-letni płot, 
który nie spełnia już swojej funkcji 
– tłumaczy prezes PZKO.

Polscy działacze z Gutów starali 
się o fundusze na to zadanie w Fun-
dacji „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”. Niestety ich wniosek prze-
padł. – Mimo to nie rezygnujemy. 
Chcielibyśmy wymienić przynaj-
mniej część ogrodzenia, ponieważ 
zależy nam, by lepiej zabezpieczyć 
nasz teren. Problem w tym, że cała 
inwestycja oznacza wydatek rzędu 
200-300 tysięcy koron, bo do wy-
miany jest około 260 metrów pło-
tu. Do tego potrzebujemy jeszcze 
co najmniej dwóch nowych bram 
– tłumaczy Jan Kaleta.  (wik)
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Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Fot. ARC J. Škrabánkowej

edukacji XXI wieku (3) Kurs narciarski? W Istebnej!
Kiedy zapytamy ucznia polskiej podstawówki z Zaolzia, gdzie był na kursie narciarskim, najczęściej usłyszymy 
odpowiedź: „W Istebnej”. Już osiem z dziesięciu szkół podstawowych, które mają klasy II stopnia, urządza tam 
kursy. W tym tygodniu przebywają w Istebnej uczniowie z Karwiny i Suchej Górnej. 

Danuta Chlup

Do Istebnej wybrałam się 
w środę. W Cieszynie nie 
było śladu śniegu, drogi 

były mokre. W okolicach Jabłon-
kowa zrobiło się biało, minęłam 
stację narciarską w Bukowcu, 
gdzie trwały już zajęcia w szkółce 
narciarskiej. Wijąca się w górę dro-
ga zaprowadziła mnie do Istebnej 
i… do innego świata. Tu śniegu 
było o wiele więcej, droga śliska, 
temperatura o stopień niższa niż 
w Bukowcu. Śnieg gęsto sypał. 

Kto rano wstaje…
Przed dziewiątą rano dotarłam 
do Centrum Szkoleniowo-Wypo-
czynkowego „Halniak”. Kompleks 
składa się z kilku pawilonów, 
głównego budynku z dużą salą i 
zadaszonym, oszklonym tarasem, 
do ośrodka należy także stojący w 
sąsiedztwie okazały, przyciągają-
cy wzrok „Halniakowy Dwór”. W 
ogrodzie są stylowe wiaty z miej-
scem na ognisko, w lecie można 
korzystać z basenu, ścianki wspi-
naczkowej, są atrakcje dla dzieci. 
To właśnie tu, w „Halniaku”, naj-
częściej są zakwaterowane polskie 
szkoły z Zaolzia. 

Przed pawilonem „D” właśnie 
zbierały się nastolatki z Karwiny 
i Suchej – gotowe do wyjścia na 
stok. Wszyscy byli punktualni. 
Szybko zrobiłam grupie zdjęcie, 
trochę porozmawialiśmy i już 
cała gromada ruszyła piechotą 
do stacji narciarskiej Zagroń. Oba 
ośrodki leżą blisko siebie, dojście 
zajmuje raptem kilka minut. W 
dodatku dzieci nie muszą nosić 
sprzętu, ponieważ narty i snow-
boardy przechowują na Zagroniu. 

– Jesteśmy tu od niedzieli – 
powiedział dyrektor karwińskiej 
szkoły, Tomasz Śmiłowski. – Mie-
liśmy już bardzo różną pogodę: 
był deszcz, deszcz ze śniegiem, na 
chwilę nawet pojawiło się słońce. 
A od wczorajszego popołudnia sy-
pie śnieg. 

Karwińska szkoła od pięciu lat 
urządza kursy narciarskie w tym 
miejscu – od początku razem z 
Suchą Górną. W tym roku przy-
jechała ok. 60-osobowa grupa. 
Zajęcia z uczniami prowadzą za-
równo nauczyciele, jak i instruk-
torzy spoza szkół. Dzieci mogą się 
szkolić w jeździe na nartach, na 
snowboardzie lub też na zmianę 
w jednym i drugim. Snowboar-
dziści to najczęściej początkujący, 
ale Śmiłowski zapewnił, że bardzo 
dobrze sobie radzą, już we wtorek 
zjeżdżali z dużej nartostrady. 

Na Zagroniu wywozi narciarzy 
na szczyt stoku czteroosobowa ka-
napa, krótszą trasę dla początku-
jących i mniej zaawansowanych 
obsługuje wyciąg talerzykowy. 
W pierwszej połowie tygodnia, 
ze względu na niesprzyjające wa-
runki, szerokość nartostrady była 
ograniczona. – Na szczęście ludzi 
nie było dużo i nie tworzyły się 
kolejki do wyciągu. W niesprzyja-
jącej pogodzie byliśmy na stoku 
prawie sami, jeździliśmy w górę i 
w dół, bez czekania. Zobaczymy, 

jak będzie dzisiaj – mówiła Ewa 
Folwarczna, kierowniczka gór-
nosuskiej grupy, przed rozpoczę-
ciem zajęć. 

Dzieci błyskawicznie poprzypi-
nały narty i snowboardy. Każda 
grupa ruszyła na stok ze swoim 
opiekunem. Dowiedziałam się, 
że ci w zielonych kamizelkach to 
zaawansowani narciarze, w po-
marańczowych średnio zaawan-
sowani i początkujący, natomiast 
niebieskie kamizelki noszą snow-
boardziści. Trzeba przyznać, że 
bez tych kamizelek opiekunom 
trudno byłoby rozpoznać „swo-
ich”, choćby, dlatego, że gogle i 
chusty szczelnie chroniły twarze 
przed śnieżycą. 

Wróciłam do ośrodka „Hal-
niak”, gdzie w restauracji w głów-
nym budynku czekała na mnie 
z herbatą Urszula Żądło. Młoda 
kobieta prowadzi ośrodek z rodzi-
cami i bratem. Potwierdziła, że 
grupy z polskich szkół na Zaolziu 
corocznie korzystają z ich usług. 

Pierwszy był Trzyniec
– Jako pierwsza przyjechała do 
nas przed laty szkoła z Trzyńca, 
potem stopniowo dołączały ko-
lejne. Widocznie informacja o na-
szym ośrodku się rozniosła. Teraz 
szkoły, wyjeżdżając od nas, już re-
zerwują terminy na następny rok 
– uśmiechała się pani Urszula. 

– W Polsce nie ma tradycji 
szkolnych kursów narciarskich. 
Przyjeżdżają grupy ze szkół, ale 
mniejsze – nie całe klasy, naj-
częściej ze Śląska. Podczas ferii 
miewamy także warszawiaków. 
Ale to są na ogół grupy organizo-
wane przez biura podróży albo 
goście indywidualni – kontynu-
owała biznesmenka. Podkreśliła, 
że każda grupa bywa zakwatero-
wana w osobnym pawilonie, aby 
nawzajem sobie nie przeszkadzać. 
Uczestnicy naszych kursów nar-
ciarskich korzystają z pokoi z ła-
zienkami, w pawilonie D, gdzie 
aktualnie są zakwaterowani kar-
winiacy i suszanie, jest także sal-
ka do ping-ponga oraz druga, do 
wspólnych zajęć. Mogą także ko-
rzystać z dużej sali w głównym bu-
dynku. Posiłki dla większych grup 
podawane są w „Halniakowym 
Dworze” – śniadania i kolacje w 
formie bufetu, obiady podawane 
są do stolików. Pełny komfort. 

Urszula Żądło oprowadziła 
mnie po ośrodku, pokazując m.in. 
takie cudo, jak stylową kolibę z 
ogromnym wewnętrznym ogni-
skiem. Śnieg sypał prosto w oczy 
(żałowałam, że nie mam gogli jak 
narciarze), ale postanowiłam wy-
brać się jeszcze na Zagroń i przyj-
rzeć się, jak naszym dzieciom 
idzie nauka. Warunki zdecydo-
wanie ich nie zrażały. Po godzinie 
dziesiątej, kiedy inne grupy dopie-
ro robiły rozgrzewkę, „nasi” już od 
godziny śmigali po nartostradzie. 
Przypomniałam sobie, co mówiła 
pani Urszula: – Wasza grupa wcze-
śnie chodzi na śniadanie i od razu 
rusza na stok. Korzystają z niego 
w maksymalnej mierze. 

We wtorek, podczas deszczowej 

pogody, uczniowie skorzystali 
także z krytego basenu w ośrod-
ku Zagroń. Basen był zresztą w 
planie bez względu na pogodę. 
– Trzeci dzień zawsze częściowo 
przeznaczamy na relaks – wyja-
śnił Tomasz Śmiłowski. 

Kursy narciarskie w Istebnej 
urządzają ostatnio, prócz Karwi-
ny, Suchej Górnej i prekursorskie-
go Trzyńca, także polskie pod-
stawówki w Czeskim Cieszynie, 
Wędryni, Jabłonkowie, Gnojniku i 
Lutyni Dolnej. Te większe co roku, 
mniejsze co dwa lub nawet cztery 
lata, łącząc więcej klas w jedną 
grupę. Tylko szkoły w Hawierzo-
wie-Błędowicach i Bystrzycy wy-
jeżdżają w Jesioniki.  

Głosy uczestników
Aneta Santarius,  
PSP w Suchej Górnej
Trochę za 
mocno 
sypie 
śnieg, 
ale 
ina-
czej 
jest 
fajnie. 
Znam 
ten ośrodek 
narciarski, dużo 
razy byłam tu z rodzicami. Na kursie 
jest bardzo fajnie, podoba mi się tutaj. 

Franciszek Wojnar,  
PSP w Karwinie
Zacząłem 
się uczyć 
jazdy na 
snow-
boar-
dzie 
i bar-
dzo mi 
się to 
podoba, 
tylko noga z 
tego boli. Parę razy zjechaliśmy już cały 
stok. Bardzo mi się tu podoba, pokoje i 
warunki są dobre, a jedzenie wspaniałe!

• Uczestnicy kursu z Karwiny i Suchej Górnej w Istebnej. 

• Urszula Żądło w „Halniakowym Dwo-
rze”. 

• Gotowi do wyjazdu na stok. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Chcą łowić talenty
Problem dzieci szczególnie uzdolnionych to temat rzeka, a my jesteśmy dopiero na początku drogi. Naszym celem jest, byśmy potrafili im 
pomóc, bo jeśli takim uczniom nikt nie poda pomocnej ręki, zmarnujemy talenty, których nasz region i całe państwo tak bardzo potrzebują – 
mówi Urszula Czudek, dyrektorka Polskiej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie.

Witold Kożdoń

Szacuje się, że dzieci wyjątkowo 
zdolnych jest w każdej szkol-
nej populacji około czterech 

procent ( choć niektórzy specjaliści 
mówią nawet o 10 proc.). – W naszej 
podstawówce mamy 300 uczniów, 
więc daje to około dziesięciu dzie-
ci. I faktycznie tylu ich jest, ale 
najtrudniej wyłowić takie dzieci ze 
szkolnego tłumu – przekonuje Ur-
szula Czudek, która po raz pierwszy 
szerzej zetknęła się z problematy-
ką dzieci wybitnie uzdolnionych w 
2011 r. podczas specjalnej konferen-
cji w Ostrawie. Dziś kierowana przez 
nią placówka współpracuje z Fun-
dacją Qiido, której celem jest wspie-
ranie rozwoju potencjału intelektu-
alnego szczególnie uzdolnionych 
dzieci w wieku 5-18 lat. Qiido stara 
się wdrażać złożony model kształ-
cenia zaspokajający ich szczególne 
potrzeby edukacyjne. 

– W 2016 r. weszła w życie in-
kluzja, która mówi, że uczniów 
mających trudności w nauce, ale 
także tych, którzy są utalentowani, 
trzeba kształcić wspólnie z pozo-
stałymi, bez podziałów i segrega-
cji. Wiadomo zaś, że dzieci utalen-
towane są trochę inne i również 

miewają problemy – mówi Urszula 
Czudek.

Tymczasem szczególnie zdolni 
uczniowie nadal pozostają grupą 
mało docenianą. Dzieci słabe mają 
zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne 
czy terapię pedagogiczną, natomiast 
uczniowie wybitnie zdolni często 
giną z pola pedagogicznej uwagi. 
Wszystko dlatego, że w powszechnej 
opinii ci zdolni sami sobie poradzą. 
Tymczasem takie dzieci także wy-
magają opieki. Uczeń szczególnie 
zdolny często jest indywidualistą. Na 
lekcjach zadaje mnóstwo pytań lub – 
jeśli jest nieakceptowany – zamyka 
się w sobie. Wówczas nudzi się, jest 
bierny i niezainteresowany tym, co 
dzieje się w szkole. Zdarza się, że ma-
jąc do wyboru zabawę z rówieśnikami 
na podwórku i lekturę interesującej 
książki, bez wahania wybiera czy-
tanie, gdyż rozrywki intelektualne 
sprawiają mu przyjemność i stano-
wią wyzwanie. Dzieci zdolne są także 
wrażliwe na niesprawiedliwość, na 
własne i cudze uczucia, źle znoszą 
krytykę. Mają też trudności w przy-
stosowaniu się do grupy i do współ-
pracy. Wolą pracować samodzielnie, 
ponieważ mają wrażenie, że koledzy 
wstrzymują ich w pracy. Lubią prze-
bywać w towarzystwie starszych, za-
równo dzieci jak i dorosłych. 

– Szczególnie uzdolnieni ucznio-
wie często sprawiają wrażenie nie-
grzecznych, a praca z nimi jest po-
dobna do tej z trudną młodzieżą. 
Zdarza się również, że są nielubiane 
przez grupę, więc naszym zadaniem 
jest nauczyć ich współżyć w kolek-
tywnie tak, by nie pozostawały na 
marginesie grupy. Często te dzieci 
otrzymują trójki czy czwórki i wielu 
się dziwi. Jak to? Przecież podobno 
to taki uzdolniony uczeń – stwier-
dza Urszula Czudek.

Jeszcze w tym roku szkolnym 
podstawówka zamierza utwo-
rzyć specjalny uczniowski klub 
dla uczniów 1. stopnia, w którym 
nauczyciele będą indywidualnie 
pracować z wybranymi dziećmi. 
–  Mamy już wytypowaną szóstkę, 

dla której przygotujemy specjalne 
zajęcia z przedmiotów przyrodni-
czych, językowych, ale także zajęcia 
rozwijające kompetencje społeczno-
-emocjonalne – m.in. trening współ-
pracy w grupie, autorefleksji, radze-
nie sobie z rywalizacją i frustracją. 
Wiemy, że w niektórych szkołach 
takie programy już działają, nato-
miast my na razie się tego uczymy – 
przekonuje Urszula Czudek. Tłuma-
czy przy tym, że zidentyfikowanie 
ucznia wybitnie zdolnego, mającego 
ponadprzeciętne wyniki w jakiejś 
dziedzinie, wcale nie jest proste, 
zwłaszcza w młodszych klasach. 
Wszystko dlatego, że poziom, z ja-
kiego współczesne dzieci wkraczają 
w system edukacji, często bywa bar-
dzo wysoki. 

– Najmłodsze dzieci, zwłaszcza 
wywodzące się z inteligenckich 
rodzin, naprawdę mają bardzo 
wysoko zawieszoną poprzeczkę, 
dlatego często zaciera się, co jest 
samorodnym talentem, a co wy-
nika z warunków stworzonych 
dziecku. Ale mieliśmy już ucznia, 
którego wiedza z fizyki, według 
profesjonalnych badań, była na 
poziomie klasy maturalnej gim-
nazjum. Prywatnie ten chłopiec 
był introwertykiem, na co dzień 
zaś współpracował z „Talnetem” 
– ogólnokrajowym projektem dla 
utalentowanej młodzieży zaintere-
sowanej naukami przyrodniczymi i 
technicznymi. „Talnet” przydzielił 
mu lektora, więc regularnie rozma-
wiali on-line, przy okazji rozwiązu-
jąc różne zadania – wspomina Ur-
szula Czudek.

Dyrektor jabłonkowskiej pod-
stawówki podkreśla jednak, że 
mimo wykonanej już pracy szkoła 
nadal znajduje się „na linii star-
tu”. –  Zbieramy informacje z in-
nych placówek. Przyglądamy się 
dobrym praktykom i sami powoli 
wdrażamy pierwsze programy. Ro-
bimy małe kroczki, bo chcemy po-
móc dzieciom, by potrafiły znaleźć 
motywację do nauki i były szczęśli-
we – przekonuje Urszula Czudek. 

Zdolny uczeń sam sobie (nie)pomoże 
O rozmowę nt. uczniów szcze-

gólnie uzdolnionych poprosili-
śmy doc. PaedDr. Janę Škrabánkową, 
Ph.D (na zdjęciu). Nasza rozmów-
czyni jest m. in. docentem na kate-
drze fizyki Wydziału Przyrodniczego 
Uniwersytetu Ostrawskiego, kierow-
nikiem Centrum Badań Kształcenia 
w Dziedzinach Przyrodniczych i Za-
rządzanie Talentami, lektorką i wo-
jewódzką koordynatorką ds. pracy z 
uzdolnionymi uczniami. 

Poradnie pedagogiczno-psycholo-
giczne potrafią postawić diagnozę 
uczniom szczególnie uzdolnionym. 
Jaki wpływ ma ona na ich dalszą 
edukację?
– Dobrej jakości diagnostyka jest 
zasadniczym krokiem, który może 
pomóc uzdolnionemu uczniowi w 
jego dalszym kształceniu. Ale nie 
zawsze tak się dzieje. Nie jest wca-
le regułą, że nominowany uczeń (to 
znaczy taki, który przez otoczenie 
postrzegany jest jako odstający od 
przeciętnej – w sensie pozytyw-
nym), z chęcią weźmie udział w 
procesie diagnostycznym, prowa-
dzonym przez psychologa. Jedną 
z cech charakterystycznych osób 
uzdolnionych jest to, że nie lubią 
szufladkowania, dlatego wielu z 
nich nie zostaje oficjalnie zdiagno-
zowanych. To jednak nie zmienia 
ich potencjału. Diagnostyka powin-

na przynieść konkretne efekty – z 
tego powodu się ją przeprowadza. 
Zawsze jednak zależy od chęci szko-
ły i konkretnych nauczycieli, w jaki 
sposób będą pracowali ze zdolnym 
uczniem, z diagnozą czy bez oraz 
czy nauczyciele są chętni poświęcać 
mu uwagę w samym procesie edu-
kacyjnym. 

Szkoły mogą pozyskać od państwa 
środki finansowe na pracę z dziećmi 
ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. Wspiera państwo w po-
dobny sposób uczniów szczególnie 
zdolnych?

– Szkoły mają dostęp do środków 
finansowych dla uczniów uzdol-
nionych oraz szczególnie uzdolnio-
nych. To są dwie oddzielne katego-
rie. Najwygodniej mówić, że nie ma 
pieniędzy na pracę z uzdolnionymi 
uczniami, że nie ma dla nich mate-
riałów. Internet obfituje w inspira-
cje oraz gotowe i bardzo dobre ma-
teriały dla uczniów uzdolnionych w 
różnych dziedzinach. Szkoły mają 
sporo różnych pomocy i ekspona-
tów interaktywnych – ważne, aby 
nauczyciele właściwie je wykorzy-
stywali. Potrzeba dobrych chęci, 
aby pracować także z uczniami 
uzdolnionymi, ponieważ to właśnie 
oni będą w wieku dorosłym poma-
gali uczniom ze specjalnymi potrze-
bami, którym poświęca się uwagę i 
środki finansowe od początku ich 
szkolnej edukacji. 

Co może zrobić zwykła szkoła 
podstawowa, aby zdolni mogli się 
rozwijać?
– W pierwszym rzędzie w każdej 
szkole powinien pracować, prócz 
psychologa szkolnego, także 
szkolny koordynator ds. opieki 
nad uzdolnionymi uczniami, któ-
ry byłby równocześnie doradcą 
wychowawczym i mógł napraw-
dę poświęcać uwagę zdolnym 
uczniom. Taki nauczyciel – ko-
ordynator powinien radzić zdol-
nym uczniom, dokąd mogą się 
zwrócić (również poza szkołą), 
co robić, aby się rozwijali, powi-
nien pracować także z gronem 
pedagogicznym. Mit, że zdolny 
uczeń sam sobie pomoże, jest 
zdrożny i głupi. Zdolni uczniowie 
potrzebują uświadomionych na-
uczycieli, którzy zrozumieją ich 

specyficzne cechy i potrzeby. No 
i wymaga to dużego nakładu pra-
cy, rozwijania uczniów poprzez 
wzbogacony program nauczania, 
wykorzystanie ich zaintereso-
wań, zapewnienie im mentorin-
gu. Nie wszyscy uzdolnieni chcą 
współzawodniczyć, dlatego wysy-
łanie zdolnych uczniów na kon-
kursy i olimpiady powinno się 
odbywać po uzgodnieniu z nimi. 
Zdajmy sobie sprawę, że chcemy 
wspierać zdolnych uczniów, a nie 
ich wykorzystywać. 

Może pani przytoczyć konkretne 
przykłady sensownej pracy z ucznia-
mi szczególnie uzdolnionymi w 
„zwykłych” podstawówkach?
– Tu pozwolę sobie na odpowiedź, 
która na pozór jest mało precyzyj-
na: wiele podstawówek interesuje 
się uzdolnionymi uczniami, wiele 
z nich dużo robi w tym kierunku. 
Ale zawsze bardziej chodzi o kon-
kretnych nauczycieli, którym nie 
brakuje entuzjazmu, a których dy-
rekcja szkoły popiera, niż o całą 
szkołę. Cieszę się, że w szkołach 
zaczyna się poświęcać więcej uwa-
gi zdolnym uczniom. Bo przecież 
to właśnie oni, kiedy dorosną, 
będą dźwigali na swych barkach 
naszą naukę, gospodarkę, służbę 
zdrowia, kulturę. Wierzę, że także 
szkolnictwo.  (dc)

Dorota Štěrba, matka laureata powiatowej olimpiady 
fizycznej, ucznia kl. 8 PSP im. W. Szymborskiej w Wędryni
Nauczycielka Janina Sajdok w ramach lekcji 
matematyki i fizyki rozwija uczniów, u których 
dostrzega potencjał, stara się podchodzić do nich 
bardziej indywidualnie – daje im trudniejsze czy 
bardziej rozwijające zadania. Przed olimpiadą osobno 
ich przygotowuje podczas dodatkowych zajęć. Logiczne 
i twórcze myślenie uczniowie rozwijają także w ramach 
działającego w szkole kółka matematyczno-fizycznego.
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GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

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

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

Zima przyszła do przedszkola 
Z okien polskiego przedszkola w Milikowie, 
mieszczącego się na piętrze budynku 
szkolnego, roztacza się przepiękny widok 
na okoliczne zbocza. Nawet podczas mojej 
styczniowej wizyty w tej placówce, okolica 
była zielona. Właśnie wtedy nauczycielki 
wpadły na pomysł, żeby zaprosić zimę do 
przedszkola!

Danuta Chlup

Na podłodze w sali leżała 
biała tkanina. Dzieci i pa-
nie ubrane były na biało. 

Wystarczyło włączyć na odtwa-
rzaczu zimową piosenkę i zaprosić 
przedszkolaki do wspólnego śpie-
wu i zabawy, a dziecięca fantazja 
dokonała reszty. Kilkulatki z rado-
ścią podrzucały w górę papierowe 
śnieżynki, tarzały się (jak w śnie-
gu) po białym materiale i śpiewały: 
„Hu hu ha! Nasza zima zła!” A kie-
dy jedne tańczyły ze „śnieżkami”, 
inne grały na dzwoneczkach, które 
kojarzą się przecież z zimą, z kuli-
giem i masą śniegu…

– Poznajemy zimę wszystkimi 
zmysłami – wyjaśniła pani kierow-
niczka Krystyna Sikora. – Wzro-
kiem, słuchem, węchem, sma-
kiem, dotykiem. Dzieci nie tylko 
słuchały piosenek i dzwoneczków, 
ale też dotykały lodu w szklance, 
wąchały olejek miętowy i ssały 
chłodzące, miętowe cukierki oraz 
skosztowały wody o różnych sma-
kach: słodkim, słonym, kwaśnym i 
słodkim. 

Po zabawie z muzyką przedszko-
laki zasiadły do stolików. Rozpo-
częły się zajęcia plastyczne. Tema-
tem była, oczywiście, zima. Dzieci 
łączyły obrazki zwierząt z odpo-
wiednimi śladami, rysowały igloo, 
szukały wśród różnych śladów tro-

pów liska. Z tym obrazkiem wręcz 
znakomicie poradził sobie Szcze-
pan, który niezwykle starannie 
pokolorował zwierzę. Z kolei Seba-
stian bez trudu poznał ślady pieska 
(bo czworonoga ma w domu) i od-
bite w śniegu końskie podkowy.  

W milikowskim przedszkolu 
realizowane są zajęcia „Metodą 
dobrego startu”, które rozwijają 
koordynację wzrokowo-ruchowo-
-słuchową. Przedszkole posiada 
do tej metody pomoce edukacyjne 
z Polski. – Do każdego ćwiczenia 

graficznego jest piosenka. Dzieci 
słuchają piosenki, rysując przy oka-
zji znaki graficzne. To jest przygo-
towanie do nauki pisania w szkole. 
Stosujemy tę metodą od dłuższego 
czasu i naprawdę się sprawdza – 
wyjaśniła pani Krystyna.  

• Dzieci i panie nauczycielki z zimowymi rysunkami. Fot. DANUTA CHLUP

Afryka w naszej szkole

Beniamin Kantor oraz rodzeństwo Barbara i Adam Gaurowie 
– to studenci wyższych uczelni, którzy swoje zeszłoroczne 
wakacje poświęcili dla dobrej sprawy. W styczniu odwiedzi-
li naszą szkołę, aby opowiedzieć o swoim dwumiesięcznym 
międzynarodowym wolontariacie w Afryce. Celem ich po-
dróży była Tanzania, konkretnie szkoła Lea Primary School 
w Dongobeshu. To anglojęzyczna placówka z internatem, 
składająca się z przedszkola, szkoły podstawowej i średniej. 
Dziewięć lat temu szkoła liczyła około 30 uczniów – dziś nie-
mal 800. Około 300 z nich uczęszcza do szkoły dzięki pomo-
cy finansowej z Czech. Wiele rodzin z Zaolzia, ale też firmy, 
zespoły pracowników, szkoły regularnie wspierają finansowo 
najuboższe dzieci, które nie miałyby szansy usiąść w szkol-
nej ławce. Pieniądze (około 10 tys. koron rocznie na dziecko) 
przeznaczone są na opłaty szkolne, zakwaterowanie w ho-
stelu i wyżywienie. Trzyniecki projekt charytatywny „Dzieci 
Afryki” pomógł też w sfinansowaniu nowych szkolnych bu-
dynków i hostelu liczącego 150 łóżek, w zdobyciu ławek do 
klas czy ubrań i kaszy dla najuboższych. 

Jolanta Rucka, klasa 9, SP im. J. Kubisza w Gnojniku

Z kopyta kulig rwie... 

W ostatnią sobotę stycznia odbył się kulig dla dzieci z gro-
mady zuchowej „Wesołe Ogniki” z Olbrachcic, „Mieszkańcy 
Zielonego Lasu” z Cierlicka i Błędowic oraz dla drużyny har-
cerskiej „Czarne Pantery” z Trzyńca. O godzinie 7.45 wszyscy 
uczestnicy, razem 52 osoby, wyjechali z Cierlicka w stronę 
Istebnej, by rozpocząć zimową przygodę na śniegu, którego 
niestety u nas brak. O godzinie 9.30 wszyscy już siedzieli w 
pięciu wozach. Każdy z nich ciągnęły dwa konie (Kaja i Gnia-
dek). Przejażdżka trwała ok. pół godziny. Po tej przygodzie 
rozpoczęły się kolejne zimowe zabawy i konkursy. O posiłek 
zatroszczyła się kadra, opiekając parówki na ogniu. O godz. 
11.30 saniami powróciliśmy do Istebnej, gdzie kontynuowali-
śmy wspólne gry i zabawy w zimowym lesie. 

Po południu nadszedł czas powrotu i wszyscy zadowoleni z 
fajnej wyprawy wracali do domu. Impreza była super!

Monika Santarius

Sukcesy polskich uczniów

W piątek 24 stycznia odbyły się eliminacje powiatowe do 
61. edycji olimpiady fizycznej klas ósmych i dziewiątych dla 
szkół z powiatu Frydek-Mistek. Polskie szkoły reprezentowa-
ła bardzo zdolna grupa 12 uczniów: 5 z Bystrzycy, 4 z Trzyńca, 
2 z Wędryni i jeden z Jabłonkowa. Wyniki olimpiady (11 lau-
reatów) pokazały, że nauka przedmiotów ścisłych jest w na-
szych szkołach nadal na wysokim poziomie. Poniżej miejsca 
polskich uczniów. Klasy ósme: 1. Daniel Cieślar (Bystrzyca) i 
Vojtěch Szczerba (Wędrynia), 3. Vojtěch Lisztwan (Trzyniec) i 
Marek Szymeczek (Trzyniec), 5. Marek Veit (Wędrynia), 6. Fi-
lip Böhm (Trzyniec), 8. Tomasz Cieślar (Bystrzyca), 11. Patrik 
Wiszczor (Bystrzyca); klasy dziewiąte: 2 Jan Bubik (Bystrzy-
ca) i Jakub Krupa (Trzyniec), 5. Marian Puczok (Jabłonków) i 
9. Jakub Kaleta (Bystrzyca).

W imieniu dyrektorów wymienionych szkół chciałbym po-
dziękować Annie Bradzie, Jance Cienciale, Agnieszce Kulig 
i Jance Sajdok za bardzo dobre przygotowanie uczniów do 
konkursu, a uczniom za sumienną pracę i wspaniałą repre-
zentację polskiego szkolnictwa. Życzę sukcesów na kolejnym 
etapie olimpiady.

Bohdan Sikora, dyrektor PSP w Bystrzycy

• Uczestnicy olimpiady z bystrzyckiej szkoły. Zdjęcia: ARC

Kryminalne zagadki 
Ostrawy i pierwsze 
poważne zaproszenie 
na tegoroczny festiwal 
Colours of Ostrava. 
Ubrany w wełniany 
szalik Pop Art zaprasza 
do lektury nie tylko 
czytelników z Ostrawy.

RECENZJE

MIEJSCE 
ZBRODNI: 
OSTRAWA
Moda na seriale kryminalne nie słabnie. 
Wręcz przeciwnie. Czeska Telewizja pu-
bliczna misję dowartościowania swoich 
widzów traktuje jednak w specyficzny 
sposób. „Miejsce zbrodni: Ostrawa” to 
najnowszy serialowy przyczynek sfi-
nansowany i nakręcony z obowiązko-
wego miesięcznego abonamentu opła-
canego przez nasz wszystkich. Kiedyś 
pastwiłem się w tej rubryce nad wcze-
śniakiem tej serii – „Miejscem zbrod-
ni: Pilzno”, dziełem beznadziejnym 
od pierwszego do ostatniego odcinka. 
Przeprowadzka z nudnego Pilzna do 
„razowitej” Ostrawy (jak lubi mawiać 
Jaromír Nohavica), z założenia miała 
być skazana na sukces. Wyszło jednak 
jak zwykle w przypadku produkcji krę-
conych w Czeskiej Telewizji z myślą o 
szerokim gronie odbiorców. 

Dla wszystkich, czyli w końcowym 
efekcie dla nikogo. „Miejsce zbrodni: 
Ostrawa” powstało w schizofrenicz-
nej atmosferze. Oglądamy niby serial 
kryminalny, w którym każdy z odcin-
ków bazuje luźno na autentycznych 
wydarzeniach z Ostrawy i okolic, ale 
od początku mamy wrażenie, że coś 
tu nie gra. Tym czymś, co najbardziej 
przeszkadza w odbiorze, jest zaraza 
typowa dla czeskich seriali kryminal-
nych – obowiązkowy motyw rodzinny 
i międzyludzki głównych bohaterów 
zakłócający zazwyczaj płynność akcji. 
Tak kręcą swoje kryminały Francuzi i, 
poza paroma wyjątkami, większość z 
nich nadaje się do kosza. 

W Ostrawie szefową elitarnego wy-
działu zabójstw zostaje policjantka bez 
większego doświadczenia w pracy w 
terenie. Pomijam ten oczywisty absurd, 
bo w scenariuszu jest znacznie więcej 
nielogicznych fragmentów, z pójściem 
na łatwiznę w samej obsadzie aktorskiej 
włącznie. Życiowego partnera szefowej 
wydziału zabójstw Emy Grodskiej (Pavla 
Beretowa) – polskiego policjanta Bolka 
– zagrał były rzecznik prasowy… Miloša 
Zemana, pochodzący z Ostrawy Bořek 
Slezáček. Jego kaleczenie polszczyzny 
na tyle spodobało się producentom, że 

nawet nie fatygowali się poszukać w na-
szym regionie aktora biegle władającego 
językiem polskim. Albo aktorzy Sceny 
Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Cze-
skim Cieszynie są za drodzy, albo – co 
bardziej prawdopodobne – pójście na ła-
twiznę wszystkim w ostrawskim studio 
najbardziej odpowiadało. 

Z dużo większym rozmachem po-
traktowano tymczasem sekcję scena-
riuszową i reżyserską. Na liście płac 
mamy więc aż trzech reżyserów – Dan 
Wlodarczyk, Jan Hřebejk i Jiří Chlum-
ský oraz czterech scenarzystów – Mi-
roslav Vaic, Jan Drbohlav, Jan Stehlík 
i Martin Bezouška. Oszczędzano więc 
na czym innym, chociażby na planie 
czwartego odcinka kręconego w Tu-
nezji, w którym na ekrany przeszmu-
glowano medialną sprawę zbrodni Pe-
tra Kramnego z Karwiny. W obsadzie 
czwartego odcinka „Śmierć w Tunezji” 

bryluje… Robert Kopecký, grając same-
go siebie, czyli konsula generalnego RC 
w Tunezji. 

Bardzo znaną sprawą kryminalną z 
naszego regionu zainspirowany został 
również trzeci odcinek – „Tichošlápek”, 
przypominający głośne morderstwo 
pewnego małżeństwa z Bogumina. W 
związku z tym, że urodziłem się w Bo-
guminie i do 40. roku życia mieszkałem 
w tym mieście, znałem ofiary, a mord 
dokonany z premedytacją, w dodatku 
w brutalny sposób, wstrząsnął w 2013 
roku całym miastem. W tym odcinku, 
jak na razie najlepszym z całej serii, 
gwiazdorski popis dał ostrawski aktor 
Filip Čapka. Jego monolog podczas 
przesłuchania na policji powinien być 
pokazywany obowiązkowo studentom 
na lekcjach aktorstwa. Na tych dwóch 
krótkich zdaniach kończy się jednak 
moja pochwała serialu. Za całokształt, 

bardzo niespójny, miejscami wręcz 
sprawiający wrażenie parodii krymina-
łu, „Miejsce zbrodni: Ostrawa” zasłu-
guje na miejsce w suterenie serialowej 
produkcji ostatnich lat. 

Pod względem wizualnym też oba-
wiałem się najgorszego i niestety se-
rial powielił tylko stereotypy dotyczą-
ce Ostrawy. Chciałbym jednak złożyć 
hołd odtwórcom głównych ról, który-
mi są moi ulubieńcy – Stanislav Majer 
(kpt. Jan Bermann) i Karel Dobrý (kpt. 
Richard Lukeš). Stanislav Majer wcie-
lił się wprawdzie w kolejnego z rzędu 
policjanta w serialu telewizyjnym, ale 
mniejsza z tym. Szacunek za odwagę, z 
jaką Majer walczy z mitem, że nie moż-
na dwa razy wejść do tej samej rzeki. I 
trzymam kciuki, żeby w końcu znalazł 
swoją wymarzoną rolę. Chociażby na 
planie „Miejsca zbrodni: Jabłonków”. 
  

THE KILLERS NA COLOURS OF OSTRAVA
Najbardziej brytyjski zespół ze 
Stanów Zjednoczonych? Takim 
przydomkiem w każdym razie 
częstują dziennikarze muzyczni 
formację z Las Vegas, która zosta-
ła pasowana na głównego „headli-
nera” lipcowego festiwalu Colours 
of Ostrava (15-18. 7.). The Killers, 
bo o nich mowa, pozycjonowani 
są wyżej od „boys-bandu” Twenty 
One Pilots i za to organizatorom 
Coloursów należy się wszelka 
cześć i chwała. W tegorocznych 
planach ostrawskiego festiwalu 
jest pobicie rekordu frekwencji, 
jaki miał miejsce podczas wystę-
pu innej gwiazdy pop-rocka, Ima-
gine Dragons. Wynik pogoni za 
rekordami, o których organizato-
rzy i tak nie informują oficjalnie, 
poznamy dopiero w drugiej poło-

wie lipca. Tak czy owak The Kil-
lers wpisują się w klimat ostatnich 
edycji imprezy, nastawionych co-
raz mocniej na popkulturę.

W czasie ostrawskiego przystan-
ku na europejskiej trasie zespołu 
możemy się spodziewać również 
utworów z szykowanej nowej pły-
ty. Ostatni album w dorobku The 
Killers, „Wonderful Wonderful”, 
to zdaniem lidera grupy, wokali-
sty Brandona Flowersa, najbar-
dziej intymna płyta w karierze. 
W warstwie tekstowej album cały 
czas przywołuje klimat przychod-
ni psychiatrycznej. Depresyjne 
teksty słabo zaś pasują do poproc-
kowej stylistyki przypominającej 
stare czasy duetu Eurythmics. 
The Killers zawojowali w zeszłym 
roku słynny festiwal Glastonbury, 

teraz pora na Colours of Ostrava. 
Ja jestem na tak. A wy? 

A oto główna lista zatwierdzo-
nych do tej pory artystów

The Killers, Twenty One Pilots, 
Martin Garrix, The Lumineers, 
Tindersticks, Hiromi, Youssou 
N’Dour, LP, Sigrid, Wardruna, Me-

duza, Dubioza Kolektiv, Meute, 
Anna Wolf, Omiri.

A następni stoją jeszcze w kolej-
ce.  

PRZEZ LORNETKĘ

• Formacja The Killers przywiezie 
na Coloursy brytyjski pop Made In 
America. Zdjęcia: ARC

• Ostrawski eli-
tarny wydział za-
bójstw w komple-
cie. Takiej chemii 
nie ma nawet w 
drużynie Stalowni-
ków Trzyniec.
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Tekst i zdjęcia: Tomasz Wolff

Fot.TOMASZ WOLFF

Głód nowości, który  
może się zamienić w głód sztuki
Kiedy w końcu będzie otwarte? – pytali turyści z Polski i zagranicy. – W grudniu... Ale dopiero następnego roku – spieszyli z odpowiedzią 
muzealnicy. W 2019 mogli zmienić formułkę na „w grudniu tego roku”. W końcu, po blisko 10 latach remontu, pod koniec grudnia Muzeum 
Książąt Czartoryskich w Krakowie otworzyło swoje podwoje. W ciągu miesiąca odwiedziło je ponad 13 tysięcy osób. Na pewno magnesem jest 
słynny obraz Leonardo da Vinci „Dama z gronostajem”. Kłamstwem byłoby jednak stwierdzenie, że na tym koniec atrakcji. Bo tak naprawdę cała 
kolekcja warta jest obejrzenia.

Tomasz Wolff

Zainteresowanie jest tak duże, 
że od najbliższej niedzieli zo-
stanie zwiększona pula bile-

tów na każdy dzień. Do tej pory gru-
py 15-osobowe były wpuszczane co 
kwadrans, od niedzieli będą liczyły 
o pięć osób więcej. –  Na więcej nie 
możemy sobie już pozwolić – tłuma-
czą krakowscy muzealnicy. – Żeby 
do danej sali mogła wejść jedna gru-
pa, ta wcześniejsza musi ją opuścić. 

Przewodnikiem po zakamarkach 
placówki położonej w samym cen-
trum dawnej stolicy Polski jest dr 
Katarzyna Płonka-Bałus, kurator 
Muzeum Książąt Czartoryskich. 
Lepszego opiekuna nie mogłem 
sobie wymarzyć. Pani doktor jest 
związana z tym miejscem od ponad 
30 lat. Dlatego dzięki niej o zbio-
rach muzeum mógłbym pisać przez 
okrągły rok, a nie ograniczyć się do 
dwóch stron w gazecie.

Otwieram  
świątynię pamięci...
Chociaż za kolekcją stoi rodzina 
Czartoryskich i nazwisko pojawia 
się także w nazwie muzeum, Kata-
rzyna Płonka-Bałus podkreśla, że 
w momencie, kiedy placówka się 
rodziła, na przełomie XVIII i XIX 
wieku, stała się ona zbiorem ma-
gnackich skarbców dawnej Rzecz-
pospolitej, choćby pamiątek oca-
lonych ze skarbca koronnego na 
Wawelu. – Jedna rodzina skupiła 
właściwie dorobek pokoleń Polski 
z czasów I Rzeczpospolitej, zwłasz-
cza skarbiec Sieniawskich, z który-
mi spokrewnieni byli Czartoryscy, 
a także inne drobne kolekcje, mię-
dzy innymi z Żółkwi, co odbyło się 
drogą naturalnego dziedziczenia. 
Nie można więc powiedzieć, że jest 
to tylko dzieło jednej rodziny – tłu-
maczy przewodniczka po zbiorach. 

Historia zaczęła się jednak w in-
nym mieście nad Wisłą, w Puławach 
(obecne województwo lubelskie). 
Różnego rodzaju dary pozwoliły na 
otwarcie w 1801 roku Świątyni Sy-
billi, w której umieszczono część 
zbiorów dotyczących historii Polski. 

Położona na skarpie, wzorowana 
na Świątyni Westy w Tivoli we Wło-
szech, o dwóch kondygnacjach, sta-
ła się oczkiem w głowie Izabeli z Fle-
mingów Czartoryskiej. Co ciekawe, 
nie było to muzeum w takim zna-
czeniu, w jakim rozumiemy go dziś. 
Żeby zrozumieć istotę tego miejsca, 
najlepiej spojrzeć na klucz, otwiera-
jący bramy świątyni. Został zapro-
jektowany w formie klucza, którym 
Hermes wyprowadzał z otchłani 
dusze zmarłych. Katarzyna Płonka-
-Bałus tłumaczy sens: – Aluzja jest 
oczywista. Otwieram świątynię pa-
mięci (jak można było przeczytać 
na kluczu) i jako Sybilla, wieszcz-
ka, Izabela wyprowadzała niejako 
mentalnie z niebytu, z przeszłości, 
z ciemności dawną wspaniałą, hero-
iczną i bohaterską przeszłość.

W Świątyni Sybilli znalazły się 
więc polskie relikwie, m.in. reli-
kwiarze ze szczątkami bohaterów, 
na przykład Jana Kochanowskiego, 
Mikołaja Kopernika czy Bolesława 
Chrobrego. Swoje miejsce znaleźli 
tam także współcześni jak na owe 
czasy książę Józef Poniatowski, któ-
ry zginął w bitwie pod Lipskiem, a 
także Tadeusz Kościuszko. – Byli 
to bohaterowie całkiem współcze-
snej historii, w której uczestniczyli 
również bliscy członkowie rodziny 
Czartoryskich. Byli to obaj synowie 
księżnej Izabeli: Adam Jerzy, który 
w pewnym momencie stał się prze-
wodniczącym tymczasowego rządu 
narodowego w powstaniu listopa-
dowym, oraz Konstanty, walczący 
i ciężko ranny w bitwie pod Boro-
dino po stronie Napoleona. Warto 
przyznać, że to paradoks historii, a 
może pozorny paradoks historii, po-
nieważ obaj młodzi panowie szlify 
swojej edukacji obywatelskiej zyski-
wali na dworze carskim. Nie był to 
jednak nagły zwrot polityczny, tylko 
wykorzystywanie każdej możliwej 
drogi, która w perspektywie mogła 
przynieść niepodległość ojczyźnie 
– dodaje kurator Muzeum Książąt 
Czartoryskich.

Druga część kolekcji, poświęcona 
Europie i światu, była prezentowana 
w Domu Gotyckim. To tam zostały 
umieszczone obrazy, które stano-

wiły malarski trzon kolekcji: „Dama 
z gronostajem” Leonardo da Vinci, 
„Krajobraz z miłosiernym samary-
taninem” Rembrandta oraz „Portret 
młodzieńca” Rafaela. Ten ostatniego 
niestety nie można już dziś oglądać. 

Snobistyczna „Dama...”
„Dama z gronostajem” to zaledwie 
jeden z czterech kobiecych portre-
tów namalowanych przez Leonardo 
da Vinci; dzieło, którego wartość 
trudno oszacować. Kiedy „Dama” 
na czas remontu Muzeum Książąt 

Czartoryskich była wystawiana na 
Wawelu, została ubezpieczona na 
bagatela 1,4 mld złotych. W opinii 
Katarzyny Płonki-Bałus, to jeden z 
najcenniejszych obrazów na świe-
cie. Posiadanie takiego skarbu z 
jednej strony to ogromna satysfak-
cja, z drugiej jednak lekki ból głowy 
– całość trzeba tak urządzić, żeby 
placówka nie stała się li tylko mu-
zeum jednego obrazu. Dlatego moja 
przewodnik mówi jasno, że nie ma 
jednej ścieżki, która prowadziłaby 
tylko do „Damy”. – Znam przypadki, 
że ktoś wszedł do środka tylko po to, 
żeby zobaczyć dzieło Leonardo i nic 
więcej już go nie interesowało, ale 
potem wracał na Pijarską, by zapo-
znać się z całą kolekcją. Często jest 
więc tak, że ciekawość zobaczenia 
„Damy” i pewien snobizm, zamie-
nia się w rzeczywiste zainteresowa-
nie zbiorami. Bo to jest miejsce ma-
giczne, w którym każdy ma szansę 
odnaleźć, dostrzec coś innego – kwi-
tuje z uśmiechem kurator.

Żeby dotrzeć do „Damy” trze-
ba zobaczyć po drodze dużą część 
kolekcji. Po remoncie, który był 
prowadzony od 2010 do 2019 roku, 
korytarze pachną nowością, całość 
jest dobrze pomyślana, a pierwsze 
„wow” wyrwie się odwiedzającym 
muzeum już na dziedzińcu. Jeżeli 
zadrą głowę, zobaczą robiący na-
prawdę duże wrażenie przeszko-
lony dach. A przecież to dopiero 
przygrywka do właściwej kolekcji.

Kolejny raz  
polityka zdecydowała...
Muzeum Czartoryskich zostało 
otwarte po remoncie pod koniec 
ubiegłego roku. Trzy lata wcze-
śniej, na finiszu roku 2016 zbiory 
Czartoryskich stały się własnością 
Skarbu Państwa. Państwo polskie 
zapłaciło 100 milionów euro za 
ponad 86 tysięcy obiektów mu-
zealnych oraz blisko 250 tysięcy 
bibliotecznych. Dla zwykłego zja-
dacza chleba zmieniło się niewie-
le. Z perspektywy muzealników 
zakup zapewnił kolekcji gwarancję 
niezbywalności, od teraz nigdzie 
już nie może zostać wywieziona. A 
trzeba pamiętać, że „Dama z gro-

nostajem”, Rembrandt czy polskie 
relikwie zmieniały miejsce na ma-
pie wiele razy. 

– Z powodu awantury politycz-
nej oraz uczestnictwa w rządzie 
tymczasowym, Adam Jerzy uzy-
skał carski wyrok śmierci, a dobra 
zostały skazane na konfiskatę. Dla-
tego chcąc ocalić to wszystko, nie 
było innego wyboru, jak wywieźć 
kolekcję z Puław. Część przewie-
ziono do Sieniawy w Galicji (zabór 
austriacki), a część przez Drezno 
trafiła do Paryża. Tam w Hôtelu 
Lambert, XVII-wiecznym pałacu 
miejskim, stworzono coś więcej niż 
rezydencję mieszkalną. Nie było to 
jednak muzeum w ścisłym znacze-
niu tego słowa; zbiory były tam po 
prostu przechowywane, niektórzy 
mogli je nawet oglądać. Raz pewien 
wycinek pojawił się nawet na Wy-
stawie Światowej w Paryżu, gdzie 
jedna z sal została przeznaczona na 
prezentację kolekcji Czartoryskich, 
bez możliwości napisania jednak, 
że jest to kolekcja polska. Zbiory 
pozostawały w ukryciu aż do roku 
1871, kiedy zmieniono trochę opcję 
polityczną i zaczęto flirtować z 
Habsburgami. Wtedy pojawił się 
pomysł, żeby przenieść muzeum 
do Krakowa. W Paryżu rozpętała 
się Komuna Paryska, a przegrana 
wojna francusko-pruska zmieniła 
układ sił politycznych na tyle, że 
na Francję, jako partnera politycz-
nego, nie można było dalej liczyć. 
Kolejny raz polityka zdecydowała o 
tym, co stało się z kolekcją – opo-
wiada Katarzyna Płonka-Bałus.

Pierwsze kroki do urządzenia 
ekspozycji w Krakowie podjęto w 
1876 roku. Dwa lata później placów-
ka została otwarta. Od tego czasu 
działa nieprzerwanie w tym samym 
miejscu. Niezmienna pozostała tak-
że wierność dwóm głównym funk-
cjom: patriotycznej oraz naukowej.

– 13 tysięcy zwiedzających to 
bardziej głód sztuki czy efekt no-
wości? – pytam na koniec moją 
przewodniczkę po zbiorach rodzi-
ny Czartoryskich. 

– Obie rzeczy. Nawet jak jest to 
głód nowości, to może się zamienić 
w głód sztuki – odpowiada. 

Ważne informacje
Muzeum Książąt Czartoryskich jest 
częścią Muzeum Narodowego Kra-
kowa. Mieści się przy ulicy Pijarskiej 
15 i jest otwarte sześć dni w tygo-
dniu: od wtorku do piątku w godz. 
9.00-19.00, w soboty od 10.00 do 
20.00, a w niedziele od 10.00 do 
18.00. Bilet normalny kosztuje 35 
złotych, ulgowy 20 złotych. Jak in-
formuje placówka, bilety obowiązują 
na konkretną datę i godzinę. „Liczba 
biletów na każdy termin jest ograni-
czona, dlatego rekomendujemy ich 
wcześniejszy zakup bądź rezerwację. 
Bilety można zakupić lub zarezerwo-
wać z 31-dniowym wyprzedzeniem. 
Bilety można kupić w kasie Muzeum 
Książąt Czartoryskich lub online 
na stronie https://bilety.mnk.pl/ w 
zakładce Muzeum Książąt Czartory-
skich. 
Bilety można rezerwować telefo-
nicznie pod numerem: +48 12 433 
57 44 lub mailowo pod adresem: 
rezerwacja@mnk.pl od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9.00 do 
16.00. Rezerwację należy wykupić w 
kasie Muzeum Książąt Czartoryskich 
najpóźniej 15 minut przed godziną 
zwiedzania. Nieodebrane rezerwacje 
będą automatycznie anulowane. 
W każdą niedzielę zwiedzanie Mu-
zeum jest bezpłatne. Obowiązują 
bilety na konkretną datę i godzinę, 
ich liczba również jest ograniczona. 
Bezpłatne bilety można odebrać w 
kasie Muzeum Książąt Czartory-
skich tylko w dniu zwiedzania. Bile-
ty można też zarezerwować wcze-
śniej telefonicznie lub mailowo”.

Dla każdego coś interesującego
86 tysięcy obiektów muzealnych oraz blisko 250 tysięcy bibliotecznych liczy kolekcja Czartoryskich. Jak z tej masy 
wybrać te najciekawsze? Poza „Damą z gronostajem”, którą eksponujemy w centralnym miejscu, prezentujemy nasz 
subiektywny wybór. Miłego zwiedzania. Na razie wirtualnego, które – mamy nadzieję – przeobrazi się w wizytę 
w placówce w Krakowie.

O »Damie z gronostajem« mówi Katarzyna Płonka-Bałus
● To bezcenny obraz, dlatego musieliśmy mu zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne, oświetlenie oraz hermetyczną 
gablotę, a przede wszystkim zadbać o to, by był absolutnie bezpieczny. Obraz uległ przemalowaniu; najbardziej drastycz-
nym śladem późniejszych interwencji jest czarniejsze tło (pierwotne też było ciemnawe), z cieniem zagęszczającym się za 
plecami modelki. Jakieś względy sprawiły, że tło zostało zmienione – być może jest to dostosowanie do estetyki portretów 

północnoeuropejskich, które miały czarne tła, albo było za-
chowane w takim stopniu, że pozostawało je tylko poprawić. 
Jego poważnym mankamentem jest taka ostrość konturu, 
mało Leonardowska, który był znany z miękkich przejść 
malarskich i przestrzeni. To, czy powstawał w kilku etapach, 
czy zwierzę było planowane od początku, czy od zarania było 
takie duże, to są już dywagacje konserwatorów. 
Ciekawostką są zachowane odciski palców, linii papilarnych 
w partii dekoltu portretowanej osoby, które należały do 
mistrza.
Obraz został przywieziony z podróży do Włoch, na progu 
XIX wieku. Rok 1800 jest przyjmowany jako ten, w którym 
wszedł on w posiadanie rodziny Czartoryskich, za sprawą 
Adama Jerzego, który posłował z ramienia cara w Królestwie 
Sardynii. Otrzymał od swojej matki misję zainteresowania się 
i nabywania dzieł sztuki. Interesować go miały głównie odle-
wy rzeźb antycznych, ale niejako produktem ubocznym było 
zakupienie dwóch obrazów: „Portretu młodzieńca”, przypi-
sywanego Rafaelowi, oraz właśnie „Damy”. Nie była to wów-
czas... „Dama z gronostajem” i nie była to Cecylia Gallerani. 
Księżna Izabela uważała, że jest to zupełnie inna niewiasta, 
kochanka Franciszka I, króla Francji. Z takim podpisem dzieło 
było wystawiane w Domu Gotyckim. Co do jego walorów 
artystycznych, także odnosiła się sceptycznie. Wiedziała, że 
autorem był Leonardo da Vinci, ale nie zaliczano go wtedy 
w poczet największych. Izabela mówiła nawet, że jest to 
portret kobiety z brzydkim psem. A przecież to zwierzę jest 
współbohaterem dzieła, dlatego nie można nie dopatrzyć się 
jakiegoś meteforycznego znaczenia. 
Cecylia Gallerani była niezwykle utalentowaną osobą, jedną 
z dam epoki, dlatego nie ma się co dziwić, że zwróciła uwagę 

księcia Mediolanu, Ludwika, którego nazywano „Gronostaj”, od orderu „Ermellino Bianco” (w latach 60. XV wieku utrzymał 
go od króla Neapolu). Gronostaj był zwierzęciem symbolicznym. Symbolizował czystość, ale nie w kontekście życia ero-
tycznego, ale kojarzoną z honorem. Gronostaj woli zginąć, niż miałby pobrudzić futerko. Nie splami się żadnym czynem, 
który by go zhańbił.

Bardzo cenna laska 
● 3 maja 1971 roku to jedna z naj-

ważniejszych dat w polskiej historii. 
Tego dnia została uchwalona 

pierwsza w Europie i druga na 
świecie (po Ameryce) konsty-

tucja. Symboliczne znaczenie 
ma laska Stanisława Ma-

łachowskiego, marszałka 
Sejmu Czteroletniego. 

Kolokwialnie można 
powiedzieć, że „zakle-

pał” nią bardzo ważny 
d l a naszego kraju 
d o k u - ment. Na lasce jest 
w y g r a - werowany napis 
„ L a s k a , którą Stanisław 
Małachow- ski na Seymie 
p a m i ęt ny m Konstytu-
cyją 3 maja piastował 
od roku 1788 do 1792”. 
C i e k a w o s t k ą jest 
fakt, że laska jest bardzo 
skromna, brakuje na niej 
ozdób, tak charakte- ry-
stycznych dla władzy.

Szczęście na  
wyciągnięcie ręki
● Żeby z muzeum wyjść w pełni 
usatysfakcjonowanym i szczęśliwym, 
nie wystarczy obejrzeć całą kolekcję. 
Trzeba także pogłaskać... chińskiego 
smoka. To jeden z niewielu, o ile nie 
jedyny eksponat, który można do-
tknąć. Wytarte miejsce jest zresztą 
bardzo dobrze widoczne. Smok, ko-
jarzący się z Chinami, który z założe-
nia ma przynosić szczęście, pochodzi 
z przełomu XVIII i XIX wieku. To 
jedna z pamiątek z podróży Czarto-
ryskich po Europie. Został zakupiony 
we Francji.

Specjalista od ziarenek
● Czy wiecie państwo, kto 
założył pierwszą kawiarnię w 
Wiedniu? Pytanie wydaje się 
być retoryczne; sam nie miał-
bym bladego pojęcia, gdyby 
nie wizyta w muzeum. Mowa o 
Franciszku Kulczyckim (na obra-
zie namalowanym przez niezna-
nego artystę w drugiej połowie 
XVII wieku występuje w stroju 
szlacheckim). Najciekawsza jest 
historia, jak doszło do założenia 
lokalu. Kulczycki uczestniczył 
w słynnej bitwie pod Wiedniem 
12 września 1683 roku. W sobie 
tylko wiadomy sposób wszedł 
w posiadanie części łupów, 
którymi były ziarna kawy. Był 
obyty w świecie, między innymi 
na dworze osmańskim, dlatego 
jako jedyny wiedział, co zrobić 
z ziarnami. Nie pozostało mu 
więc innego, jak otworzyć ka-
wiarnię. Lokal w centrum au-
striackiej stolicy istnieje do dziś.

Jak za Hermesa
● Świątynia Sybili w Puławach zosta-
ła wzniesiona w latach 1798-1801. 
Charakterystyczne są ogromne 
klucze, które otwierały wnętrze 
obiektu. Opatrzone były dewizą 
„Otwieram świątynię pamięci”, która 
zwraca uwagę na wielką rolę sztuki 
w kształtowaniu pamięci historycz-
nej. Zostały zaprojektowane w for-
mie kaduceusza, symbolu Hermesa, 
syna Zeusa.

Księżna z pieskiem i bez...
● Na jednej ze ścian Muzeum Czartoryskich widnieją klu-
czowe słowa dla zrozumienia działalności księżnej Izabeli: 
„Ojczyzno, nie mogłam Cię obronić, niechaj Cię przynaj-
mniej uwiecznię”. Nie tylko kolekcjonowała ona dzieła sztu-
ki, ale sama stała się bohaterką niejednego portretu. Cie-
kawe jest dzieło angielskiej portrecistki, Marii Cosway. Wi-
dzimy na niej księżną w romantycznej pozie. Z tego głównie 
względu, że obraz ma swoje powtórzenie w grafice. Istnieją 
zresztą dwie wersje tej ryciny: pierwsza to powtórka, na 
której widzimy osobę księżnej i pieska, natomiast druga jest 
zmodyfikowana, zapewne na życzenie samej portretowanej. 
W miejsce pieska dodano mur i strzaskaną kolumnę z her-
bem, które znajdują się u stóp Izabeli. Dwie grafiki i – mimo 
szczegółu – jakże inne znaczenie.

Misa prosto z Wenecji
● Taka misa marzyłaby się zapewne 
niejednej gospodyni. Królowie marzyć 
jednak nie musieli, im się takie cuda 
po prostu należały. Eksponowany 
talerz należał do Anny Jagiellonki. 
Został wykonany w Wenecji. Kiedy 
jednak Rada Miejska Warszawy 
postanowiła wręczyć go w pre-
zencie królowej, w środku został 
dodany herb polski. Równie oka-
zały jest spód, dlatego misa jest 
tak prezentowana, żeby można ją 
było zobaczyć z każdej strony. Tuż 
obok, w tej samej gablocie, można 
podziwiać inne miniaturowe dzieło 
sztuki – to dyptyk z kości słoniowej, 
który tradycja łączy z królową Jadwigą 
Andegaweńską.

Konstantyn, Maksencjusz, Jan III Sobieski...
● Ta historia zaczyna się 28 października 312 roku. Przy moście Mulwijskim, na 
północ od Rzymu, pojedynek toczą zwolennicy Maksencjusza oraz Konstan-
tyna. 1371 lat później, w 1683 roku król Jan III Sobieski podąża na Wiedeń. 
Zatrzymuje się w Krakowie. Nieco wcześniej, w kaplicy świętokrzyskiej na Wa-

welu zostaje odnaleziona tarcza wróżebna. 
Przedstawia zwycięską dla Konstan-

tyna bitwę przy wspomnianym 
moście. Po raz pierwszy pojawia 

się tam jako emblemat cesar-
ski krzyż. Konstantyn miał 

przed bitwą sen, w którym 
zobaczył widniejący na 
niebie krzyż z kamienia 
i jednocześnie usłyszał 
głos: „Z tym znakiem 
zwyciężysz”. Przyjmuje 
się, że moment ten był 
początkiem tolerancji 
dla chrześcijan jako 
wyznania w Rzymie, a 

paralela między wojną 
z niewiernymi i bitwą 

między Konstantynem i 
Maksencjuszem, wydała 

się tak wtedy tak oczywista, 
że królowi podarowano tarczę 

wróżebną. Nie można wykluczyć, że 
została ona użyta w bitwie.

Fot. ARC
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Michoł

NA POSIÓNKU PISANE /17/

Luty – pucuj bóty!

Fot. ARC

OD CIESZYNA DO BOGUMINA /7/ – Olbrachcice

K.D. Kadłubiec

O Michnikowi 
Było to tak. Michnik był wolynter. 
Ci wolynterzi mieli uż prawa i tyn 
grof im ni móg uż tak rozkazować. 
Ón se móg strzylać na swojim, pro-
wda, gorzołke polić i sprzedować, i 
wszystki możne wiecy.

A tak tyn Michnik mioł jednego 
syna, a tyn też raubszykowoł. A 
tam ty lasy sie schodziły grofow-
ski i Michników, tak ty sarny tam 
nie wiedziały, kaj sóm. Tak szły z 
grofowskigo do Michnikowego, a 
tyn już tam czatowoł na nich, a uż 
tam bync po ni. A tak tyn grof ni 
mioł żodnej zwiyrziny, bo im to tyn 
Michnik wszycko wystrzyloł.

No i tak ci gojny mówili, rze-
cy: „My muszymy ś nim jedyn roz 
skóńczyć”. Nó i czakali w lesie a jak 
tyn tam strzelił, prowda, tak już 
wszycy lecieli ze wszyckich strón. I 
chycili młodego Michnika, Jan mu 
było na miano, i wio ś nim do grofa 
Larysza. Do Karwinej go kludzili.

A Michnik czakoł syna, skoro 
przidzie do dómu. Syna ni ma. Tak 
sie spytuje tam tych sómsiadów, 
jesi go kiery nie widzioł abo co. Aż 
potym zaszeł na Pacułówke i tyn 
Polok gospodzki mu powiedzioł, 
że go kludzili gojni powiónzanego 
do Karwinej. Ale cysorz już zruszył 
te pańszczyzne, prowda, ale grof to 
utrzimowoł. Ón był tym prezidyn-
tym krajowym w Opawie, tak pod 

niego to należało wszycko tu. Tak 
se robił, co chcioł. A tyn Michnik 
jako wolyntetr tak zaś też chodził 
na ty posiedzynia, no i wiedzioł, że 
to prawo je już zruszóne przez cy-
sarza. Tak se prawił: „Poczkej, jo ci 
tam zaświycym w tej Karwinej”.

Posłoł hned tych góńców na 
wszycki stróny, do tych dziedzin – 
Cierlicka, Błyndowic, Olbrachcic. 
Zrobili te organizacyj, aż wszycy 
przidóm ku zwónku. No a doł na 
tym zwónku zwónić. Ludzie sie py-
tali: „Co je? Co je?”. – „No tóż pań-
szczyzna umrzyła. To wy o tym nie 
wiycie?”. Ja, tak ludzie z kosami, 
z widłami, z cepami, sikiyrami a 
szli do Karwinej. Stónawa sie tam 
prziłónczyła też eszcze ku nim i z 
tej Karwinej se prziłónczyli, bo też 
tam mioł dużo pola. No i tóż do 
zómku.

Ale tyn grof uciyk, bo tam był 
kanał z Karwine aż do Raja. Jo tam 
o tym kanale wiym i byłech w tym 
kanale. A ta pańszczyzna to było 
taki, że sztyry dni musioł robić La-
ryszowi za darmo, a dwa dni móg 
robić sobie. A kiery nie prziszeł, tak 
hned tam byli ci drabi i do Karwi-
nej ś nim a na te barbore. Tam była 
ta ława. Mówili tymu barbora. A 
wiela tam usóndzili, tak tela batów 
mu wymierzili.

No i tóż tyn Michnik jak tam sie 
włómoł do tego, tak: „Kaj je syn?”. 

No syn tam był, prowda, w piwni-
cy, tak go wydostoł. A teraz: „Kaj 
je grof?”. – „Ni ma go dóma”. Tak 
terazy: „Wiela tu je tych drabów?”. 
Tak ci jego chłopi wziyli tych dra-
bów, do jednej piwnice zawrzyli, a 
trzech niechali wolnych. – „Ty be-
dziesz leżoł, a wy bedziecie bić. A 
tak, prowda, tyn jedyn drab musioł 
legnóć, a ci dwa go musieli rżnóć. 
– „A jak nie bedziesz, tak potym ty 
bedziesz”. Tak tego wybili, tak zaś 
tyn stanół, a zaś drugi lygoł, a zaś 
go walili, prowda. Tak aż wszyckich 
trzech zmłócili, puścili, a zaś no-
wych. A tak to szło fórt, aż wszyc-
kich wypłacili. No a potym wziyli te 
stolice i niyśli jóm przez Olbrachice 
aż do Żywocic. Óna jeszcze była po 
wojnie w Żywocicach. Jo nie wiym, 
gdzie sie zgubiła. Tak jóm tam za-
niyśli do Michnika. Jóm tam mioł 
dóma i ogłosił, aż już sie nie odwo-
żóm iść na pański, że już ta ustawa 
je zniesióno przez cysarza. No i tak 
na to pański już nie szli.

Teraz grof se myśloł: „No byłoby 
trzeba, pierónie, sie też jakosi na 
ciebie pómścić za to”. Ale jednak ni 
móg tego synku nigdzi nóńść, po-
nieważ ustawa była. Tak co? – „Tak 
weznymy to z drugi stróny”. Tak to 
wziyni, że niechoł na tym zwónku 
zwónić tej rewolucyji. Że to była 
jako kościelno rzecz, tyn zwónek, 
że to do usług kościelnych, religij-

nych, a ón że na tym zwónił. Nó i 
tak sie tego ci ksiyndzowie chy-
cili, prowda, no i odsóndzili go 
na śmierć. Tego Michnika. Kiejsi 
to było, to mi tata wykłodoł, ta 
śmierć to była tako morsko panna 
niby. Było to ze zielaza. Ty żebra 
to miało tak a ty rynce. No a było 
to na takich piórach. Jak stanół na 
tyn wystympek, tak to spadło, a ta 
morsko panna go chytła, a zadu-
siła go. A jeszcze że sie ta morsko 
panna śmioła. Tak Michnik jednak 
na te śmierć nie chcioł iść przez te 
morskóm panne, tak sie otruł. I tak 
sie to skóńczyło.

Sylwester Mikula

O Bośniokach 
Tak chodzili. Nazywało sie to Bo-
śniocy. Nosili kosze na głowach. 
Mioł taki talyrz płóciynny szyty a 
kosz mioł na głowie, a szeł, prow-
da. A rynce mioł w kapsach. Byli 
tam z Dalmacyje, a tam z tego Sara-
jewa. Chodzili tu jako kupcy. A tak 
nocowali, jak mógli, ale tu mieli oto 
u Michnika starego, tam mieli taki 
noclyg isty. Nie było tam dziecek, 
żodyn tam nic nie ukrod, tak se 
tam niechali ty kosze w izbie. 

A tyn stary Michnik też był taki 
hóncfót, prawi se: „Co wóm też wy-
wiyść na przeciwność? A było to w 
zimie, marzło, tak prawił dziyw-
kóm: „Polyjcie tyn plac wodóm”. To 

tam były schódki a było to z kopca 
ku stodole tam. Nó i tóż dziywki to 
poloły wodóm, zmarzło to, a ci cho-
dzili w takich pieróństwach ze sku-
ry śliski. To nie było wyprawióne, 
jyny ta świńsko skura, prowda. Taki 
kyrpce. Jak sie posezuwali a szli 
spać, tak ón: „Pokrejcie ty kyrpce a 
dejcie to warzić”. Dziywki to całóm 
noc warziły. Nawarziły z tego gula-
szu. A potym rano jak stanyli:„Tóż 
kaj mómy kyrpce?”. – „Jo miynsa ni 
móm a chciołech wóm dać śniodani 
jakisi lepsze, tak żech to z tego zro-
bił”. – „Tak co teraz?”. – „A nie sta-
rejcie sie. Jo wóm dóm bóty jakiś”. 
Mioł taki bóty, prowda, cholewioki, 
tak każdymu doł. Podziynkowali, 
prowda, nó i szli.

Każdy se doł tyn kosz na głowe a 
idzie. A tu jyny szus, szus jedyn za 
drugim po dupie ku stodole. Z tego 
kosza sie to wszycko wysuło. No i 
Bośniocy marudzili: „No co teraz? 
Co teraz? Gdo nóm to zapłaci? Tela 
szkody mómy!”. Ale Michnik pra-
wi: „Ale nic se z tego nie róbcie. Po-
rachujcie, wiela tego sie zniszczyło, 
a jo to kupim od was”. Tak to pora-
chowali, prowda, ón zapłacił im te 
szkode, no i potym ich pachołek 
odkludził na ceste, jak uż była ostro 
cesta, bo tam uż za nich nie musioł 
rynczyć. No i tak sie nauczyli Bo-
śniocy w bótach chodzić.

 Sylwester Mikula

Joanna Jurgała-Jureczka 
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Co ma aloes  
do adwokata?

Ja tam mogę i wierzyć w życie po ży-
ciu. Czemu nie? Ale pod jednym 
warunkiem. Że mój mąż nie jest w 
niebie. Bo jeśli tam jest, to ja dziękuję 

bardzo! Miałam go tak serdecznie dość przez 
całe nasze wspólne życie, że pozagrobowego 
i to jeszcze wieczności – nie zdzierżę!

– Zawsze taki był?
– Zawsze.
– To czemu pani za niego wyszła?
– Bo mi się przyśnił wianek. A kiedy wia-

nek się przyśni, to znak, że z tym, którego 
spotkasz nazajutrz, staniesz na ślubnym ko-
biercu. No to stanęłam! Z moim Józkiem. Bo 
się nazajutrz napatoczył!

•••
W poprzednim felietonie obiecałam, że po-
wiem, jak tłumaczyć huzara. Otóż huzar, we-
dle sennika z 1890 roku, ostrzega dziewczy-
nę, której się przyśnił, żeby się nie zadawała 
z parobkami. Nieprzystojnie, rzecz jasna. Bo 
tak w ogóle zadawać się może, ale nieprzy-
stojnie – już nie! Bo czeka ją wstyd i krzywda. 

Pracuję nad nową książką i co rusz muszę 
zapuszczać się w boczne drogi. Czasem zajrzę 
do dziewiętnastowiecznego salonu, a innym 
razem patrzę na ręce warszawskiej kabalarce. 
Potem znów studiuję dawne senniki, albo roz-
myślam, czemu Tetmajer się nie ożenił. Pew-
nie dlatego, że nie przyśnił mu się wianek!

•••
Na wyświechtanej od starości okładce 
wspomnianego „tłumacza snów”, którego 
autorem jest niejaki Kazimierz Góralczyk, 
wymalowano wiedźmę na miotle, ducha w 
powłóczystej szacie, spasionego kota, dwie 
sowy i aż trzy diabły. Tymczasem wyjaśnie-
nia snów są ogromnie nabożne. Bo jeśli we 
śnie widzimy ambonę, szczęście wstępuje 
w progi domowe, ale pod warunkiem, że ka-
zania uważnie wysłuchamy. A jeśli fałszywy 
przyjaciel zaprosi nas na wódkę do karczmy, 
powinniśmy być czujni. I pić ostrożnie. A je-
śli śni się echo, trzeba wystrzegać się plotek 
i próżnego gadania. Jeśli gęś – unikać kłótni 
z babami. A jeśli igła – trzeba czym prędzej 
worki połatać, bo inaczej zboże się z nich 
wysypie. Odzież przy okazji też pocerować 
warto. Indyk strojnisiom wielki wstyd zapo-
wiada, a jedwab – nadzieję wzbogacenia się 
przez pracę i uczciwość. Kiełbasa – chorobę 
z przejedzenia, zaś gwiazdy uczciwym lu-
dziom wielką radość wróżą.

•••
A co się ludziom kiedyś śniło? Biorę do ręki 
„Sennik loteryjny nowy” wydany drukiem w 
Warszawie w 1832 roku i już wiem. I wiedzą 
się dzielę. Amant bogaty i ubogi, audien-
cja, arcybiskup i arcyksiążę. Brama miejska, 
buty stare i nowe, cesarz, ciasto na maśle. I 
jeszcze: dno z beczki, drzewo figowe, dawa-
nie jałmużny, Holender, jaja solone. I praw-
dziwy horror, czyli  – jeż krew ssący. Mógł 
też we śnie obok diabłów i aniołów pojawić 
się jęczmień surowy albo gotowany, śledź, 
żołnierska musztra, pies gończy, młynarka, 
mizeria ogórkowa, rzecz pospolita, koronki 
do czepków, krzywi ludzie i ludzie święci. I 
na dodatek – smoczy ogon.

•••
O śnie pisano wiersze i naukowe traktaty. 

Karol Gustaw Jung 
uważa, że w każdym 
z nas jest ktoś, kogo 

nie znamy. Przemawia 
do nas w snach 

i tłumaczy, że widzi nas 
zupełnie inaczej, niż 

my widzimy siebie. Za 
to Gogol napisał, że sny 
rzadko mówią prawdę. 

Rzadko – ale to nie 
znaczy – nigdy.

•••

Pewna pani – inna niż ta, którą zacytowałam 
na początku – sądziła się kilka lat z sąsia-
dem. O miedzę. Kiedy udręczona wiecznymi 
kwasami, nieporozumieniami i bezsensow-
nymi wydatkami rodzina błagała ją, żeby 
dała już wreszcie spokój, mówiła: – W Piśmie 
świętym stoi napisane, że błogosławiony, 
który sprawy swe ułoży w sądzie!

A gdyby wierzyła w sny i gdyby jej się 
przyśnił adwokat, wiedziałaby, że „sen taki 
przestrzega, żeby się z sąsiadem nie proce-
sować, a sprawę zgodnie w domu zaspokoić, 
przez co unikniesz kosztów, wstydu, włócze-
nia się po sądach i marnowania czasu”.

A teraz winna jestem odpowiedź na pyta-
nie zadane w tytule – co ma aloes do adwo-
kata? Nic. Ale też może się przyśnić. A jeśli 
tak – trzeba koniecznie uważać na konie i 
pilnować, żeby nie jadły byle czego. A już 
zwłaszcza nieprzesianego pośladu lub siecz-
ki. Jasne? Jasne.  

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /99/

Wszystko  
na sprzedaż?

Czytam ja ci niedawno w „Super 
Expressie” taką oto „rewelację”: 
„To była wielka tajemnica. Nikt 
o  tym nie wiedział. Była żona 

gangstera »Słowika«, Monika Banasiak 
mówi, że była w bliskich, przyjacielskich 
relacjach z  Piotrem Woźniakiem-Stara-
kiem. Zmarły tragicznie producent za-
mierzał nakręcić film inspirowany jej 
życiem”. Ex-żona gangstera w wywiadzie 
dla Ewy Wąsikowskiej opowiada: „To 
miał być thriller inspirowany moim ży-
ciem. Miałam być na planie i  wszystko 
konsultować. Wiem, że Piotrek zrobiłby 
wspaniałe kino. Dużo lepsze niż Vega”. 
Banasiak wciąż ma żal do Patryka Vegi, 
któremu zarzuca, że ten „zainspirował 
się jej książkami o życiu u boku gangste-
ra, ale jej za to nie zapłacił”. Być może to 
zmyślenie, ale, nawet jeśli tak, to jest to 
– jakby powiedział Marek Hłasko – praw-
dziwe zmyślenie. Bo to prawda – żyjemy 
w świecie, w którym nie przypadkiem wy-
dawać się może, iż wszystko, dosłownie 
wszystko – jest na sprzedaż. To, co mistrz 
Andrzej Wajda przedstawił w filmie o ta-
kim właśnie tytule: „Wszystko na sprze-
daż”, zdawać się musi słabą wersją tego, 
co dzieje się na naszych oczach.

I
Kiedyś diabeł próbował kupić czyjąś du-
szę. No cóż, dzisiaj, jak się zdaje, dusze 
sprzedaje się mało efektownie, gram po 
gramie. I rzadko transakcje takie cieka-
wią filmowców. Chociaż... w filmie „21 
gramów” Alejandro Gonzáleza Iñárritu 
z 2003 roku – tytułowe gramy to różnica 
pomiędzy wagą człowieka przed śmiercią 
i tuż po niej. Czy tyle waży dusza? Pytanie 
ciekawe, ale mimo wszystko dusza to jed-
nak mało widowiskowy towar. Co innego 
śmierć. O tak, ta już może być przedmio-
tem spektakularnej sprzedaży. Głośna 
była kiedyś sprawa Jade Goody, młodej, 
chorej na raka kobiety, która sprzedała 
mediom prawa do sfilmowania swojej 
śmierci. Dla jasności – nie obwiniam o tę 
transakcję młodej kobiety z marginesu, 
która zaistniała w mediach dzięki udzia-
łowi w reality show, powiększając w ten 
sposób liczbę celebrytów, czyli osób zna-
nych z tego, że są znane. Winne są oczy-
wiście mass media, ale nie tylko one, i 
nawet – zaryzykuję stwierdzenie – nie 
przede wszystkim one. Wezmą wszak me-
dia wszystko, co da się sprzedać, jak cze-
goś sprzedać się nie da, to szybko z tego 
zrezygnują. Kto jest zatem finalnym na-
bywcą? Oczywiście widzowie, odbiorcy. 
Jeśli nawet nie „ja” czy „my”, to jednak 
„oni”. A imię ich miliony.

II
Nie wiem, czy powieść Fiodora Dostojew-
skiego zatytułowana „Zbrodnia i kara” 
figuruje dzisiaj na liście lektur szkolnych. 
Za moich szkolnych czasów pozycja ta 
była obowiązkowa. Krótkie streszcze-
nie. Oto młody człowiek Raskolnikow, 
pod wpływem modnych współczesnych 
mu idei, teoryjek i sloganów zabija sta-
rą lichwiarkę a także – to już zupełnie 
przypadkowo – pozbawia życia jeszcze 
inną kobietę. Po błyskotliwym śledztwie 
wina Raskolnikowa wychodzi na jaw, a 
on sam trafia na katorgę, za nim podą-
ża na Syberię kochająca go Sonia. Także 
pod jej wpływem w finale powieści Ra-

skolnikow nawraca się na wiarę w Boga i 
skruszony głęboko przeżywa popełnione 
przez siebie zbrodnie. Wie już, że pielę-
gnowana przez niego niegdyś idea, zgod-
nie z którą „ludzie niezwykli mają prawo 
do wszelkich zbrodni i wykroczeń”, jest 
podszeptem Szatana. Dla wielu tak gło-
śnych dzisiaj barbarzyńców i troglodytów 
główne przesłanie dzieła Dostojewskiego 
brzmi pewnie jak stara religijna ramota. 
Niemniej pozostaje ono jednym z najbar-
dziej znanych arcydzieł światowej litera-
tury. Powieść rosyjskiego pisarza zdaje 
się dzisiaj zastanawiająca także z powo-
dów, które Dostojewski mógł co najwyżej 
przeczuwać. Idzie o jej zakończenie, choć 
optymistyczne, nie jest ono przecież ła-
twe – po zbrodni przychodzi kara, kara i 
cierpienie, wywózka na Syberię w niczym 
wszak nie przypominała terapii w ośrod-
ku psychologicznym. I jeszcze to – au-
torem książki jest Dostojewski, nie jakiś 
realnie istniejący Raskolnikow, który po 
popełnieniu zbrodni, kiedy ta już wyszła 
na jaw, postanawia na swojej skrusze za-
robić ot, sprzedając na przykład prawa 
do sfilmowania swojej historii jakiemuś 
hollywoodzkiemu producentowi. Albo 
przynajmniej zaświecić choć na moment 
w mediach jako bohater owych kilku czy 
kilkunastu minut sławy, które każdemu 
człowiekowi ponoć przysługują.

III
Tak przynajmniej orzekł swego czasu 
Andy Warchol. Ktoś powie, że wątpliwa 
to sława – sława złoczyńcy. Ale prakty-
ka medialna naszej współczesności naj-
wyraźniej przeczy prostodusznej wierze 
w to, że występek odstręcza. Odstręcza 
pewnych ludzi, to prawda. Ale przycią-
ga wielu innych – to też prawda, prawda 
smutna, niechciana, niemniej takie są 
fakty. Raskolnikow swoją zbrodnie odku-
pił, dzisiejsi złoczyńcy – proszę wybaczyć 
to anachroniczne określenie – otóż wielu 
dzisiejszych złoczyńców chciałoby, żeby 
od nich odkupić prawa do opisania czy 
ekranizacji ich przestępstw. Zaznaczam, 
to nie są teoretyczne rozważania, to opis 
praktyki, która zdaje się zataczać coraz 
szersze kręgi. Ot, choćby sprawa pewnego 
Niemca, który – poznanego przez Inter-
net – człowieka nie tylko zabił, ale nawet 
zaczął zjadać. I co z tego, że stało się to za 
zgodą ofiary? Kiedy morderca po kilku 
latach wyjdzie na wolność – może po-
cieszyć się kilkoma milionami dolarów, 
które zaoferuje mu Hollywood za prawo 
do sfilmowania całej tej odrażającej hi-
storii. Naprawdę wszystko na sprzedaż? 
Gdzie jest granica? Kto ją wytyczy? W 
Polsce ukazała się dobrych kilka lat temu 
książka, której bohaterką stała się matka 
zabitej półrocznej Madzi Waśniewskiej 
z Sosnowca. „Dzieło” Izy Bartosz „Wy-
baczcie mi” opatrzone zostało wzniosłym 
podtytułem: „Wiara. Nadzieja. Miłość. 
Historia Katarzyny Waśniewskiej”. Na 
okładce dwa duże fotograficzne portrety 
Katarzyny Waśniewskiej – na jednym pła-
cze, na drugim wznosi oczy ku niebu. W 
świetle ujawnionych już wtedy kłamstw 
Katarzyny Waśniewskiej – zarówno jej 
uduchowione portrety, jak i poświęcona 
jej publikacja budziły znacznie więcej 
niż niesmak. I społeczne protesty spowo-
dowały wycofanie książki z dystrybucji. 
Można? Można.  

Stojym przed chałpóm i staróm sie oszkrobać 
kónskym patyczka aspóń z  grubsza to lep-

kawe błoto z gumoczy. To zaś je maras! Nasze 
owce tu teraz mómy na łónce przed chałpóm, 
bo przed świyntami sómsiadowi wilk na stado 
napod i dwie owieczki mu zagryz, prowie jyny 
tak ze 100 metrów od naszego ogrodzynio. Tóż 
my też zaroz ty nasze zwiyrzacka skludzili tu, 
kaj miyndzy chałpami sóm bezpieczniejsze i 
bardziyj na oku. Póki po nocach aspóń kapke 
przimarzowało, było fajnie. Baliki siana sie tu 
po ceście lehko do prziwiyźć a wode do żłobów 
z  chałpy szlauchym napuścić. Jyny teraz już 
trzeci dziyń deszcz padze i łónka sie w młake 
zmiyniła. Owce majóm nogi błotym oblepióne i 
ze trzi z nich już aji pochrómujóm, bo ich miyn-
dzy kótkami glina ucisko. Jak na ziymi leży 
śniyg i marznie, to choćby było minus dwacet, 
owce sie majóm dobrze. Polygajóm, coby ich w 
nogi nie oziómbało i spokojnie se rumiygajóm. 
Teraz ale, jak je tak mokro i padze, to stojóm ze 
spuszczónymi głowami i widać po nich, że ich 
tako pogoda też pieknie smoli. Przedwczorym, 
żech im ogrodzyni o cosi rozszyrził, coby se 
mógły kapke suchsze miejsce na leżyni nónść, 
ale tyn kónsek też już rozciapkały i zgiymziły. 
Pomiyndzy kroplami deszczu teraz wreszcze 
zaczynyjóm polatować aji piyrsze płatki śnie-
gu. Jyny tóż jak spadnie mokry śniyg na cie-
płóm ziym, to bedzie jeszcze wiynkszo pultacz-
ka. Nic sie nie do robić! Wilki, nie wilki, trzeba 
uciekać z  owcami nazod na Kympe. Już żech 
to tam teraz był opłocić a jak sie wróci Jasio ze 
szkoły, to mi pómoże z przeganianiym.

•••
Luty znaczy tela, co srogi. Prowie tak na 
przełóm stycznia i lutego przipado połówka 

zimowego czasu, ale już aji dnia kapke przi-
bywo i je czuć, że sie zaczyno bliżyć wiosna. 
Fajnie to określo czeski przisłowi „Na Hrom-
nice o hodinu více, polovina píce a půl krají-
ce”, czyli trzeba tak gazdować, coby w tym 
czasie jeszcze zbywała do kóńca zimy połów-
ka siana dlo bydła i połówka zbożo na chlyb 
dlo ludzi do dalszych żniw. Latoś to jakosi nie 
wychodzo, ale o tym czasie też czynsto bywa-
jóm wielki mrozy i trzeba sie porzóndnie ob-
lyc i obuć.

•••
Kiejsi hań downi to głównie dziecka od wio-
sny do jesiynie przeważnie boso chodziły, i 
ku pasiyniu krów, i do szkoły. Aji jo se jesz-
cze pamiyntóm, jako to naszego nydeckigo 
dyrektora Kupca naprowde pocieszyło, jak 
Walczysko z Wyndryńskich Zadków prziszeł 
jeszcze w siedymdziesióntych rokach do 
szkoły boso. Opowiadała mi też o tym pani 
Janiczkowa, że jak ich na posiónku ty bose 
nogi po ranu oziómbały, to trzeba było ich do 
kreciny zakutać, abo jeszcze lepij do ciepłego 
krowińca se stanyć. Do szkoły sie ale chodzi-
ło pieknie po chodniczku i skokajyncy z ka-
miynia na kamiyń, coby trowy nie zeszma-
tłać. Na zime ale, to było jednaczy trzeba aji 
dlo dziecek jakisi to obuci przirychtować. 
Tóż im tata szył kiyrpce ze świńskij skury, 
kieróm se sóm wyprawioł, zwijoł nowłoki 
czyli notkóncia z  wełny, coby było czym ty 
kiyrpce na nogi uwiónzać i robił im aji gru-
be kopyca z  filcu. Jak dobrze marzło i było 
tym samym sucho, to sie dało aji jyny w tych 
kopycach do szkoły chodzić. Jakóż by my 
dzisio przi tej pogodzie w takich kopycach, 
filcokach, kiyrpcach, kapciach, kuminior-

kach czy aji w meltónkach chodzili? Przeca 
by my mieli wiecznie mokre nogi. Widać ale, 
że to ponikiedy tropiło aji starych góroli. W 
rumuńskim Maramureszu aji na ukraińskim 
Podkarpaciu czy na Huculszczyźnie żech 
po skansenach ogłóndoł „zimowe” kiyrpce 
zrobióne ze starej pneumatyki czy z kónska 
gumowej pasowiny. Taki nowoczesne „gu-
motexowe” kiyrpce już tak hónym nie prze-
mokły. U nas żech sie z czymsi takim ale nie 
spotkoł. Widać, niż prziszły auta czy motorki 
z pneumatykami, już tu ludzie zaczyni cho-
dzić w baganach czy w polokach a potym aji 
w gumoczach, co sie nóm dzisio tak przida-
jóm. W tych karpackich skansenach, żech 
ogłóndoł aji żelazne raki ukute kowolym, 
kiere se chłopi, głównie jak chodzili w zimie 
ścinać czy ścióngać drzewo do lasa, ku kiy-
rpcóm rzymiyniami wiónzali, coby im to w 
grapie nie ujyżdżało. I tak ludzie też w zimie 
ponikiedy chodzili podkuci, jako kónie.

•••

Rozmyślóm, czymu zaś ta latosio zima je 
tako chrobaczo? Czymu nie marznie i śnie-
gym nie sypie jako sie patrzi? Ponikierzi 
twierdzóm, że to je tym ocieplaniym klima-
tu. Jo se ale myślym, że to naisto Świynty 
Pieter je z notury wiesioły chłop i rod se też 
z  nas wystrzeli. Jak ón widzioł, że już my 
se tu na dole skoro wszycy frezy na śniyg 
pokupili, tóż przestoł nim sypać. Wierzym 
ale, że nas mo inaczyj rod i je to od niego 
jyny taki chwilkowy szpas. I teraz napro-
wde aniołki cosi wiyncyj tych niebieskich 
pierzin rozprujóm, coby se ty nasze owce 
mógły w śniegu nogi umyć, coby dziecka 
teraz w sobote na Zjeździe Gwiaździstym 
miały po czym gónić i spuszczać sie i coby 
my w kóńcu nie musieli miynić tego nasze-
go starego porzykadła: Luty – podkuj bóty! 
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S P O R T 

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

Zdjęcia: ARC

PIĄTEK 7 LUTEGO 

7.05 Czy wiesz, że... 7.15 Pytanie na 
śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polo-
nia 12.25 Wiadomości 12.40 Histo-
ria jednego obrazu. Portret Marii 
Ludwiki Gonzagi przyszłej królowej 
Polski 12.50 Wilnoteka 13.10 Na sy-
gnale 13.45 M jak miłość (s.) 15.30 
Pod Tatrami 15.45 Wiadomości 15.55 
Korona królów - taka historia… 16.30 
Baw się słowami. Ignacy Łukasiewicz 
16.55 Domisie. Strachorobot Stracho-
wyja 17.20 Historia jednego obrazu. 
Okręty na morzu - Lieve Verschuier 
17.30 Teleexpress 17.55 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.25 Okrasa 
łamie przepisy. Zimowe grzybobra-
nie 18.55 Wszystko przed nami 19.25 
Przystanek Ameryka 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Na dobre i na złe (s.) 21.45 
Polonia 24 22.05 Halo Polonia 22.45 
Wolny Ekran 23.00 Z pamięci 23.10 
Focus on Poland 23.30 Kabaret za ku-
lisami. Improwizacja. 

SOBOTA 8 LUTEGO 

7.15 Pytanie na śniadanie 10.55 Polo-
nia 24 11.10 Halo Polonia 11.50 Okra-
sa łamie przepisy. Sery z Żuław 12.25 
Ojciec Mateusz 17 (s.) 13.15 Na dobre i 
na złe (s.) 14.15 Zakochaj się w Polsce. 
Krasnobród 14.45 Muzyka na week-
end 15.40 Wolny Ekran 16.00 Kultu-
ralni PL 17.00 Słownik polsko@polski 
17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość 
(s.) 18.45 Szansa na sukces. Eurowizja 
2020 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 Wojen-
ne dziewczyny 3 21.40 Sanatorium 
miłości 2 22.35 Wielki test o języku 
polskim. 

NIEDZIELA 9 LUTEGO 

6.25 The Extra Mile 6.50 Lajk! 7.15 
Pytanie na śniadanie 11.45 Między 
ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański 
12.15 Między ziemią a niebem 12.40 
W służbie... 13.00 Transmisja mszy 
świętej z sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej w Gdańsku 14.35 Fajna 
Polska. Gołdapia 15.35 Niedziela z... 
twórczością Tadeusza Konwickiego 
16.30 Leśniczówka (s.) 17.30 Te-
leexpress 17.55 M jak miłość (s.) 18.50 
Polskie ślady 19.15 Czy wiesz, że... 
19.25 Nela Mała Reporterka. Sekretne 
życie borneańskiej plaży 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Zniewolona 21.45 Teatr 
Telewizji. Dołęga-Mostowicz. Kiedy 
zamykam oczy 23.15 Niedziela z… 
twórczością Tadeusza Konwickiego. 

PONIEDZIAŁEK 10 LUTEGO 

7.00 Figu Migu. Niedźwiedź Woj-
tek 7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 
Kulturalni PL 12.00 Racja stanu 
12.25 Wiadomości 12.40 Historia 
jednego obrazu. Okręty na morzu - 
Lieve Verschuier 12.50 Przystanek 
Ameryka 13.10 Barwy szczęścia (s.) 
13.45 Wojenne dziewczyny 3 14.40 
Teatr Telewizji. Dołęga-Mostowicz. 
Kiedy zamykam oczy 15.55 Korona 
królów 16.25 Astronarium. Gwiazdy 
neutronowe 16.55 Supełkowe ABC 
17.10 Figu Migu. Niedźwiedź Wojtek 
17.20 Historia jednego obrazu. Dziw-

ny ogród - Józef Mehoffer 17.30 Te-
leexpress 17.55 Barwy szczęścia (s.) 
18.25 Nad Niemnem 18.45 Dobranoc-
ka 19.00 Msza święta w intencji ofiar 
katastrofy smoleńskiej 20.15 Wiado-
mości, pogoda, sport 21.00 Dziew-
czyny ze Lwowa 4. Wszystko się sypie 
21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Po-
lonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus 
on Poland 23.30 Wiernie ciebie bę-
dziem strzec. 

WTOREK 11 LUTEGO 

7.00 Zwierzaki Czytaki. Zootera-
pia 7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 
Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 
11.40 Halo Polonia 12.25 Wiadomo-
ści 12.40 Historia jednego obrazu. 
Dziwny ogród - Józef Mehoffer 12.50 
Nad Niemnem 13.10 Barwy szczęścia 
(s.) 13.45 Dziewczyny ze Lwowa 4. 
Wszystko się sypie 14.40 Wiernie cie-
bie będziem strzec… 15.45 Wiadomo-
ści 15.55 Korona królów 16.25 Zako-
chaj się w Polsce. Krasnobród 16.50 
Margolcia i Miś zapraszają dziś 17.05 
Zwierzaki Czytaki. Zooterapia 17.20 
Historia jednego obrazu. E 19 - Woj-
ciech Fangor 17.30 Teleexpress 17.55 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.25 Koło pióra 18.55 Barwy szczę-
ścia (s.) 19.25 Magazyn z Wysp 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, po-
goda, sport 20.45 Ojciec Mateusz 17 
(s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Fo-
cus on Poland 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 12 LUTEGO 

7.05 A to polski właśnie... Ketchup? 
Keczup? Keczap? 7.15 Pytanie na śnia-
danie 11.00 Polonia 24 11.25 Rozmo-
wa Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 
Wiadomości 12.40 Historia jednego 
obrazu. E 19 - Wojciech Fangor 12.50 
Magazyn z Wysp 13.10 Barwy szczę-
ścia (s.) 13.45 Sanatorium miłości 2 
14.40 Polskie 100 lat. 11 Listopada 
1918 roku 15.35 Którędy po sztukę. Ai 
Weiwei 15.45 Wiadomości 15.55 Ko-
rona królów 16.25 Jak to działa? 17.05 
Nela Mała Reporterka. Sekretne życie 
borneańskiej plaży 17.20 Historia 
jednego obrazu. Mężczyzna jedzący 
raki - Roman Kramsztyk 17.30 Te-
leexpress 17.55 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.25 Zrób to ze sma-
kiem 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Kierunek Zachód 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 Echo serca 21.45 Polonia 24 
22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo 
Polonia 23.10 Focus on Poland 23.30 
Fajna Polska. Świnoujście - Bałtyk 
zimą i jezioro szczecińskie. 

CZWARTEK 13 LUTEGO 

7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Polo-
nia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 
Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 
Historia jednego obrazu. Mężczy-
zna jedzący raki - Roman Kramsztyk 
12.50 Kierunek Zachód 13.10 Barwy 
szczęścia (s.) 13.45 Echo serc 14.40 
Szansa na sukces. Eurowizja 2020 
15.45 Wiadomości 15.55 Korona kró-
lów 16.25 Wschód 17.00 Zaczarowany 
świat 17.20 Historia jednego obrazu. 
Wiolonczelista - Jerzy Nowosielski 
17.30 Teleexpress 17.55 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.25 Racja 
stanu 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Wilnoteka 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Pit-
Bull 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Fo-
cus on Poland 23.30 Halimony 0.00 
Magazyn śledczy Anity Gargas.  

Kiedy zamykam oczy (Teatr Telewizji) 
Niedziela 9 lutego, godz. 21.45

»Tropem wilczym«
Ambasada RP w Wilnie, wileń-

ska młodzież i stowarzyszenie 
„Sporto renginiai” 1 marca 2020 roku 
organizują tradycyjny już Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem 
Wilczym”. Bieg został zapoczątkowa-
ny w 2013 r. w Polsce przez Fundację 
Wolność i Demokracja. Dzięki zaan-
gażowaniu wileńskiej młodzieży już 
po raz szósty zawodnicy pobiegną 
również w parku Zakret w Wilnie. 

Uczestnicy na trzech wybranych 
dystansach – 1963 m, 5 km i 10 km 
– będą mogli oddać hołd żołnie-
rzom, dla których wojna nie skoń-
czyła się 8 maja 1945 roku. Którzy 
za swoją wiarę, wolność i sprawie-
dliwość zapłacili największą cenę 
– swoje życie.

– Dla Polaków i Litwinów, a tak-
że innych narodów naszej części 
Europy, koniec II wojny światowej 
nie oznaczał wolności i powrotu 
do życia w pokoju. Po latach wo-
jennej okupacji nastała nowa ko-

munistyczna okupacja sowiecka. 
Tysiące Polaków kontynuowało 
walkę z bronią w ręku o niepodle-
głość Ojczyzny, walka trwała też na 
Litwie. Widziałam co roku na star-
cie biegu nie tylko wielu naszych 
rodaków, Polaków z Litwy, za co 
jestem im bardzo wdzięczna, ale 
także Litwinów, w tym żołnierzy. 
Wyjątkowość edycji biegu „Tropem 
Wilczym” w Wilnie polega na tym, 
że ta inicjatywa pierwotnie dedy-

kowana polskim bohaterom, tutaj 
na Litwie ma wymiar łączący na-
sze obydwa narody – powiedziała 
ambasador RP na Litwie, Urszula 
Doroszewska.

Co roku w biegu bierze udział kil-
kuset uczestników, wśród których 
liczną grupę stanowią uczniowie 
polskich szkół na Litwie, harcerze, 
litewscy żołnierze, mieszkańcy 
oraz goście.

 „Kurier Wileński”/LITWA

90. urodziny 
Polskiego Radia Lwów
Polskie Radio Lwów, 

które uważane jest 
za kontynuatora 

tradycji przedwojennej 
„Lwowskiej Fali”, święto-
wało 90-lecie od rozpoczę-
cia nadawania ze Lwowa.

15 stycznia 1930 roku Pol-
skie Radio Lwów rozpoczę-
ło nadawanie jako jedna z 
rozgłośni Polskiego Radia. 
Znakiem rozpoznawczym 
Radia Lwów stała się au-
dycja „Wesoła Lwowska 
Fala”, w której występowali 
Szczepcio (Kazimierz Waj-
da) i Tońcio (Henryk Vo-
gelfänger). To dzięki nim stała się 
ona najpopularniejszą audycją w 
przedwojennej Polsce. Ostatni pro-
gram Radio Lwów nadało ze Lwowa 
we wrześniu 1939 roku.

– Myślę, że był to najwspanialszy 
program radiowy w Polsce. Sześć 
milionów stałych radiosłuchaczy 
to dość pokaźna liczba. Nie wiem, 
czy dzisiaj jakakolwiek rozgłośnia 
potrafiłaby te wyniki prześcignąć. 
Był to humor i fachowe siły, które 
akumulowały w rozgłośni najlep-
szych artystów, prelegentów, uczo-
nych, którzy mieli wiele do powie-
dzenia społeczeństwu i ludziom 
się to podobało – opowiedziała 
prezes Polskiego Radia Lwów, Te-
resa Pakosz.

Od października 1992 roku trady-
cję rozgłośni lwowskiej kontynu-
uje Polskie Radio Lwów założone 
przez miejscowych Polaków. Trzy-
godzinne audycję są nadawane raz 
w tygodniu (w sobotę) na falach 
ukraińskiej rozgłośni radiowej „Ne-
załeżnist”.

– Jak możemy, staramy się, by 
brzmiała tutaj poprawna polszczy-
zna. Mieszkając poza granicami 
Polski zdajemy sobie sprawę, że 
może nie zawsze tak jest, ale sta-
ramy się też uwypuklić lwowski 
bałak. Chcemy, by nasi słuchacze 

z całego świata dowiedzieli się o 
lwowskich luminarzach sztuki, 
nauki, kultury, o różnych wydarze-
niach we Lwowie – stwierdziła Te-
resa Pakosz.

– Polskie Radio Lwów uczy pol-
skości i patriotyzmu, dlatego na-
szych hasłem jest krzewienie ję-
zyka polskiego, tradycji i kultury 
tutaj, na terenie Lwowa. Mamy to, 
co ludzie lubią. To właśnie satyra. 
Mówimy satyrycznie o wydarze-
niach w polityce, o różnych miej-
scowych wydarzeniach i ludziom 
się to podoba. Wprawdzie nie na 
taką skalę, jak przed wojną robili 
to Szczepcio i Tońcio, ale wedle 
życia współczesnego – dodała Ma-
ria Pyż, redaktor naczelny Radia 
Lwów.

Obchody rozpoczęły się w so-
botę 18 grudnia jubileuszową 
audycją radiową „90 lat na fali”. 
Podczas programu nie zabrakło 
archiwalnych audycji, przedwojen-
nych głosów, lwowskiego humoru 
i urodzinowych życzeń. Gośćmi 
specjalnymi byli Tomasz Kuba Ko-
złowski z Domu Spotkań z Historią 
i Halina Ostas, redaktor naczelna 
Polskiego Radia dla Zagranicy. 
Starszym redaktorom pomaga przy 
realizacji programów młode poko-
lenie dziennikarzy.

Niedzielne uroczystości 
zgromadziły w galerii „Wła-
sna Strzecha” liczne gro-
no przyjaciół i słuchaczy 
Radia Lwów z Warszawy, 
Przemyśla, Mościsk, Ja-
worowa, Nowego Rozdołu, 
Iwano-Frankiwska (d. Sta-
nisławowa) i Lwowa. Życze-
nia z okazji jubileuszu zło-
żyła konsul generalna RP 
we Lwowie Eliza Dzwon-
kiewcz. List gratulacyjny 
od prezesa Polskiego Radia 
Andrzeja Rogoyskiego od-
czytała Halina Ostas.

Redaktorzy Radia Lwów 
opowiedzieli o obecnej działalno-
ści polskiej rozgłośni. Zaśpiewano 
kolędę radiową i piosenkę dzieci 
radiowych. Z prelekcją o przed-
wojennym Radiu Lwów wystąpił 
Tomasz Kuba Kozłowski. W swoim 
wystąpieniu znawca historii Kre-
sów podkreślił, że dotychczas nie 
powstała żadna naukowa mono-
grafia o Polskim Radiu Lwów.

– Nie ma ani jednej biografii ko-
gokolwiek związanego z Radiem 
Lwów. Nie ma biografii Szczepcia 
i Tońcia, Wiktora Budzyńskiego, 
biografii legendarnego dyrektora 
rozgłośni lwowskiej Juliusza Petry. 
Nie ma wydanej antologii tekstów, 
które pojawiały się na antenie Ra-
dia Lwów. Wobec tego przed nami 
ogromne zadanie, aby w najbliż-
szych latach, przed jubileuszem 
100-lecia Polskiego Radia, porząd-
nie zbadać i opracować historię 
lwowskiej rozgłośni polskiego ra-
dia – powiedział Tomasz Kuba Ko-
złowski.

Audycje archiwalne, gry tere-
nowe oraz wielki bal jubileuszowy 
Polskiego Radia Lwów – to tylko 
część niespodzianek zaplanowa-
nych w tym roku. Żeby dowiedzieć 
się więcej, słuchajcie Polskiego Ra-
dia Lwów.

 „Kurier Galicyjski”/UKRAINA

Spotykamy się  
w sobotę w Mostach!
Chłodniejszy front atmosferyczny związany z niżem znad rejonu Morza Barentsa uratował tegoroczny Zjazd Gwiaździsty. Prestiżowe 
mistrzostwa polskich szkół podstawowych w narciarstwie alpejskim i klasycznym ponownie zagoszczą w ośrodku w Mostach koło Jabłonkowa. 
Spotykamy się w sobotę 8 lutego. 

Janusz Bittmar

Jeszcze w poniedziałek pod 
Girową śniegu było jak na 
lekarstwo, ale od wtorku sy-

tuacja uległa znacznej poprawie. 
Gestor ośrodka w Mostach po kon-
sultacji z organizatorami Zjazdu 
z PSP im. Stanisława Hadyny w 
Bystrzycy obiecał, że trasy do sla-
lomu, a także biegów będą przy-
gotowane perfekcyjnie. – Sypnął 
śnieg i to na poważnie. Widziałem 
nawet waszego reportera, jak trzę-
sie się z zimna podczas interneto-
wej relacji z Mostów – stwierdził z 
uśmiechem Bogdan Sikora, dyrek-
tor Polskiej Szkoły Podstawowej 
w Bystrzycy. Dla Sikory jutrzejszy 
Zjazd będzie wyjątkowy. – To mój 
debiut na Zjeździe w roli dyrektora. 
Cieszę się, że w końcu zlitowała się 
nad nami pogoda, ale jestem prze-
konany o tym, że nawet w trud-
niejszych warunkach bylibyśmy w 
stanie przeprowadzić te zawody. 
Mamy zgrany zespół, w którym nie 
ma przypadkowych osób. Dzięku-
ję wszystkim za zaangażowanie – 
podkreślił Sikora. 

W 48. edycji zawodów pojawi 
się kilka nowości. Najważniejsza 
wiadomość z kategorii nowinek 
ucieszy z pewnością fanów snow-
boardu. Po raz pierwszy w historii 
Zjazdu Gwiaździstego rywalizacja 
na jednej desce zostanie włączo-
na do klasyfikacji punktowej. To 
efekt popularności, jaką cieszy się 

snowboard na całym świecie. Na 
rewolucyjny pomysł wpadli zaś 
organizatorzy ze szkoły w Bystrzy-
cy, którzy w tym roku przygoto-
wali dla wszystkich zawodników 
specjalne koszulki startowe, które 
nie są jednorazowego użytku. – W 
tych koszulkach będzie można 
wystartować również w kolejnych 
edycjach imprezy – zaznaczył Si-
kora. Połączenie praktyczności i 
wyczucia ekologicznego zasługuje 
na oklaski. My jesteśmy jak najbar-
dziej na tak!

Konkurencje slalomowe odbędą 
się tradycyjnie na nartostradach 
nad hotelem Gruń, zawody biego-
we zagoszczą zaś na polanie nad 
ośrodkiem. – Będą w tradycyjnym 
miejscu, po lewej stronie patrząc 
od hotelu. Kierownik techniczny 
zawodów biegowych, Władysław 
Martynek, posiada znaczne do-
świadczenie w tej materii i co za 
tym idzie, jesteśmy w stanie przy-
gotować trasy zarówno do biegów 
indywidualnych, jak też sztafet. 
Powinno być komfortowo tak dla 

zawodników, jak też kibicujących 
rodziców i sympatyków Zjazdu – 
zdradził nam Sikora. 

Uroczyste rozpoczęcie 48. Zjaz-
du Gwiaździstego zaplanowano 
na godz. 8.30. Od godz. 7.30 do 8.15 
będzie przebiegała w ośrodku Gruń 
rejestracja zawodników, przyjazd 

potwierdziły zaś wszystkie 
polskie szkoły podsta-

wowe na Zaolziu, od 
Lutyni Dolnej po 

Mosty koło Ja-
błonkowa. Po 
przeglądzie tras 

(9.00-9.30) roz-
pocznie się 

ostra rywa-
lizacja o 

punkty i 
m e d a l e . 
Z a k o ń -
c z e n i e 
z m a g a ń 

p r z e w i -
dziano na godz. 13.00. Jak udało 
nam się wczoraj ustalić, oczekiwa-
nie na rozdanie medali umili kilka 
niespodzianek. Jedną możemy już 
zdradzić – dzieci wciągnie do za-
bawy Smok Werkaczek, maskotka 
hokejowego klubu HC Stalownicy 
Trzyniec. – Smoka Werkaczka zała-
twiła dla nas pani konsul generalna 
RP w Ostrawie, Izabella Wołłejko-
-Chwastowicz. Konsulat skądinąd 
włączył się dynamicznie w organi-
zację tegorocznego Zjazdu – dodał 
dyrektor PSP w Bystrzycy.  

Partnerzy projektu•••
Te koszulki spodobają się 

wszystkim. Zapraszam do 
Mostów, będzie się działo! 

Bogdan Sikora,  
dyrektor PSP w Bystrzycy, szkoły-organizatora

Fot. SZYMON BRANDYS

Bukowiecki liderem światowego rankingu
Konrad Bukowiecki nie zwalnia 

tempa. Polski kulomiot wygrał 
w środowy wieczór międzynaro-
dowy mityng Czech Indoor Gala w 
Ostrawie. Na deser Polak ustano-
wił najlepszy w tym roku rezultat 
na świecie w pchnięciu kulą: 21,88 
m.  We wtorek Bukowiecki pokazał 
się z korzystnej strony również na 
innym mityngu – w niemieckim 
Duesseldorfie, gdzie przegrał tylko z 
Chorwatem Filipem Michajlevicem. 

Bukowiecki należy do wielkich 
nadziei reprezentacji Polski w tego-
rocznych letnich igrzyskach olim-
pijskich w Tokio. Do Japonii prowa-
dzi jednak jeszcze długa droga. W 
Ostrawie polski kulomiot pokazał 
klasę światową, na jaką przyzwy-
czaił kibiców w tegorocznym halo-
wym sezonie. Rzutem, a dokładnie 
to pchnięciem na taśmę pokonał 
Włocha Leonardo Fabriego (21,11) 
i trzeciego w środowym konkur-
sie, Portugalczyka Francisca Belę 
(20,94). Dopiero na czwartej pozy-
cji uplasował się faworyt gospo-

darzy i całego konkursu, Tomáš 
Staněk (20,92). Czeski kulomiot nie 
złapał w Ostrawie idealnej formy, 
notując wynik znacznie poniżej 
oczekiwań i poniżej 21 metrów, któ-
re są taką granicą „poprawności” w 
tej konkurencji. W czołowej piątce 
konkursu znalazł się również drugi 
ze startujących w mityngu Pola-
ków, Jakub Szyszkowski. Jego wy-
nik 20,56 jest tylko centymetr gor-
szy od życiowego rekordu w hali. 
Szansa na poprawę pojawi się już 
w najbliższą sobotę, podczas mię-
dzynarodowego mityngu gwiazd 
Copernicus Cup w Toruniu. Oprócz 
Bukowieckiego, Szyszkowskiego i 
Staňka w Toruniu zaprezentuje się 
jutro także Michał Haratyk. Pocho-
dzący z Cieszyna kulomiot szczyt 
swojej formy też ustawia na igrzy-
ska w Tokio. 

W Ostrawie jednak nie tylko 
Bukowiecki promował udanie 
polską lekkoatletykę. Na drugim 
miejscu w biegu na 400 m uplaso-
wała się Patrycja Wyciszkiewicz-

-Zawadzka (52,65), a tuż za podium 
na czwartym miejscu bieg zakoń-
czyła Natalia Kaczmarek  (53,53). 
Triumfowała reprezentantka RC, 
20-letnia Lada Vondrowa (52,25). 
Sprint kobiet na 60 m stał się łu-
pem innej utalentowanej Czeszki, 
Kláry Seidlowej (7,23), zaś trzecia 
na mecie najkrótszego sprinter-
skiego dystansu zameldowała się 
Polka Marika Popowicz-Drapała 
(7,41). Debiut w hali zaliczyła na 
dystansie 1500 m Martyna Galant 
i jak na debiut nie było najgorzej 
– Polka zajęła czwarte miejsce 
(4:11,52) w dosyć ostro prowadzo-
nym biegu, w którym najlepiej spi-
sała się, zgodnie z oczekiwaniami, 
Etiopka Lemlem Hailu (4:05,8). 
Polski akcent towarzyszył też ry-
walizacji mężczyzn w skoku w dal. 
Czwarty wynik uzyskał w Ostrawie 
Mateusz Jopek (7,54), zwyciężył re-
prezentant Grecji, Miltiadis Tento-
glou (8,04). 

Lekkoatleci rywalizowali w 
Czech Indoor Gala po raz szesna-

sty. Mityng z roku na rok zyskuje 
na popularności, stanowiąc przed-
smak starszej i bardziej prestiżowej 
imprezy na otwartym stadionie 
w Witkowicach – Złotych Kolców 

(Zlatá Tretra). Tegoroczne Złote 
Kolce zaplanowano na 22 maja. 
Obie imprezy lekkoatletyczne 
wspiera m.in. województwo mo-
rawsko-śląskie.  (jb)

● Konrad Bukowiecki wygrał środowy mityng w Ostrawie. Fot. ARC organizatorów
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CO W TEATRZE

SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Kvak a Žbluňk (7, godz. 10.00; 8, 
godz. 17.00);
 Żabek i Ropuch (8, godz. 15.00);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Prodaná nevěsta (9, godz. 19.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Gang 
zwierzaków (7-9, godz. 17.00); Po-
znajmy się jeszcze raz (7-9, godz. 
17.00); Modelář (7-9, godz. 19.30); 
Pieśń imion (7-9, godz. 19.30); Kra-
ina lodu 2 (10, godz. 17.00); Attila 
(10, godz. 17.00); Gwiezdne woj-
ny. Skywalker. Odrodzenie (10, 
godz. 19.30); Pieśń imion (10, godz. 
19.30); KARWINA – Centrum: 
Modelář (7, godz. 17.30); Birds of 
Prey (7, 9, godz. 20.00; 8, godz. 
17.30); PAW Patrol (8, godz. 15.45); 
Małe kobietki (8, godz. 20.00; 9, 
godz. 17.15); Cesta za živou vo-
dou (9, godz. 15.00); Příliš osobní 
známost (10, godz. 17.45); Dżen-
telmeni (10, godz. 20.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Modelář (7, 8, 
godz. 17.30); Birds of Prey (7, godz. 
20.00); Atilla (8, godz. 20.00); Ženy 
v  běhu (9, godz. 17.30); Jojo Rab-
bit (9, godz. 20.00); Gang zwierza-
ków (10, godz. 15.00); Příliš osobní 
známost (10, godz. 17.30); Pieśń 
imion (10, godz. 20.00); BYSTRZY-
CA: Pewnego razu w Hollywood 
(8, godz. 18.00); CZ. CIESZYN – 

Central: Modelář (7, godz. 16.30); 
Miśków 2-óch w Nowym Jorku (7, 
10, godz. 14.00); Gang zwierzaków 
(8, 9, godz. 15.30); Pieśń imion (8, 
godz. 17.30; 9, godz. 20.00); Birds of 
Prey (8, godz. 20.00; 9, godz. 17.30). 

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM.; powtórki w pon. o godz. 23.05. 
Archiwum audycji: radio.katowice.
pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Zarząd MK PZKO 
zaprasza na Ostatki 2020 w sobotę 
22. 2. o godz. 16.00 do Domu PZKO. 
W programie: Taniec Chłopów z 
BB, ZR „Błędowice”, pary taneczne 
„Flodur”. Muzyka Władysław Fol-
warczny. Miejscówki w cenie 150 kc 
do nabycia w bibliotece w środy u 
pani Śmiłowskiej, tel. 714 576 527.
HAWIERZÓW-ŻYWOCICE – MK 
PZKO zaprasza na zebranie spra-
wozdawcze, które odbędzie się 
dnia 11. 2. o godz. 15.00 w remizie 
strażackiej. Po zebraniu spotkanie 
promocyjne połączone ze sprzeda-
żą nowej książki Daniela Kadłubca.

KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 11. 2. o godz. 15.30.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” – 
Zaprasza swoich członków i sym-
patyków na spotkanie 10. 2. o godz. 
17.00 do Domu Polskiego MK PZKO 
Karwina-Frysztat.
LESZNA DOLNA – MK PZKO za-
prasza na spotkanie towarzyskie 
pt. ,,Kreplikówka” do Domu PZKO 
w sobotę 22. 2. o godz. 16.00. Świet-
ny program zapewniony, wstęp – 
zależny od wagi, płacą osoby od lat 
18. W cenie wstępu poczęstunek. 
Każdy uczestnik przynosi podaru-
nek do tomboli. Małe dzieci, mło-
dzież – mile widziani.
ŁYŻBICE-WIEŚ – Zarząd MK 
PZKO zaprasza wszystkich swoich 
członków i sympatyków na 17. edy-
cję turnieju bowlingowego, który 
odbędzie się w 15. 2. w „Quin Clu-
bie” na Kamionce. Zbiórka o godz. 
8.45. Dla zwycięzców przygotowa-
ne są ciekawe nagrody.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 11. 2. na 
wtorkową wycieczkę trasą o dłu-
gości 11 km: Cisownica-Równia 
– Jelenica – Mała Czantoria – Ny-
dek. Wyjazd autobusem z przy-
stanku Cieszyn Celma, ul. 3 Maja 
(przy granicy), kierunek Konia-
ków, godz. 8.00. Powrót w godzi-
nach popołudniowych z Nydku. 
Prowadzący: Chrystian Zaleski, 
tel. +48 696 459 161.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zapra-
sza w niedzielę 9. 2. o godz. 15.00 
do Domu PZKO na zebranie spra-
wozdawcze. W programie ocena 
działalności i sprawozdanie kaso-

we za 2019 rok, ramowy plan akcji, 
imprez i budżet na rok bieżący oraz 
dyskusja.

OFERTY

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz 
usługi transportowe.  
Tel. +48 601 532 642. GŁ-004

OFERTA PRACY

AKADEMIA HANDLOWA W 
CZESKIM CIESZYNIE poszukuje 
od roku szkolnego 2020/2021 
pedagoga na etat fachowych 
przedmiotów ekonomicznych. 
Wymagania: studia wyższe 
na kierunku ekonomicznym, 
dobra znajomość j. polskiego 
i j. czeskiego, kwalifikacja 
pedagogiczna (mile widziana), 
sumienność, rzetelność, 
kreatywność. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesyłanie życiorysu (CV) na 
adres: info@oact.cz. GŁ-075

WYSTAWY

KONGRES POLAKÓW, Cz. Cie-
szyn, ul. Grabińska 458/33: do 
15. 3. wystawa pt. „Wacław Jan Leh-
mann. Z Cieszyna w podróż dooko-
ła świata”. Czynna od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-15.00.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 

PIĄTEK 7 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Doktor Martin (s.) 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Na tropie 14.25 Reporterzy 
TVC 15.10 Podróżomania 15.35 Losy 
gwiazd 16.35 Łopatologicznie 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Gli-
niarze i niemowlak (s.) 21.10 13 kom-
nata Vavřinca Hradilka 21.40 Wszyst-
ko-party 22.35 Zawodowcy (s.) 23.30 
Kryminolog (s.) 0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Chiny z lotu ptaka 9.45 Od-
kryte skarby 10.30 UMPRUM 130 11.00 
10 wieków architektury 11.15 Indie 
Rickshow 12.10 Królestwo natury 12.35 
Chcesz mnie? 13.10 Tajemnice nazistów 
14.00 Wielka Wojna Ojczyźniana 14.50 
Walka o ciężką wodę 15.45 Kawiarnia 
w ciemnościach 16.05 Cudowna Ame-
ryka 17.00 Tarcze czeskiego królestwa 
17.25 Tytani z otchłani 18.15 Zapachy 
albańskiej kuchni z Miroslavem Donu-
tilem 18.45 Wieczorynka 18.55 Prywat-
ne muzea 19.05 Historie współczesnej 
medycyny 19.25 Powietrze to nasze 
morze 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Cudowna planeta 
20.55 Imię róży (s.) 21.50 Belfer (s.) 
23.40 3096 dni (film) 1.25 2019: Kieru-
nek Księżyc. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Krok za 
krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 
15.55 Dr House (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Fantastyczne 
zwierzęta i jak je znaleźć (film) 22.45 W 
nowym zwierciadle: Wakacje (film). 
PRIMA 
7.30 M.A.S.H. (s.) 9.25 Policja w akcji (s.) 
10.25 Ogród rajskich pokus (film) 12.15 
Południowe wiadomości 12.30 Policja 
Hamburg (s.) 13.30 Gliniarz i prokura-
tor (s.) 14.30 Strażnik Teksasu (s.) 15.30 
Agenci NCIS (s.) 16.30 Popołudniowe 
wiadomości 16.45 Policja w akcji 17.40 
Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 SuperChef: 24 
godziny do piekła i z powrotem 21.30 
Umysł przestępcy (film) 23.50 Policja 
w akcji. 

SOBOTA 8 LUTEGO 

TVC 1 
7.15 Mądry chłopak (bajka) 7.25 O łako-
mym strachu (bajka) 8.10 Gejzer 8.45 
Ojciec Brown (s.) 9.30 Columbo (s.) 
11.05 Wszystko-party 12.00 Tydzień 
w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 O wodzie, miłości i 
szczęściu (bajka) 13.55 O dwóch Janach 
i owieczce (bajka) 14.35 Gdy przycho-
dzi kot (film) 16.20 Wchodzę w to, 
szefie! (film) 17.55 Kot to nie pies 18.25 
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.05 Piecze 
cały kraj 21.15 Wspaniały (film) 22.45 
Detektyw Endeavour Morse (s.) 0.20 
Bolkoviny. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Zou (s. anim.) 
6.30 Świnka Peppa (s. anim.) 6.40 
City: Przygoda 6.50 Ania i Józek 7.05 

Pszczółka Maja (s. anim.) 7.20 Baranek 
Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Wyprawy na hulajnodze 9.10 Na-
sza wieś 9.40 Na muzycznym szlaku 
10.05 Folklorika 10.35 Zapachy albań-
skiej kuchni z Miroslavem Donutilem 
11.00 Lotnicze katastrofy 11.45 Babel 
12.20 Porwana przez Komanczów 
(film) 13.30 Uśmiechy V + W 14.10 O 
złotej rybce (bajka) 14.25 Historia pro-
siaczków 15.20 Podróż po południowo-
koreańskiej wyspie Czedżu 15.45 Hi-
storie ogrodów 16.40 W przyczepie po 
Słowacji 17.10 Kamera w podróży 17.55 
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka 
18.55 Tarcze czeskiego królestwa 19.20 
Redemptoryści 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Obrona 
zamku (film) 21.50 Frantic (film) 23.50 
Imię róży (s.) 0.40 Dicte (s.). 
NOVA 
6.00 Psi patrol (s. anim.) 6.55 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.45 Tom & Jerry 
Show (s. anim.) 8.05 Królewna Śnież-
ka (bajka) 9.20 Drugie podejście (film) 
11.05 Dzwoń do TV Nova 11.45 Zamień-
my się żonami 13.05 Przygoda na An-
tarktydzie (film) 15.25 Miłość w Seattle 
(film) 17.35 Zaplątani (film anim.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ro-
bin Hood (film) 23.00 Wygrać ze śmier-
cią (film) 0.55 Przygoda na Antarkty-
dzie (film). 
PRIMA 
7.10 Meteor Monster Truck (s. anim.) 
7.30 M.A.S.H. (s.) 8.55 Auto Salon 10.10 
Prima Partička 11.20 SuperChef: 24 
godziny do piekła i z powrotem 12.40 
Zagadki kryminalne panny Fisher (s.) 
15.05 Wymarzony ślub (film) 16.55 Pod 
Pięcioma Wiewiórkami (film) 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Gli-
niarz (s.) 21.30 Chrzciny (film) 23.20 
Umysł przestępcy (film) 1.30 Kruk 
(film). 

NIEDZIELA 9 LUTEGO 

TVC 1 
6.30 Gdy przychodzi kot (film) 8.10 
Uśmiechy Jana Wericha 8.55 Łopatolo-
gicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Kame-
ra na szlaku 10.35 Obiektyw 11.10 F.L. 
Věk (s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 Czarnoksięż-
nik (bajka) 14.00 Droga do piekła i z po-
wrotem (bajka) 14.35 Nasza piątka (s.) 
15.40 Koniec poetów w Czechach (film) 
17.25 List do ciebie 18.25 Co umiały na-
sze babcie a o czym my zapomnieliśmy 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Weteran (film) 21.50 168 
godzin 22.25 Gabinet doktora Honzáka 
23.05 Kobiety nienawidzące mężczyzn 
(film). 
TVC 2 
7.05 Pszczółka Maja (s. anim.) 7.20 
Baranek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 9.15 Poszukiwania czasu utra-
conego 9.55 Wielka Wojna Ojczyźniana 
10.45 Nie poddawaj się plus 11.15 Nie 
poddawaj się 11.40 Chcesz mnie? 12.10 
Królestwo natury 12.35 Słowo na nie-
dzielę 12.40 Magazyn chrześcijański 
13.05 Przez ucho igielne 13.35 Magazyn 
religijny 14.00 Na pływalni z J. Šofrem 
14.30 Kot to nie pies 15.00 Ludzkość: 
nasza wspólna historia 15.45 Baroko-
we serce Europy 16.15 Dynastia – film 
o serii 17.05 Chiny z lotu ptaka 17.50 
Cudowna Ameryka 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Folklorika 19.20 Ciekawostki 
z regionów 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Sznur i rewol-
wer (film) 21.35 Zaginiony (film) 23.35 
Człowiek-delfin 0.55 Sprawa Interpol. 

NOVA 
6.00 Psi patrol (s. anim.) 6.50 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.45 Tom i Jerry 
Show (s. anim.) 8.05 Mądra wieśniacz-
ka (bajka) 9.20 Jedno życzenie (film) 
11.05 Modelka na medal (film) 12.50 
Zakochana złośnica (film) 14.40 Ewo-
lucja (film) 16.45 Hrabia Monte Christo 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Słońce, siano, erotyka (film) 
22.00 Odłamki 22.35 Tożsamość (film) 
0.45 Ewolucja (film). 
PRIMA 
7.10 M.A.S.H. (s.) 8.10 Natura pod lupą 
9.20 Prima Zoom Świat 9.55 Zapach 
zbrodni (s.) 11.00 Partia 11.50 Poradnik 
domowy 12.45 Poradnik Ládi Hruški 
13.25 Poradnik Pepy Libickiego 13.45 
Jak zbudować marzenie 14.50 Chrzci-
ny (film) 16.30 Celebrity z o.o. (film) 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Sobowtórzy (film) 22.30 Plan Maggie 
(film) 0.30 Zabij sąsiada (film). 

PONIEDZIAŁEK 10 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.45 Kaczusia 10.00 168 godzin 10.30 
Gliniarze i niemowlak (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Sąd (film) 
14.20 Wchodzę w to, szefie! (film) 15.55 
Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.10 
Miejsce zbrodni Ostrava (s.) 21.10 Most! 
(s.) 22.00 Reporterzy TVC 22.40 Na 
tropie 23.05 Kryminolog (s.) 0.05 Za-
wodowcy (s.) 1.00 Rajskie ogrody. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.45 Historie prosiaczków 10.40 Ży-
cie ssaków 11.30 Czeskie wsie 11.55 
Babel 12.20 Magazyn religijny 12.50 
Klucz 13.20 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 13.30 Indie Rickshow 14.25 
Najwspanialsze mosty świata 15.15 
Rzeka Nahanni 16.00 Przygody nauki i 
techniki 16.30 Lotnicze katastrofy 17.15 
Afganistan 1979: Wojna, która zmieni-
ła świat 18.15 Barokowe serce Europy 
18.45 Wieczorynka 18.55 Przez ucho 
igielne 19.20 Kawałek drewna 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Ludzkość: Nasza wspólna histo-
ria 20.55 Najwspanialsze mosty świata 
21.45 Hindenburg (film) 23.50 Czło-
wiek, który prześladował samego siebie 
(film) 1.20 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.40 MasterChef Czechy 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 Dr House 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Spece (s.) 22.25 Zamach (s.) 
23.45 Mentalista (s.). 
PRIMA 
7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 Policja w ak-
cji 10.20 Miłość nad przepaścią (film) 
12.10 Południowe wiadomości 12.25 
Policja Hamburg (s.) 13.25 Gliniarz i 
prokurator (s.) 14.25 Strażnik Teksasu 
(s.) 15.25 Agenci NCIS (s.) 16.30 Popo-
łudniowe wiadomości 16.45 Policja w 
akcji 17.40 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Błękitny 
kod (s.) 21.35 Jak zbudować marzenie 
23.25 Policja w akcji. 

WALUTY

BENZYNA

I N F O R M AT O R

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 6. 2. 2020
 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,77 zł
ON  4,78 zł
LPG 2,20 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  4,77 zł
ON  5,03 zł
LPG 2,16 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,75 zł
ON  4,99 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,89 zł  
ON  5,13 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  31,30 kc  
ON  31,70 kc  (wik)

Kursy walut w kantorach  
z dnia 6. 2. 2020

Cieszyn, ul. Zamkowa
 kupno  sprzedaż
CZK  0,165 0,171
EUR  4,210 4,290
USD  3,830 3,930

Bielsko-Biała, CH Auchan
 kupno  sprzedaż
CZK  0,166 0,171
EUR  4,200 4,300
USD  3,810 3,910

 Czeski Cieszyn, dworzec
 kupno  sprzedaż
PLN 5,880 6,050
EUR 24,900 25,600
USD 22,600 23,300

Fot. ARC

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie:

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelni-
czej 28, 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, Stonaw-
ska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatu-
ry Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysz-
tacie (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 
złożenie ogłoszenia można uzgodnić 
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 
724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO: 
26792575 • Adres: Redakcja „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glos.live • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sporto-
wy: Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Witold Kożdoń, kozdon@glos.live • Szymon Brandys, brandys@glos.live • Foto-
reporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glos.live • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@glos.live • Projekt makiety: Jacek Utko • Telefony: sekretariat/centrala 
558 731 766, e-mail: info@glos.live • www.glos.live • Pismo wychodzi we wtorki i piątki • Dostawę prenumeratorom prowadzi Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 
38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz • Reklamacje tel. 800 300 302 • Kolportaż: PNS, a.s. • Druk: CZECH PRINT CENTER a. s. Na Rovince 876,  
720 00 Ostrava-Hrabová • Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo ich redagowania i skracania • Numer ewidencyjny Ministerstwa Kultury RC: 
MK ČR E 588, nr Indeksu 42501, ISSN 2570-8708.

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

 www.glos.live
Aktualizowany serwis  
o Polakach na Zaolziu

Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)
Przyjmujemy zlecenia na  2020 rok  

w zakresie dociepleń budynków, 
poddaszy i wykonawstwa domów  
od fundamentów, wymiany okien.

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

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

Szybka i fachowa realizacja zleceń
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz G
Ł-

69
5

Firma Tensar International, s.r.o. obecnie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

M A R K E T I N G  A S S I S T A N T
Miejsce pracy: Czeski Cieszyn
Czym będziesz się u nas zajmował/a:

 ǥ Współpracą z agencjami reklamowymi, drukarniami w zakresie przygotowywania materiałów reklamowych.
 ǥ Opieką nad marketingową komunikacją brandu.
 ǥ Współpracą przy realizacji eventów oraz kontrolą ich prawidłowego przebiegu.
 ǥ Aktywną współpracą z innymi działami w firmie w zakresie akcji marketingowych.
 ǥ Monitoringiem działań promocyjno-reklamowych konkurentów.
 ǥ Administrowaniem bazami zdjęć i danych.
 ǥ Wewnętrzną dystrybucją materiałów marketingowych.
 ǥ Realizacją aktywności wizerunkowych i marketingowych za pomocą social mediów.

Aplikuj, jeśli:
 ǥ Posiadasz wykształcenie średnie/wyższe kierunkowe (ekonomiczne, marketing) lub studiujesz na ostatnim roku.
 ǥ Znasz pakiet MS Office (w szczególności PowerPoint) w stopniu dobrym, dodatkowym atutem jest znajomość Adobe 

InDesign.
 ǥ Znasz język angielski na poziomie B1/B2.
 ǥ Cechuje Cię entuzjazm i posiadasz wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne.
 ǥ Wykazujesz inicjatywę, jesteś samodzielny/a i bardzo dobrze organizujesz pracę własną.
 ǥ Posiadasz prawo jazdy kat. B.
 ǥ Dodatkowym atutem jest doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta marketingu.

Co możemy Ci zaoferować:
 ǥ Pracę w firmie, która jest światowym liderem w zakresie technologii zbrojenia gruntów i wzmacniania słabego podłoża.
 ǥ Wynagrodzenie stałe w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia.
 ǥ Pracę w zespole ludzi pełnych pasji i zaangażowania, na których pomoc i wsparcie zawsze można liczyć.
 ǥ Profesjonalne narzędzia pracy.
 ǥ Pakiet benefitów (bony żywnościowe, składka dodatkowa pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne, 25 dni urlopu)

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV) mailowo na adres:  
branna@tensar.cz do 29 lutego 2020.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Tensar International, s.r.o. z siedzibą w Czeskim 

Cieszynie przy ul. Lipowej 1965 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”.
GŁ-065

Dom Kultury „Trisia”, Rynek 
Wolności 52: do 18. 2. na wysta-
wy Agnieszki Grodzińskiej i Vitalii 
Shupliak pt. „Identity”. Czynna po, 
wt, czw i pt: w godz. 8.00-19.00.
MIEJSKI DOM KULTURY, sala 
Mánesa, ul. Osvobození, Karwi-
na-Nowe Miasto: do 19. 2. wysta-
wa fotografików hawierzowskich. 
Czynna; po. śr, pt: w godz. 9.00-
15.00; wt, czt: w godz. 9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: do 29. 3. wy-
stawa pt. „Wałasi na Śląsku Cie-
szyńskim”; 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 Hawierzo-
wie, Pavlovova 583/2: do 19. 4. 
wystawa pt. „Dotknij przyrody 
– Las”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Polna 964: do 28. 2. wy-
stawa pt. „Słodka pokusa”; stała 
ekspozycja pt. „Orłowa – prze-
szłość i teraźniejszość”. Czynne: 
po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz. 
13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: Czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-17.00. 

TYM ODDYCHAMY

Stężenie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10
z dnia 6 lutego

Czeski Cieszyn 25,0

Hawierzów 24,0

Karwina  26,9

Rychwałd  23,4

Trzyniec  22,0

Wierzniowice 19,2

Biblioteka zaprasza  
dzieci i dorosłych
W poniedziałek 10 lutego Filia Bi-
blioteki Miejskiej przy ul. Havlíčka w 
Czeskim Cieszynie zaprasza najmłod-
szych na warsztaty kreatywne. Dzieci 
poznają ciekawe techniki twórcze, a 
wszystko będzie związane z porami 
roku. Zajęcia rozpoczną się o godz. 
16.00. Wstęp jest bezpłatny.
Godzinę później w Czytelni i Kawiar-
nia Avion rozpocznie się Dyskusyjny 
Klub Czytelników. Wydarzenie orga-
nizowane przez Bibliotekę Miejską 
w Czeskim Cieszynie jak zwykle jest 
kierowane do wszystkich miłośników 
książek. Tym razem będą oni dysku-
tować o dwóch książkach. Pierwsza 
z nich to „Krótki i niezwykły żywot 
Oscara Wao” dominikańskiego pisarza 
Junota Diaza, natomiast druga to 
„Korekty” Amerykanina Jonathana 
Franzena. Wstęp wolny.  (wik)

•••
»Zegarki« pod Kaplicówką
W najbliższą niedzielę aktorzy Sceny 
Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Cze-
skim Cieszynie wystąpią gościnnie 
po polskiej stronie granicy. O godz. 
17.00 w Teatrze Elektrycznym w Sko-
czowie wystawią „Siedem zegarków 
kopidoła Joachima Rybki”.Spektakl jest 
teatralną adaptacją powieści Gustawa 
Morcinka (1891-1963). 
Siedem zegarków kopidoła 
Joachima Rybki” to przede 
wszystkim opowieść o cza-
sie, który szeleści w szafie, 
gdzie Rybka przechowuje 
swoje zegarki-talizmany. 
Czasie, który „czasem 
dzwoni w uszach. Czasem 
milczy, bo stanął i stoi, gdyż 
ma czas. Jak zauważa Jo-
achim Rybka, inny jest czas 
w nocy, a inny za dnia. Inny 
czas odmierzamy zegarkami, 
inny istnieje w nas samym, 
a jeszcze inny w naszych 
wspomnieniach. Jest dużo 

czasów i tylko „niedowarzeni mędrko-
wie” twierdzą, że istnieje jeden czas. 
Projekt jest współfinansowany ze 
środków Konsulatu Generalnego RP w 
Ostrawie  (wik)

•••
Zagłosuj  
na „Trzecią terapię”
Ostatnia powieść redaktor „Głosu”, 
Danuty Chlup, bierze udział w nieza-
leżnym plebiscycie na polską Książką 
Roku „Brakująca Litera”, odbywającym 
się pod patronatem Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. O głosy czytel-
ników zabiega 165 książek napisanych 
prozą, wydanych w Polsce w 2019 
roku. „Trzecia terapia” w czwartek 
znajdowała się w pierwszej dwudzie-
stce, każdy głos może jej pomóc w 
dostaniu się do finałowej dziesiątki. 
Na „Trzecią terapię” można zagłoso-
wać w bardzo prosty sposób. Wy-
starczy wejść na stronę internetową 
http://www.brakujaca-litera.pl/ i w 
lewym menu kliknąć w zakładkę II 
etap – Głosowanie (otwarty). Na 
telefonach komórkowych lewe menu 
otwiera się po kliknięciu na strzałkę 
w lewym górnym rogu. Na ekranie 
wyświetlają się następnie książki kon-
kursowe w kolejności alfabetycznej 
według tytułu. Żeby oddać głos na 
wybraną pozycję, wystarczy dać jej 
„lajka”.  (r)

POLECAMY
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• Tym razem ponawiamy zaproszenie do 
naszej fotograficznej zabawy. Powyżej 
archiwalne zdjęcie Polskiej Szkoły Ludo-
wej w Piosku. Natomiast po prawej foto-
grafia ośrodka turystycznego na Wielkiej 
Czantorii z archiwum Alicji Brannej z 
Czeskiego Cieszyna.
Czekamy na współczesne ujęcia. W gaze-
cie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze 
zdjęcie, jakie dostaniemy. Fotografie prosi-
my wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź 
info@glos.live. 
Zapraszamy do zabawy!

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

Tak było...

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwią-
zań zostanie rozlosowana książka. 

Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: 
info@glos.live. Termin upływa w środę 19 
lutego. Nagrodę książkową za poprawne 
rozwiązanie krzyżówki z 24 stycznia Maria 
Wybraniec z Czeskiego Cieszyna-Żukowa 
Górnego. Autorem dzisiejszej krzyżówki 
jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki z 24 stycznia: 
SMUTEK TO NAJGORSZA PORA DNIA

...tak jest

1 2

3 4 5

6 7

8 9 10

11

12 13

14

15 16

17 18

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki kombinowanej jest aforyzm Stanisława Jerzego Leca (1909-1966) – polskiego poety, satyry-
ka i aforysty.   
POZIOMO:
1. Jean, francuski aktor („Towarzysze broni”, „Nędznicy”)
2. Arthur… Doyle, twórca postaci Sherlocka Holmesa
3. państwo w Afryce, ze stolicą w Tunisie
4. tak po czesku
5. człowiek dbający o swój wygląd, zawsze ubrany stosownie do okolicz-

ności
6. papieski wysłannik
7. nietoperz o dużych uszach
8. czule, pieszczotliwie, opiekuńczo
9. dawna jednostka powierzchni gruntu lub obsiane pole
10. miasto nad Narwią, na zachód od Białegostoku
11. ROZWIĄZANIE DODATKOWE

12. plener filmowy, pejzaż, panorama 
13. młodzieżowe ogarnianie, kumanie, pojmowanie
14. dawna nazwa pamiętnika
15. starożytny wodociąg naziemny, np. Aqua Appia 
16. mieszkanka stolicy Nigru
17. brytyjska grupa rockowa lub angielskie tak
18. system kontroli pojazdu w nowoczesnych terenówkach.

PIONOWO: ABAKAN, AIRBUS, ALTMAN, ATENKI, BAGAŻE, BARCIŚ, 
BESKID, CHINKA, COGNAC, GALEON, GNILEC, HANDEL, ILASTY, 
NATŁOK, NEKTAR, NICOLE, OBEREK, PACZKA, SANTOS, STATKI, 
SZKWAŁ, ZADUCH, ZOCHNA.
Wyrazy trudne lub mniej znane: LEGAT, TYKOCIN, HSA


