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DOM PZKOGALERIA MAGNADOM SPORTU I KULTURY DOM PZKODOM POLSKI

Trzeba ryzykować i wygrywać
WYDARZENIE: Największa impreza sportowa na Zaolziu – pomimo wcześniejszych obaw – wystartowała 
w sobotę w promieniach słońca i ze szczypiącym mrozem. Do Mostów koło Jabłonkowa zjechało 470 alpejczyków, 
biegaczy i snowboardzistów z polskich szkół podstawowych z całego regionu. Towarzyszyły im całe rodziny. 
Specjalne pozdrowienia dla uczestników przekazał z Willingen Adam Małysz. 

Szymon Brandys

Życzę wam mnóstwo radości 
z tego, co robicie oraz wspa-
niałej zabawy! Nieważne, do 

jak dużej szkoły chodzisz i jak duży 
jesteś, ważne jest to, żebyś odnosił 
przyjemność z tego, co robisz – mó-
wił w nagraniu wideo na rozpoczę-
cie mistrzostw były polski skoczek. 

Znicz olimpijski zapaliły Karoli-
na i Natalia Konderla. Ślubowanie 
złożyła Anna Milerska niegdyś tre-
nująca skoki narciarskie, a obecnie 
biathlonistka. – Zjazd Gwiaździsty 
to fenomen – podkreślał ze sceny 
Roman Wróbel, wójt Bystrzycy i 
konferansjer imprezy. – To ogrom-
na radość ze zwycięstwa, ale i roz-
czarowanie ze złamanego kijka i 
ominiętej bramki. 

Imprezę otworzyli konsul gene-
ralna RP w Ostrawie – Izabella Woł-
łejko-Chwastowicz, prezes Kongre-
su Polaków – Mariusz Wałach oraz 
senator RC Jerzy Cienciała. – Tylko 
dlatego, że tu jesteście, już pokaza-
liście, że macie siłę woli i wygra-
cie, bo przecież wszyscy jesteście 
na pierwszym miejscu tak jak ta 
impreza – powiedziała do uczest-
ników szefowa placówki dyploma-
tycznej.

Po raz pierwszy w historii impre-
zy słowa uznania i wdzięczności do 
organizatorów, uczestników i ich 
rodzin skierowała minister sportu 
RP, Danuta Dmowska-Andrzejuk. 
„Liczę na to, że dzisiejsze zawo-

dy staną się dla Was krokiem do 
uczestnictwa w kolejnych szcze-
blach współzawodnictwa, będąc 
jednocześnie początkiem drogi do 
mistrzostwa sportowego” – napisa-
ła w liście gratulacyjnym.

W ramach Zjazdu odbyły się kon-
kurencje w biegach narciarskich, 
slalomie gigancie i – po raz pierw-
szy – zjeździe na snowboardzie. 
– Mieliśmy 16 snowboardzistów, 
to dobry początek nowej tradycji 
i myślę, że w przyszłym roku bę-
dzie ich znacznie więcej – mówił 
Bogdan Sikora, dyrektor Polskiej 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Hadyny w Bystrzycy, która razem z 

Macierzą Szkolną organizowała te-
goroczną edycję. 

Zawody w biegach narciarskich 
i slalomie rozegrano w pięciu ka-
tegoriach.  Rozegrano też Memo-
riał Jasia Konderli, czyli sztafety 
biegowe. Impreza nie mogłaby się 
odbyć bez sztabu organizacyjnego 
liczącego ponad 50 osób. – To duże 
obciążenie organizacyjne dla szko-
ły i rodziców, nie można odciągnąć 
myśli od wszystkich spraw, które 
trzeba wydzwonić czy załatwić na 
miejscu – wyjaśniał Sikora. 

Swoich sił w zjazdach próbowa-
li i starsi i młodsi. Nie zabrakło 
przedszkolaków, wśród których naj-

młodszym uczest-
nikiem był czte-
roletni Grzegorz 
Kadłubiec. W kla-
syfikacji ogólnej 
zwyciężył Jabłon-
ków, za nią uplaso-
wały się Wędrynia 
i Bystrzyca. Naj-
więcej – w sumie 
18 – medali zdoby-
li uczniowie z Ja-
błonkowa, powta-
rzając tym samym 
sukces z zeszłego 
roku. O 9 mniej 
Wędrynia (4-3-2) a 
z 5 krążkami ukoń-
czyło mistrzostwa 
Nawsie. 

– Nie można się 
bać, trzeba ryzy-
kować i wygrywać 

– zdradził swoją receptę na zwy-
cięstwo Wiktor Burawa z Czeskiego 
Cieszyna, zdobywca 1. miejsca w 
slalomie w kategorii 6.-7. klasy, któ-
ry swoją przygodę z narciarstwem 
zaczynał w wieku 4 lat. – Ja po pro-
stu szybko biegłam i nie wiem, jak 
się to stało – dodawała z uśmiechem 
laureatka 1. miejsca w biegach Aga-
ta Szotkowska z Wędryni. – A tak na 
poważnie, to rzeczywiście dużo tre-
nowałam w szkole i w domu. 

Sportowców udekorowali w tym 
roku hokeiści z klubu Stalownicy 
Trzyniec.  
Więcej o Zjeździe Gwiaździstym 

na stronach sportowych.

Partnerzy projektu

• W sobotę w Mostach k. Jabłonkowa pogoda była bajkowa. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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CYTAT NA DZIŚ

•••
Z zestawienia programu Copernicus wynika, że 

styczeń 2020 r. był cieplejszy na całym świecie o 0,03 

st. C niż ten miesiąc cztery lata temu. Biorąc pod 

uwagę pomiary w samej Europie, ta różnica wobec 

poprzedniego rekordu jest jeszcze większa. Pierwszy 

miesiąc 2020 roku był najcieplejszy od 2007 r, bijąc 

rekord o 0,2 st. C. To jednak nie wszystko. Okazało 

się również, że jednocześnie miniony styczeń był 

w Europie cieplejszy o 3,1 st. C niż dotychczasowe 

średnie pomiary dla lat 1981-2010

W I A D O M O Ś C I

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

TYM ŻYJE GLOS.LIVE

W ubiegłym tygodniu nad Wisłą oficjalnie wystartowała kam-
pania prezydencka. Liderem sondaży niezmiennie pozostaje 

Andrzej Duda. Urzędujący prezydent cieszy się stabilnym, wysokim 
poparciem, więc z dzisiejszej perspektywy ma największe szanse na 
zwycięstwo. Tyle że do wyborów mamy jeszcze trzy miesiące, tymcza-
sem w kampanii może zdarzyć się wszystko. A polska polityka widzia-
ła już niejedno. Przed pięciu laty boleśnie przekonał się o tym m.in. 
Bronisław Komorowski, który „nie miał wówczas z kim przegrać”. 
Tegoroczne wybory prezydenckie będą się jednak różniły od tych z 
2015 r. Przed pięciu laty ich istotą stało się dążenie znacznej części 
wyborców do zasadniczej zmiany. Dziś Polska jest inna, dodatkowo na 
przebieg kampanii wyborczej, zwłaszcza przed pierwszą turą wybo-
rów, duży wpływ będzie miał fakt, iż kilku kandydatów opozycji wal-
czy o ten sam elektorat. Ale generalnie majowe wybory prezydenckie 
będą miały charakter plebiscytu. I to nie tyle nad polityką Andrzeja 
Dudy, co całych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czy więc Polacy za-
głosują za zmianą? Niektórzy politolodzy przekonują, że tak, ale pod 
warunkiem „że strategicznie nic się nie zmieni”.
Jak będzie, zobaczymy. Pewne jest jednak, że każda kampania wy-
borcza to czas ciężkiej pracy. Ogromny wysiłek fizyczny i psychiczny. 
Ale kampania to także emocje, często bardzo duże. Dlatego sztaby go-
rączkowo analizują teraz, czego Polacy oczekują od głowy państwa, za 
co cenią prezydenta lub czego jeszcze by od niego oczekiwali. Zasta-
nawiają się, jakie są jego słabe, a jakie mocne strony. Analizują także 
mocne i słabe strony konkurentów. W polityce wygrywa bowiem ten 
kandydat, który umie narzucać tematy, wzbudza pozytywne uczucia 
oraz potrafi zmobilizować swych zwolenników do wysiłku, jakim jest 
pójście do lokalu wyborczego. 
Do jakich wniosków doszli sztabowcy poszczególnych kandydatów i 
wokół jakich tematów będzie się toczyła tegoroczna kampania prezy-
dencka, przekonamy się już wkrótce. Już dziś widać jednak wyraźnie, 
że jej finał  nie będzie oznaczał żadnego końca. Jeśli bowiem w maju 
wygra Andrzej Duda, po opozycyjnej stronie sceny politycznej dojdzie 
zapewne do rewolucji. Jeśli urzędujący prezydent przegra, trzęsienie 
ziemi czeka zjednoczoną prawicę. Po wyborach polska polityka nie 
straci więc nic ze swej atrakcyjności.  

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE
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dzień: 3 do 4 ºC 
noc: 3 do 2 ºC 
wiatr: 5-9 m/s

dzień: 2 do 4 ºC 
noc: 2 do 1 ºC 
wiatr: 5-8 m/s

dzień: 1 do 5 ºC 
noc: 4 do 2 ºC 
wiatr: 4-5 m/s

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:  
Bernadeta, Łazarz, Maria
Wschód słońca: 7.05
Zachód słońca:16.55
Do końca roku: 324 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Bezpiecznego 
Internetu
Przysłowia: 
„Kiedy luty schodzi, człek 
po wodzie brodzi”

JUTRO...

12
lutego 2020

Imieniny obchodzą:  
Benedykt, Ludwik, Norma
Wschód słońca: 7.03
Zachód słońca: 16.57
Do końca roku: 323 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Dzieci-Żołnierzy
Ogólnopolski Dzień 
Pisania Piórem
Przysłowia: 
„Na świętego Ludwika,  
na grudzie koń utyka”

POJUTRZE...

13
lutego 2020

Imieniny obchodzą:  
Jordan, Jordana
Wschód słońca: 7.01
Zachód słońca: 16.58
Do końca roku: 322 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Radia
Przysłowia: 
„Gdy w lutym do połowy 
zima się wysili, to na 
koniec miesiąca już się nie 
wychyli”

POGODA

CZESKI CIESZYN
Jak informuje Biblioteka 
Miejska, w lutym nastąpi 
przerwa w działalności 
Filii przy ul. Havlíčka. 
Popularna placówka bę-
dzie zamknięta w dniach 
od 14 do 29 lutego. W 
tym okresie bibliotekarze 
proszą o korzystanie z 
usług placówek przy ul. 
Ostrawskiej oraz w Sibi-
cy.  (wik)

KARWINA
Urząd Budowlany wydał 
zgodę na renowację 
trzech kamienic przy 
rynku Masaryka. Miasto 
może więc rozpocząć 
przygotowania do prac 
budowlanych. Trzy za-
bytkowe budynki przy 
rynku we Frysztacie 
dawno temu przestały 
być wizytówką Karwiny. 
Zaniedbane od lat straszą 

swym wyglądem. 
By ratować je 
przed kompletną 
degradacją, miasto 
kupiło budynki, teraz 
zaś władze Karwiny 
mogą realnie myśleć 
nad przywróceniem 
im dawnej świetności.
  (wik) 

ORŁOWA
W ubiegłym tygodniu 
w mieście rozegrały się 
sceny, jak z japońskiego 
filmu. Strażnicy patro-
lujący jedno z osiedli 
mieszkaniowych usły-
szeli krzyk, a następnie 
zobaczyli mężczyznę z 
maczetą w ręce. Biegał 
on po osiedlu, grożąc 

przechodniom. Mundu-
rowi wezwali mężczyznę 
do odrzucenia broni. Ten 
podporządkował się, 
ponieważ jednak nadal 
był agresywny, został 
zatrzymany. Okazało się, 
że 45-latek z Bogumina 
był pijany (1,72 promila w 
wydychanym powietrzu). 
Teraz usłyszy prawdopo-
dobnie zarzut chuligań-
stwa.  (wik)

ORŁOWA KARWINA

CZESKI CIESZYN

Witold Kożdoń
kozdon@glos.live

• No i wyprężył swo-
je muskuły Roman 
Wróbel z Bystrzy-
cy, którego chyba 
nie trzeba nikomu 
przedstawiać, przed 
równie znanym 
aktorem Danielem 
Olbrychskim... Zdję-
cie znaleźliśmy w 
naszym redakcyjnym 
archiwum. 
Fot. FRANCISZEK BAŁON

100 lat Zaolzia
W tym roku mija równo 100 lat od podziału Śląska Cieszyńskiego między Polskę i 
Czechosłowację. W związku z tym Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w 
RC pracuje nad przygotowaniem albumu „1920-2020. Sto lat Zaolzia. Polskie trwa-
nie”. Osoby zainteresowane udostępnieniem dla tego celu prywatnych materiałów 
fotograficznych i dokumentacyjnych dotyczących życia politycznego, społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego oraz życia codziennego Polaków na Zaolziu proszone 
są o kontakt z ODKP w Czeskim Cieszynie (ul. Grabińska 458/33, wtorek-piątek, tel. 
+420 602 265 474, e-mail: osrodek@polonica.cz), do końca marca.

Marian Steffek, kierownik ODKP

marca w siedzibie Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie (Strzelnicza 
28) odbędzie się kolejny dyżur konsularny. Podczas spotkania z konsul 
generalną RP w Ostrawie, Izabellą Wołłejko-Chwastowicz, będzie można złożyć 
wniosek o Kartę Polaka. Obowiązują telefoniczne zapisy (558 711 582). Dyżur 
konsularny rozpocznie się o godz. 12.00.

Szkolą sanitariuszy
Nowa szansa na sensowną pracę 
otwiera się przed mieszkańcami 
Czeskiego Cieszyna i okolic. Szpital 
Czeski Cieszyn, działający w ramach 
grupy AGEL, organizuje drugi z kolei 
kurs dla sanitariuszy. Pierwszy zali-
czyło 11 uczestników w wieku 20-50 
lat, którzy do tej pory pracowali m.in. 
w gastronomii, handlu oraz przemy-
śle. Nowy kurs przewiduje szkolenie 
15 osób. Warunkiem przyjęcia jest 
ukończenie 18 lat, wykształcenie 
podstawowe oraz dobry stan zdro-
wia. Zgłoszenia należy kierować na 
adres: alice.ruckova@nct.agel.cz, do 
28 bm. 
Zajęcia potrwają od marca do czerw-
ca i będą się odbywały dwa razy w 
tygodniu w godzinach popołudnio-
wych z wykorzystaniem zarówno 
pomieszczeń Średniej Szkoły Zdro-
wotnej AGEL, jak i sali szpitalnych. 
Kurs uczestnicy zakończą egzaminem 
teoretyczno-praktycznym. Obowiąz-
ki sanitariusza obejmują czynności 
pielęgnacyjne pod nadzorem pra-
cownika medycznego oraz czynności 
pomocnicze na oddziałach i w salach 
operacyjnych. (sch)

•••
Ze złamanym sercem  
do kardiologa
Złamane serce to nie tylko przeno-
śnia. Kardiolodzy z Trzyńca potwier-
dzają, że jest to poważna choroba, 
podobna do zawału. W latach 90. ub. 
wieku opisali ją japońscy naukowcy. 
Zespół złamanego serca jest rzadkim 
schorzeniem mięśnia sercowego, 
przypominającym zawał. Najczęściej 
chorują kobiety. – Nasze serce musi 
się w takiej sytuacji uporać z gwał-
townym naporem hormonów stre-
sowych, zwłaszcza adrenaliny, które 
powodują nagłe osłabienie mięśnia 
sercowego. Do objawów należą ból w 
klatce piersiowej, duszność, czasem 
człowiek traci przytomność – tak 
samo, jak w przypadku zawału. W 
odróżnieniu od niego nie dochodzi 
jednak do zamknięcia tętnic wieńco-
wych i w przypadku wczesnej terapii 
choroba nie ma trwałych następstw 
– uspokaja Miroslav Hudec, kar-
diolog szpitala w Trzyńcu-Podlesiu. 
Lekarz zwraca uwagę, że lekiem na 
chore serce może być aktywne życie 
seksualne. Seks nie tylko podnosi 
tętno, podobnie jak ćwiczenie, ale też 
obniża długotrwały stres i poprawia 
jakość snu.   (dc)

•••
»Ciągle tu jesteśmy«
Biblioteka Miejska w Wiśle urządziła 
w ubiegły czwartek pokaz filmu „Cią-
gle tu jesteśmy”. Dokument, którego 
reżyserem jest znany cieszyński 
dziennikarz Andrzej Drobik, opowiada 
o potomkach beskidzkich osadników 
w… Serbii. 
W połowie XIX wieku grupa osadni-
ków z Wisły wyruszyła do odległego 
Banatu, czyli części dzisiejszej Serbii. 
Tam wiślanie znaleźli pracę i nowy 
dom. Dzisiaj, niemal dwieście lat od 
tamtych wydarzeń, prawie 600 ki-
lometrów od Beskidów, przodkowie 
naszych górali nadal mówią wiślańską 
gwarą i kultywują cieszyńskie trady-
cje. 
Film „Ciągle tu jesteśmy” został 
zrealizowany przez Grupę Twórczą 
Punkty Widzenia.
– Odpowiedzialność za ten film 
poczuliśmy tak naprawdę w samym 
Ostojićevie, kiedy poznaliśmy jego 
mieszkańców. To tam podjęliśmy de-
cyzję, że film będzie przede wszyst-
kim ich opowieścią. „Ciągle tu jeste-
śmy” opowiada o grupie ludzi, która 
mieszka w niewielkiej wsi w Serbii, 
ale dla których to Wisła jest centrum 
wszechświata – mówił w czwartek 
Andrzej Drobik.  (wik)
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Dwa przygraniczne 
regiony przemysłowe 
zamierzają wspólnie 
forsować swoje 
interesy w Unii 
Europejskiej. 
W ubiegłym tygodniu 
przedstawiciele 
władz województwa 
śląskiego odwiedzili 
Ostrawę.

Danuta Chlup

Polska delegacja, której przewod-
niczył marszałek Jakub Cheł-
stowski, spotkała się z włodarza-

mi województwa morawsko-śląskiego 
na czele z hetmanem Ivo Vondrákiem. 
Tematem rozmów były przygotowa-
nia do „epoki po węglu” oraz szukanie 
wspólnej strategii, ułatwiającej pozy-
skanie środków z Brukseli na rewitali-
zację obu regionów pogórniczych. 

Unia Europejska podzieli 100 mld 
euro pomiędzy 108 regionów węglo-
wych, które czeka transformacja. Po-
szczególne regiony będą starały się jak 
najwięcej „urwać” dla siebie. 

– Chcemy pozyskać dla naszego 
województwa maksimum z fundu-
szy europejskich – przyznał Vondrák. 
– Mamy świadomość, że nie dostanie-
my nic za darmo, dlatego czynimy in-
tensywne przygotowania do czerpania 

Razem do    Brukseli

dotacji. Przygotowujemy konkret-
ne projekty transformacyjne, aby 
pokazać, że mamy jasną wizję. 

Gospodarze zaprezentowali go-
ściom z Polski m.in. projekt POHO 
2030, poświęcony kompleksowej 
transformacji zagłębia karwińskie-
go. Podczas rozmów poruszono 
także pokrewne tematy, takie jak 
niska emisja, energetyka, atrak-
cyjność inwestycyjna. Vondrák 

poinformował, że w 
regionie morawsko-ślą-
skim rozdzielono już 1,5 
mld koron pomiędzy 
gospodarstwa domowe 
na tzw. dotacje kocioł-
kowe. Polskie Mini-
sterstwo Środowiska, 
wzorując się na cze-
skich doświadczeniach, 
uruchomiło podobny 
program wspierający 
wymianę pieców oraz 
rozwiązania energo-
oszczędne pn. „Czyste 
powietrze”. 

Delegacja z Katowic zapoznała 
się z udanym przekształceniem 
dawnego kompleksu hutniczego 
Dolne Witkowice w strefę eduka-
cyjno-turystyczną. Odwiedziny 
Witkowic były inspiracją do poru-
szenia tematu ewentualnej wspól-
nej promocji dziedzictwa indu-
strialnego obu regionów. 

– Współpraca transgraniczna 
jest priorytetem dla regionu. Chce-
my się uczyć na swoich doświad-
czeniach i inspirować wzajemnie, 
tym bardziej że oba regiony są tak 
blisko siebie i mają za sobą podob-
ną przeszłość i podobne wyzwania 
– podsumował wizytę marszałek 
Chełstowski.  

Europejski lider
Inspiracją dla czeskiej strony jest 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
w Katowicach, która w rankingu 
FDI Business Financial Times 
2019 uplasowała się na 1. miej-
scu w Europie i 2. miejscu na 
świecie. Strefa obejmuje swoim 
zasięgiem województwo śląskie 
i część opolskiego. Działa w niej 
ponad 390 przedsiębiorstw, 
które stworzyły 80 tys. miejsc 
pracy. 

• Podanie ręki jako symbol gotowości 
do wspólnych działań. Z lewej Ivo Von-
drák, z prawej Jakub Chełstowski. 
Fot. UW Ostrawa

»Boże Ciało« 
bez nagrody
Trwa piękna passa polskiej kultury w świecie. Film „Boże 
Ciało” Jana Komasy wprawdzie nie otrzymał wczoraj 
statuetki Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego, 
ale polski obraz został zauważony w Hollywood. 
Wszystkich nominowanych znokautował podczas 
oscarowej gali 2020 południowokoreański film „Parasite”. 

Janusz Bittmar

Obraz „Parasite” w reżyse-
rii Bong Joon-ho zapisał 
się w historii jako pierw-

sza nieanglojęzyczna produkcja, 
która wygrała w głównej kategorii 
„najlepszy film”. Koreański film 
sięgnął w tym roku po trzy Osca-
ry – za najlepszy pełnometrażowy 
film międzynarodowy, najlepszy 
scenariusz oryginalny i reżyserię. 
Zwycięstwa „Parasite” można się 
było poniekąd spodziewać, obraz 
został bowiem wyróżniony wcze-
śniej Złotą Palmą podczas presti-
żowego festiwalu w Cannes, a tak-
że Złotym Globem dla najlepszego 
filmu zagranicznego. Zote Globy 
to zaś taka oficjalna przymiarka do 
Oscarów.

– Ten film reprezentuje całą 
Koreę – stwierdził reżyser Bong 
Joon-ho, odbierając nagrodę. Bez 
najbardziej prestiżowej statuetki 
wrócili z gali m.in. twórcy fawory-
zowanego obrazu „1917”. Sam Men-
des nie doczekał się więc Oscara 
za reżyserię, a nakręcony z dużym 
rozmachem film wojenny musiał 
się zadowolić „tylko” Oscarami za 
najlepsze zdjęcia, najlepszy dźwięk 
i najlepsze efekty specjalne. W pre-
stiżowej kategorii aktorskiej Osca-
ry powędrowały do Joaquina Pho-
enixa (za rolę w „Jokerze”) i  Renee 

Zellweger (za „Judy”). W rolach 
drugoplanowych triumfowali Brad 
Pitt („Pewnego razu... w Hollywo-
od”) i Laura Dern („Historia mał-
żeńska”). 

Sukcesem polskiej kinematogra-
fii jest samo miejsce filmu „Boże 
Ciało” w ścisłej czołówce tegorocz-
nych Oscarów. Odważny obraz re-
żysera Jana Komasy znalazł się w 
gronie takich produkcji, jak „Ból i 
blask” Pedro Almodovara, „Kraina 
miodu” Tamary Kotevskiej i Ljubo-
mira Stefanova oraz filmu „Nędz-
nicy” Ladja Ly. W blasku fleszy, na 
czerwonym dywanie pojawili się 
przed galą reżyser Jan Komasa i 
odtwórca głównej roli, Bartosz Bie-
lenia. – Jest niesamowicie. Czer-
wony dywan został zrobiony spe-
cjalnie dla nas. Brakuje tylko bieli, 
byłby biało-czerwony – powiedział 
szczęśliwy Jan Komasa. Na osca-
rowej gali nie zabrakło też aktorów 
Tomasza Ziętka i Elizy Rycembel. 

Do tej pory nominacje do Osca-
ra otrzymało dwanaście polskich 
filmów. W 2015 roku polska ki-
nematografia doczekała się naj-
większego sukcesu – obraz „Ida” 
w reżyserii Pawła Pawlikowskie-
go otrzymał nagrodę w kategorii 
„najlepszy film nieanglojęzyczny”. 
W zeszłym roku Pawlikowski nie 
powtórzył sukcesu z filmem „Zim-
na wojna”, nominowanym do aż 
trzech Oscarów.  

• Bartosz Bielenia w filmie „Boże Ciało”. Fot. mat. prasowe

Alpejczyk  
i owczy fryzjer
Gościem ostatniego odcinka 

„Głosu Brandysa” na www.
glos.live był Michał Staszowski z 
Milikowa, reprezentant Czech w 
narciarstwie alpejskim. Oto frag-
menty rozmowy.

Jednym ze 
stoków, 
które od-
grywały 
dużą rolę w 
twojej karie-
rze, był ten 
mostecki, 
na którym 
odbywa się 
Zjazd Gwiaź-
dzisty…
– Tak, ale 
na nartach 
uczyłem się 
jeździć w Mi-
likowie na 
stoku zwanym Sybir, kawałek od mo-
jego domu. Wtedy jeszcze nie było 
ratraków, trzeba było chodzić parami 
tak, aby stok był równy. Miałem wte-
dy cztery lata. A potem już były Ba-
gieniec, Wielka Racza i Mosty, gdzie 
przez długi czas trenowałem.

Obecnie masz przymusową prze-
rwę w swojej karierze. Nabawiłeś 
się kontuzji. Co się stało?
– Niestety w październiku przed 
wyjazdem na zgrupowanie w Nor-
wegii na treningu naderwałem so-
bie mięsień przywodziciel. Treno-
wałem z tą kontuzją dalej, aż mój 
stan się pogorszył i przed świętami 
musiałem sobie zrobić przerwę. 

Chodzę teraz na rehabilitację i w 
tym sezonie raczej już nie wystar-
tuję. 

Strzyżesz owce, to dość oryginal-
ne zajęcie… Sam jesteś góralem, 

który podkreśla swoje korzenie. 
Jaki masz dziś stosunek do regio-
nu, w którym żyjesz?
– Jest tu coś wyjątkowego, czego 
jak dotąd nie znalazłem nigdzie in-
dziej. Jesteśmy tutaj zwartą grupą 
narodowościową – to mi dużo po-
mogło w karierze.  (szb)

Cały wywiad w najnowszym 
odcinku! Mamy już 23 odcinki! 
„Głos Brandysa” do obejrzenia 
na glos.live oraz na naszym ka-

nale na YouTube:  
link.do/glosbrandysaa. Kolejny 

odcinek już w piątek wieczo-
rem. Jego bohaterem będzie 

Tadeusz Schulhauser.
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Fot. ARC

Z REDAKCYJNEJ POCZTY Opowiemy o przemocy w związku
Już 15 lutego Scena Polska Teatru 

Cieszyńskiego wystawi premie-
rowo inscenizację dramatu Henri-
ka Ibsena „Nora, czy Dom lalki” w 
reżyserii pochodzącego z Warsza-
wy Michała Zdunika. Jak przyznaje 
reżyser, „Nora” nie będzie historią 
o walce płci, twórca nie zamierza 
też sięgać do bezpośrednich wąt-
ków feministycznych. – Będzie 
to po prostu opowieść o kobiecie, 
która chce uzyskać własny język 
i wyzwolić się z patologicznego 
układu. Opowiemy też o przemocy 
w związku, która miewa różny cha-
rakter – zapowiada.

Pierwszy raz reżyserujesz w 
Teatrze Cieszyńskim. Próby z ze-
społem Sceny Polskiej są już na 
finiszu, w związku z czym chcia-
łabym zapytać o twoje wrażenia 
związane z tym miejscem. 
– Bardzo dobrze czuję się w tym 
teatrze. Do nowego miejsca zawsze 
wchodzi się z pewnego rodzaju 
niepokojem, bo to jest loteria – nie 
wiadomo, jak będzie wyglądać spo-
tkanie ludzkich energii. Każdy z 
nas jest przecież inny i może być 
tak, że nie będziemy zgadzać się 
ze sobą pod względem energetycz-
nym właśnie, światopoglądowym 
czy związanym z poczuciem este-
tyki. Natomiast tutaj udało nam się 
odnaleźć wspólny język i to jest dla 
mnie najważniejsze. Już na począt-

ku naszej współpracy zauważyłem, 
że aktorzy Sceny Polskiej lubią pró-
bować, dużo sami proponują i sa-
modzielnie pracują nad rolami.

Czy coś cię w tej pracy zaskoczyło?
– Choć Scena Polska Teatru Cie-
szyńskiego działa zaledwie dwa ki-
lometry od granicy polskiej, pracuje 
się tu inaczej niż w Polsce. Na cze-
skocieszyńskiej scenie panuje spora 
restrykcja pracy i wszyscy bardzo 
przykładają się do procedur czaso-
wych, co jest dla mnie pozytywem, 
bo daje mi to komfort pracy w kwe-
stii formalno-proceduralnej. Innym 
zaskoczeniem jest czas prób – w 
Polsce nikt nie wpadłby na pomysł, 
żeby zaczynać próby już o dziewiątej 
rano. Z kolei sam grafik pracy teatru 
jest specyficzny, bo tutejsze zespoły 
grają dużo spektakli wyjazdowych, 
w związku z czym plan pracy jest 
poszarpany przez podróże.

Dramat „Nora, czyli Dom lalki” 
Henrika Ibsena opublikowany w 
1879 był dziełem nowatorskim 
zarówno ze względu na formę, jak 
i treść. Czy blisko sto pięćdziesiąt 
lat po premierze tej publikacji ma 
ona siłę, by poruszyć odbiorców i 
powiedzieć im coś, czego jeszcze 
nie słyszeli?
– Na pewno tak, w przeciwnym ra-
zie nie inscenizowalibyśmy tego 
tekstu. Jesteśmy świadomi, że re-

alizujemy „Norę” w epoce akcji 
„#metoo” czy książki „Mężczyźni 
objaśniają mi świat” Rebecci Solnit, 
czyli czasach, w których na nowo 
podejmuje się tematy dyskrymina-
cji kobiet, nierówności społecznych 
czy przemocy między ludźmi w 
związkach. Te kwestie odżywają w 
nas teraz, co chociażby unaoczni-
ły nasze próby. Szybko doszliśmy 
z aktorami do wniosku, że tematy 
podjęte przez Ibsena nadal mogą 
nas boleśnie dotknąć. Teoretycz-
nie współczesne kobiety mają takie 
same prawa jak mężczyźni, ale jeśli 
pogrzebiemy we własnych wspo-
mnieniach czy doświadczeniach, to 
okazuje się, że jednak równoupraw-
nienie nadal jest mitem. Dlatego są-
dzę, że warto o tym mówić.

Aktorzy podzielili to przekonanie?
– Tak. Sporo dyskutowaliśmy, mie-
liśmy różne doświadczenia, ale 
ostatecznie doszliśmy do wspól-
nego wniosku. „Nora” w naszym 
wykonaniu nie będzie historią o 
walce płci, nie sięgniemy również 
do bezpośrednich wątków femi-
nistycznych. Będzie to po prostu 
opowieść o kobiecie, która chce 
uzyskać własny język i wyzwolić 
się z patologicznego układu. Opo-
wiemy też o przemocy w związku, 
która miewa różny charakter. Prze-
moc finansowa czy psychiczna to 
także przemoc i może pojawić się w 

każdym rodzaju partnerstwa: czy 
między kobietą i mężczyzną, czy 
między dwoma mężczyznami, czy 
też między dwiema kobietami. To 
będzie po prostu opowieść o relacji 
międzyludzkiej. 

Jesteś na początku drogi reżyser-
skiej. Dlaczego zdecydowałeś, by 
jednym z twoich pierwszych pro-
jektów była inscenizacja dramatu 
Henrika Ibsena?

– Chyba dlatego, że pomyślałem 
sobie, iż dobra literatura pomoże 
zrealizować dobry spektakl. Poza 
tym Ibsen od dawna mnie fascyno-
wał. Zajmują mnie podejmowane 
przez tego autora tematy prawdy, 
zakłamania, tajemnic między ludź-
mi, psychicznego manipulowania 
czy kłamstwa i jego destrukcyjnego 
wpływu. Fascynuje mnie też spo-
sób, w jaki Ibsen portretował boha-
terów.  (mbs)

• Michał Zdunik – (ur. 1990), dramatopisarz, reżyser, eseista, kompozytor mu-
zyki teatralnej. Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim 
(2015) i reżyserii na Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie 
(2019), pracuje również nad doktoratem w Instytucie Literatury Polskiej UW. 
Reżyseruje spektakle dramatyczne, słuchowiska i przedstawienia telewizyjne. 
Fot. KARIN DZIADEK

Rodzinne obozy na pokaz
Rodzina kojarzy się z poczuciem miłości i bezpieczeństwa. Nie tak było jednak w przypadku „rodzinnych 
obozów” w Terezinie i Birkenau. Szczegółowo opowiada o tym wystawa „Obóz rodzinny terezińskich więźniów” 
zainstalowana od wtorku w Muzeum Tragedii Żywocickiej. 

Beata Schönwald

Ekspozycję wypożyczyliśmy 
z Muzeum w Terezinie w 
związku z obchodzoną nie-

dawno 75. rocznicą wyzwolenia 
największego nazistowskiego obo-
zu zagłady, Auschwitz, do którego 
kierowano z Terezina większość 
transportów, a także w związku 
ze zbliżającymi się obchodami 
zakończenia II wojny światowej. 
Muzeum Tragedii Żywocickiej jest 
odpowiednim miejscem do przy-
pominania zbrodni nazistowskich 
– mówi kurator wystawy, historyk 
Muzeum Ziemi Cieszyńskiej, Mar-
tin Krůl.

»Uprzywilejowany« 
obóz
Położone 60 km na zachód od Pra-
gi getto w Terezinie istniało od 24 
listopada 1941 roku do 8 maja 1945 
roku. W tym czasie przewinęło się 
przez niego ponad 140 tys. więź-
niów, 35 tys. z nich zginęło bezpo-
średnio w Terezinie, a ok. 86 tys. 
deportowano. – Od początku był 
to tzw. uprzywilejowany obóz. Miał 
on służyć niemieckiej propagan-
dzie, której celem było przekonanie 
świata, że zbrodnie na więźniach 
obozów koncentracyjnych są wy-
mysłem – podkreśla Krůl. Prawda, 
co dokumentuje zainstalowana w 
Żywocicach wystawa, była jednak 
na wskroś odmienna. Ciasnota, 
głód, choroby dziesiątkujące więź-

niów były tu podobnie jak w in-
nych obozach na porządku dzien-
nym. „Uprzywilejowane getto, w 
którym dziennie umiera ponad 100 
osób” – zapisał w pamiętniku jeden 
z więźniów, Egon Redlich.   

„Uprzywilejowaną” rzeczywi-
stość zastali jednak w Terezinie 
przedstawiciele międzynarodowej 
delegacji Czerwonego Krzyża, kie-
dy wreszcie, 23 czerwca 1944 roku, 
stanęli na terenie obozu. Wcze-

śniejsza akcja „upiększania” tere-
zińskiego getta przyniosła owoce. 
Podczas ich pięciogodzinnej wizyty 
w Terezinie toczyło się „normalne” 
życie. Fikcyjny Bank Samorządu 
Żydowskiego, który miał sprawiać 
wrażenie, że funkcjonuje tutaj 
normalny rynek pieniężny, sklepy, 
kawiarnia oraz pawilon muzyczny 
składały się na wizerunek dobrego 
miejsca do życia. „Powiedzmy, że 
byliśmy nadzwyczaj osłupieni, kie-

dy zastaliśmy w getcie miasto, któ-
re żyje prawie normalnym życiem. 
To miasto żydowskie jest rzeczywi-
ście zdumiewające” – relacjonował 
później dr Mauryc Rossel, berliński 
przedstawiciel Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża. Aby przeko-
nać nieprzekonanych, zrobił na 
miejscu zdjęcia, które później wy-
korzystywano w celach propagan-
dowych. Na wystawie też można je 
obejrzeć.

Noc, która  
przeszła do historii
Od 26 października 1942 roku do 28 
października 1944 roku praktycznie 
wszystkie transporty z Terezina były 
kierowane do drugiego „rodzinnego 
obozu”, Arbeitslager Birkenau bei 
Neu Berun. 25 transportami przywie-
ziono tu 46 035 terezińskich więź-
niów. – Tragiczny los, na co wystawa 
kładzie szczególny nacisk, spotkał 
tych, którzy zostali tu przywiezieni 
we wrześniu 1943 roku, a w nocy z 
8 na 9 marca 1944 roku zostali zaga-
zowani. Spośród 3792 ofiar 3700 po-
chodziło z ziem czeskich, w związku 
z czym była to największa masowa 
zbrodnia na czechosłowackich oby-
watelach w czasie okupacji niemiec-
kiej – przekonuje kurator wystawy. 
Kiedy po satysfakcjonującej wizycie 
Czerwonego Krzyża w Terezinie oka-
zało się, że utrzymywanie drugiego 
obozu stwarzającego pozory nor-
malnego życia nie jest już potrzebne, 
11-12 lipca 1944 roku obóz pracy Bir-
kenau bei Neu Berun zlikwidowano, 
wysyłając do komór gazowych ostat-
nich 6500 terezińskich więźniów. 

29 
paneli pokazujących historię „rodzin-
nych obozów” pozostawia po sobie 
gorzki posmak smutku i okrucieństwa. 
Te, poświęcone dzieciom, szczególnie 
chwytają za serce. Wystarczy wspo-
mnieć, że spośród 4517 dzieci, które 
przewieziona z Terezina do Birkenau, 
wyzwolenia doczekało tylko 245.

• Martin Krůl przed panelem pokazują-
cym usytuowanie Terezina. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Emerytura – cudowny czas
W ostatnim tygodniu stycznia w jabłon-

kowskim przedszkolu spotkały się 
panie emerytki, które pracowały w zaolziań-
skich placówkach przedszkolnych w powie-
cie frydecko-misteckim. Pań, które cudownie 
spędzają czas, jest 40, niestety trzem kole-
żankom choroby już nie pozwalają przycho-
dzić na spotkania, lecz o Zofii, Zosi i Walerce 
pamiętamy. Obecne wspominały też o ośmiu 
koleżankach, które śpiewają już w chórach 
anielskich. Dobrze, że z paniami, które ode-
szły, związane są różne wesołe zdarzenia i 
śmieszne powiedzonka, więc wspomnienia 
nie były takie smutne. Na wesoło był program 
kulturalny, który dla zaproszonych przygoto-
wały panie nauczycielki z jabłonkowskiego 
przedszkola – również emerytki. Po sześć-
dziesiątce kobiety patrzą na świat ze zrozu-
mieniem i mądrością, dlatego swymi radami 
podzieliły się z koleżankami. Na pewno czy-
telniczkom też się przydadzą, więc parę udo-
stępnię z radością: „Witamin D, łykejcie cały, 
aby wóm kości pokupie drżały”, „Jedźcie pro-
enzym i geriawit, a bedziecie do 100 roków 
fit”, „Chodźcie na spacer, kupe se ruszejcie, 
nie bądźcie odulóne, kupe se śmiejcie”. Pani 
dyrektor przedszkola, energiczna Zosia, też 
emerytka, pracująca na pełnym etacie cały 
rok, skorzystała i złożyła obecnym życzenia 
noworoczne. Do „gromnic” zostało parę dni, 
więc: „Niech wóm żywot zdrowo i miło leci”. 
Sympatyczna pani Zosia z wdziękiem zawo-
jowała urzędy i efeky jej współpracy oglą-
dałyśmy na własne oczy. Trzy samodzielne 
przedszkolne oddziały są rozlokowane w 

dużych salach. Przestrzeń zagospodarowana 
jest estetycznie, funkcjonalnie i kreatywnie. 
Tu zabawa z nauką są codziennymi gośćmi, 
ponieważ warunki do edukacji są znakomite. 
Każdy kącik, półka, szafka aż kusi do odkry-
wania otaczającego świata. Oklaski i brawa 
należą się całemu personelowi, lecz gdzie nie 
ma stanowczego wodza – efektów nie widać. 
A co dopiero jak przyjdzie wiosna, a dzieciaki 
zobaczą nowy, wspaniale wyposażony ogród, 
atrakcyjny i po prostu fajny. Rodzice już teraz 
kłaniają się w pas, ponieważ mogą korzystać 
z nowych miejsc parkingowych, co ułatwia 
im życie. Krewni cieszą się też z przemiłych 
spotkań w przedszkolu, z uśmiechem ogląda-
ją galerie w szatniach i wsłuchują się w weso-
łe opowieści swych dzieci o tym, jak to dziś 
było. Wspólne zdjęcie do kroniki i zaprosze-
nie do suto zastawionych stołów, a przy kawie 
czas przeleciał na pogaduszkach o życiu ro-
dzinnym i nie tylko. 

Trochę smutno się zrobiło na myśl o sta-
nie personalnym naszych przedszkoli, gdzie 
brakuje pań nauczycielek po studiach peda-
gogicznych. Prawdziwych, co najmniej czte-
roletnich, nie tylko zaocznych, na różnych 
kierunkach, gdzie o metodach pracy z dzieć-
mi wcale się nie wspomina. Przez to cierpią 
nasze najmłodsze skarby, jeżeli mają panie 
bez kwalifikacji. Matura i internet to stanow-
czo za mało. Panie emerytki, które pracują 
na zastępstwach w kilku naszych przedszko-
lach, zapowiedziały, że będą pracować tylko 
do wakacji. A co potem? Strach pomyśleć, jak 
to się przełoży na poziom nauczania, który 

na razie jest wysoki. Panie z Polski podratu-
ją język polski, ale programy obowiązujące 
w naszym państwie są im obce i trudne do 
zaakceptowania. Pod koniec, wprost czaru-
jącego spotkania, każda z nas otrzymała na 
pamiątkę ładną zakładkę, która będzie w 
każdym domu wykorzystana na 102. W cza-
sie emerytury robi się tylko to, co się chce, ale 
czytanie to jest miły obowiązek. Koleżanki 
wymieniły się aktualnymi danymi, ponie-
waż spotkania co dwa lata to za mało. A teraz, 

kiedy ma się tyle kontaktów, to nic nie stoi 
na przeszkodzie, by się częściej spotykać w 
kameralnym gronie. Na kawę zapraszamy ko-
leżanki i z karwińskich przedszkoli, tylko się 
odezwijcie, chętnie was u nas ugościmy i po-
wspominamy, jak to przyjemnie kiedyś było 
na warsztatach w Centrum Pedagogicznym, 
lekcjach i kursach pokazowych w Polsce, wy-
cieczkach edukacyjnych i przeróżnych szko-
leniach. To były piękne dni...

 Janina Opluštilowa

Papieska wystawa  
czeka na chętnych
18 maja 2020 r. będziemy ob-
chodzić stulecie urodzin Karola 
Wojtyły, późniejszego papieża 
Jana Pawła II. Z tej okazji Sejm RP 
ustanowił 2020 Rokiem Świętego 
Jana Pawła II, a warszawskie Cen-
trum Myśli Jana Pawła II zachę-
ca do skorzystania z nietypowej 
oferty.

– Zapraszamy zainteresowane 
instytucje, szkoły, firmy i parafie 
do bezpłatnego pobrania plików 
wystawy „Karol Wojtyła. Narodzi-
ny” – informują autorzy projektu.

Pobrane pliki można wydru-
kować w wybranym formacie, 
po czym zaprezentować je zain-
teresowanym. Celem ekspozycji 
jest przypomnienie postaci, która 
wpłynęła na bieg historii. Zabiera 
ona w podróż po przełomowych 
momentach życia papieża Jana 
Pawła II. Widz uczestniczy w na-
rodzinach małego Lolka, poznaje 
dorosłego Karola z czasu studiów 
i okupacji. Z bliska obserwuje po-
wołanie kapłańskie, biskupstwo i 
obchody milenium chrztu Polski. 
Wybiera się z biskupem Wojty-
łą na wyprawy kajakowe z mło-
dzieżą. Śledząc kolejne segmenty 
wystawy wita nowego papieża na 
balkonie bazyliki św. Piotra, przy-
gląda się jego działalności w cza-
sie pontyfikatu, w końcu towa-
rzyszy mu w chorobie i ostatnich 
chwilach.

Ekspozycja składa się z 10 
plansz, na których wykorzystano 
fotografie pochodzące zarówno 
od osób prywatnych, instytucji, 
agencji, jak i ze zbiorów Centrum 
Myśli Jana Pawła II. Instytu-
cje zainteresowane bezpłatnym 
otrzymaniem plików wystawy 
„do druku” znajdą szczegółowe 
informacje na ten temat na stro-
nie internetowej Centrum Myśli 
Jana Pawła II www.centrumjp2.
pl.  (wik)

Co dzieje się z mężczyzną, 
kiedy choruje...
Teatr amatorski Miejscowego Koła PZKO w Łomnej Dolnej rozpoczął przygotowania do tradycyjnego wielkanocnego 
spektaklu. Od końca stycznia jego członkowie mają już za sobą trzy próby. Odbywają się one co czwartek w piwnicy 
szefa zespołu, Zdeňka Mruzka.

Beata Schönwald

W tym roku łomnianie 
wzięli na warsztat sztu-
kę Zbigniewa Sikory z 

Jabłonkowa pt. „Semetryka”. Jej 
wyreżyserowania podjął się jego 
krewny, Roman Niedoba. – Zbi-
gniew Sikora napisał tę sztukę jako 
podziękowanie swojej matce za to, 
że nauczyła go mówić „po naszy-
mu”. Akcja dzieje się w typowym 
gospodarstwie na wsi. Główny bo-
hater pracuje w Hucie Trzyniec-
kiej, jednak w czasie, kiedy rozgry-
wa się akcja przedstawienia, siedzi 
akurat ze złamaną nogą na zwol-
nieniu lekarskim. Więcej nie będę 
zdradzać, bo myślę, że każdy po-
trafi sobie wyobrazić, co dzieje się z 
mężczyzną, kiedy choruje – śmieje 
się Mruzek. Jak zaznacza, plusem 
sztuki Sikory jest nie tylko osadze-
nie akcji w znanych aktorom i wi-

dzom realiach wsi, ale także tempo 
nachodzących na siebie wydarzeń. 

Premiera „Semetryki” odbędzie 

się w niedzielę wielkanocną w ho-
telu „Pod Akacjami” w Łomnej 
Dolnej. Zagra w niej sprawdzona 

paczka dolnołomniańskich arty-
stów, którzy wcielą się w pięć ról 
męskich i trzy kobiece.   

• W piwnicy Zdeňka Mruzka odbyły się już pierwsze próby czytane. Fot. Facebook MK PZKO w Łomnej Dolnej

nocy spędzili średnio w województwie morawsko-śląskim przyjezdni w 2019 roku. W zeszłym roku, po raz pierwszy w 
historii, w bazie noclegowej na terenie województwa zakwaterowało się ponad milion turystów. Jan Krkoška, wicehetman 
województwa, jest przekonany, że atrakcyjność regionu podniosły m.in. wojewódzkie inwestycje w infrastrukturę, takie 
jak budowa sieci wypożyczalni rowerów elektrycznych czy „Technotrasa”. Wymienia również nowe miejsca postojowe dla 
kamperów i przyczep campingowych, choć te akurat raczej nie mają wpływu na większe zainteresowanie hotelami czy 
pensjonatami. 
Władze województwa ogłosiły w tym roku pierwszą edycję konkursu „Nagrody Ruchu Turystycznego”. Głosowanie 
publiczności trwa do 13 bm. na stronie www.cenycr.cz. Można wybierać m.in. najbardziej popularną atrakcję turystyczną 
regionu, najbardziej romantyczny zakątek oraz najlepszy ośrodek dla rodzin z dziećm. 
 (dc)
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Od Atari do XXI wieku...
POLSKI BIZNES (63)

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Drożeje nie tylko żywność
Każdy, kto chociaż od czasu do 

czasu wybierze się na zakupy, 
zauważy, że ceny wielu artykułów 
z miesiąca na miesiąc rosną. Pod-
czas gdy na początku minionego 
roku poziom inflacji wynosił u 
nas 2,1 proc., obecnie jest to już 
3,3 proc., najwięcej od siedmiu lat. 
Najbardziej podrożała w ostatnim 
czasie żywność, co dla przecięt-
nego konsumenta jest szczególnie 
dotkliwe. Podwyżki sięgają prze-
ciętnie od kilku do kilkunastu pro-
cent, jeżeli chodzi jednak o wie-
przowinę, warzywa czy owoce, są 
o wiele większe. 

Ile za ziemniaki,  
brokuły, czosnek?
I tak mięso wieprzowe w ostat-
nich miesiącach podrożało nawet 
o 25 proc., brokuły – tak bardzo 
zachwalane przez amatorów zdro-
wej żywności – o 68 proc., zielo-
na sałata o 23 proc., jabłka o 22 
proc., kapusta o 21 proc., cytryny 
o 20 proc. Na półkach sklepowych 
można zobaczyć ogórki i pomi-
dorki po 100 koron, ziemniaki po 
35 koron, a czosnek po 100 ko-
ron za kilogram. Droższy jest też 

m.in. cukier i niektóre wędliny. 
Jak utrzymują przedstawiciele 
przemysłu spożywczego, jedną z 
przyczyn wysokich cen warzyw 
i owoców są ekstremalne zjawi-
ska pogodowe w Hiszpanii, skąd 
pochodzi na przykład 25 proc. 
europejskiej produkcji ogórków. 
Przyczyn podwyżek cen warzyw 
i owoców jest jednak prawdopo-
dobnie więcej. Na przykład Fran-
cja pod koniec ub. roku zakazała 
sprzedaży warzyw hodowanych 
zimą w szklarniach, bo ich ogrze-
wanie powoduje wysoką emisję 
dwutlenku węgla. W Niemczech z 
kolei uprawy ogórków niszczy nie-
bezpieczny wirus. Wzrost cen wie-
przowiny spowodowany ma być 
m.in. rozprzestrzeniającym się w 
Chinach afrykańskim pomorem 
świń. W ub. roku hodowla świń ob-
niżyła się tam o 39 proc., zaś popyt 
konsumentów w tej dziedzinie by-
najmniej tendencji spadkowej nie 
zanotował. No i ceny mięsa szybu-
ją w górę. Jak przewidują eksperci, 
ceny innych artykułów spożyw-
czych (w tym mięsa drobiowego i 
jajek) także zapewne jeszcze wzro-
sną, ale nie więcej niż o 3-5 proc.  

Obiady na mieście  
nie dla każdego
Nikogo już nie dziwi, że systema-
tycznie rosną ceny suplementów 
diety i przeróżnych wyrobów za-
liczanych do tzw. zdrowej żywno-
ści. Za produkty ze znakiem BIO 
zapłacimy nawet o kilkadziesiąt 
procent więcej, aniżeli za ich mniej 
ekologiczne odpowiedniki. Doty-
czy to zarówno świeżych wyrobów, 
jak i artykułów przetworzonych. 
W większości zakładów gastrono-
micznych w ubiegłym roku poszły 
w górę ceny dań i napojów. Za tra-
dycyjny zestaw obiadowy trzeba 
dziś zapłacić w przeciętnej restau-
racji co najmniej 90-100 koron, 
częściej jednak ok. 120 koron i wię-
cej. Obiad lub kolacja w przyzwo-
itym lokalu to wydatek co najmniej 
180 koron. Kawa za 45 koron dziś 
nikogo już nie dziwi. Niektórzy 
właściciele lokali usprawiedliwiają 
rosnące ceny koniecznością pro-
wadzenia elektronicznej ewidencji 
utargu, istotną rolę odgrywają jed-
nak również niewątpliwie wyższe 
ceny surowców i energii. Należy się 
spodziewać, że w tym roku niewie-

le się pod tym względem zmieni, 
posiłki w restauracjach na pewno 
w najbliższym czasie nie potanie-
ją. Głębiej do kieszeni sięgać będą 
amatorzy wyrobów tytoniowych i 
napojów wyskokowych – wyższa 
akcyza (spotřební daň) podnosi 
ceny papierosów i alkoholu. 

Droższy prąd 
i samochody
Czesi zapłacą w tym roku więcej 
za energię elektryczną. Najdotkli-
wiej odczują to ci, którzy ogrze-
wają prądem wodę i mieszkania. 
Teoretycznie od kwietnia nieco 
tańsza powinna być woda i od-
prowadzanie ścieków. Wszystko 
dzięki obniżeniu stawki podatku 
od wartości dodanej (DPH). Jed-
nak tylko teoretycznie, bo może 
się okazać, że odbiorcy żadnej 
różnicy nie zauważą... Stabilne w 
tym roku zapewne będą natomiast 
ceny gazu. Najtańszym źródłem 
energii będzie zaś niewątpliwie 
drewno opałowe. Na rynku jest 
go pod dostatkiem, ceny więc 
spadają. Ekonomiści przewidują 
też, że wzrosną w tym roku ceny 
nowych samochodów. Podwyżki 

nie powinny jednak przekroczyć 
4 proc. Za wysokiej klasy modele 
z kategorii SUV klient pod koniec 
roku może zapłacić o kilkadziesiąt 
tysięcy koron więcej, aniżeli dziś. 
Warto mieć też na uwadze, że już 
z chwilą opuszczenia salonu sa-
mochodowego pojazd traci ok. 20 
proc. ze swojej ceny... 

Wśród produktów, które naj-
prawdopodobniej w tym roku nie 
podrożeją, są urządzenia elektro-
niczne. To, ile przyjdzie nam pła-
cić za telewizory czy komputery, 
będzie zależeć jednak m.in. od 
kursu korony w stosunku do do-
lara. Specjaliści od finansów prze-
widują, że w najbliższych miesią-
cach za dolara będziemy płacić 
ok. 22,10 korony (obecnie 22,70). 
Dla potencjalnych konsumentów 
to niewątpliwie dobra wiadomość. 
Niezależnie od kursu korony ceny 
tzw. elektroniki użytkowej będą 
spadać także dlatego, że są to pro-
dukty bardzo szybko się starzeją-
ce. I tak na przykład w 2018 roku 
cena telewizorów spadła o ok. 15 
proc., pomimo iż korona w stosun-
ku do dolara osłabła o ok. 5,5 proc. 
 

AWOR to skrót od dwóch angielskich 
słów – „another world”, czyli w tłu-
maczeniu na język polski „inny 

świat”. AWOR s.r.o., to nazwa działającej od 
25 lat w Trzyńcu firmy komputerowej. Jej 
właścicielem jest Zenon Josiek.

„Inny” komputerowy świat mój rozmówca 
zaczął odkrywać w połowie lat 80. ub. wieku 
na zajęciach kółka komputerowego, które 
prowadził w trzynieckiej polskiej podsta-
wówce miłośnik wszelkich urządzeń cyfro-
wych, Henryk Kotas. Tam po raz pierwszy 
zetknął się z legendarnym ZX Spectrum, a 
niedługo potem z niemniej popularnym Ata-
ri i Commodore.

– Moim pierwszym własnym kompute-
rem był właśnie Atari. Dzięki finansowemu 
wsparciu rodziców udało mi się go kupić 
jeszcze w szkole średniej. Taki sam miał mój 
kolega, Michał Kaszper. Pamiętam, że w oko-
licy byliśmy jedynymi posiadaczami takiego 
sprzętu i, rzecz jasna, byliśmy z tego bardzo 
dumni – śmieje się pan Zenon. Kolejny kom-
puter kupił po maturze. Kierując się radą 
wujka z Polski, wybrał Optimus, pierwszego 
PC w swoim życiu.

– Kolega Tomasz Kornuta, z którym zało-
żyliśmy firmę AWOR, stwierdził wówczas z 
podziwem, że mój Optimus jest szybszy od 
sprzętu, na którym pracuje na uczelni. Wi-
dząc, jaki ma on potencjał, postanowiliśmy 
oprzeć na nim nasz prywatny biznes – przy-
pomina właściciel i pełnomocnik AWOR-u. 
Jesienią 1993 roku zrezygnował więc z dopie-
ro co rozpoczętej pracy w Hucie Trzynieckiej 
i rozpoczął przygotowania do otwarcia firmy. 

Optimus zdał egzamin. Na czeskim rynku 
miał duży zbyt i od początku cieszył się do-
brą sławą. – Prowadziliśmy zarówno sprze-
daż detaliczną, jak i hurtową. W gotowe, czę-
sto bardzo drogie komputery wyposażaliśmy 
np. banki, a z kolei części – monitory, płyty 
wewnętrzne czy klawiatury dostarczaliśmy 
hurtowo innym producentom PC. Ciekawe 
jest to, że pierwsze Optimusy, które sprze-
daliśmy 25 lat temu, nadal jeszcze działają, 

chociaż ich właściciele zdążyli już kupić 
nowy sprzęt – przekonuje sprzedawca. Po 
kilku latach AWOR zdecydował się jednak 
zerwać współpracę z polskim partnerem. Po-
wodem była coraz większa konkurencja na 
rynku czeskim oraz bardzo chłonny rynek na 
Wschodzie. – W sytuacji, kiedy czeski rynek 
domagał się coraz niższych cen kompute-
rów, nie byliśmy w stanie przyjąć warunków, 
na które zgadzały się Rosja czy Ukraina. Zre-
zygnowaliśmy więc ze sprzedaży hurtowej i 
nawiązaliśmy współpracę z firmami w Cze-
chach, która trwa do dziś – dodaje Josiek.

W czasie, kiedy AWOR skupił się wyłącznie 
na sprzedaży detalicznej i serwisie, zaczął 
rosnąć popyt na instalowanie sieci kompu-
terowych i internetowych. Z usług trzyniec-
kiej firmy skorzystały wówczas m.in. Urząd 
Gminy w Bystrzycy czy Polskie Gimnazjum 
w Czeskim Cieszynie. Potem przyszły ko-
lejne zmiany. Moda na zakupy w interne-
cie. – Naszą ideą jest sprzedaż oparta na 
osobistym kontakcie z klientem. Chociaż 
mamy też sklep internetowy, absolutnie nie 
jestem zwolennikiem tego rodzaju sprze-
daży. Ludzie często nie wiedzą, co tak na-
prawdę kupują. Później przychodzą do nas 
z problemem, którego w ogóle mogłoby nie 
być, gdyby wcześniej zwrócili się do nas po 
radę. Chociaż są też tacy, którzy przychodzą 
się do nas dowiedzieć, co najlepiej kupić, ale 
sam zakup przeprowadzają w internecie, po-
nieważ wydaje im się, że tam znajdą lepszą 
cenę. Dawno już jednak nie jest prawdą, że 
internetowo znaczy taniej – przekonuje mój 
rozmówca. Jego zdaniem, problem tkwi rów-
nież w tym, że ludzie, mając w zasięgu ręki 
internet, zrobili się okropnie leniwi. Przestali 
komunikować się z otoczeniem, nie chce im 
się wychodzić z domu. Zdrętwieli przy ekra-
nie i tylko klikają na to i owo. – Ludzie, czę-
sto zamawiają towar z odległego końca kraju, 
kiedy to samo mogą kupić w swoim mieście 
i wesprzeć przedsiębiorczość w swoim re-
gionie. A potem się dziwią, że coraz więcej 
lokalnych sklepów zwija interes. Myślę, że 

jeżeli pójdzie tak dalej i wszystko będziemy 
zamawiać w internecie, pewnego dnia obu-
dzimy się w martwym mieście. Potem na 
próżno będziemy płakać, że na miejscu nie 
da się już niczego kupić. Sami będziemy so-
bie winni – snuje przypuszczenia pan Zenon, 
dodając, że to samo dotyczy firm z polskimi 
korzeniami oraz placówek szkolnych, które 
zamiast wspierać siebie nawzajem szukają 
dostawców setki kilometrów stąd. 

Sklep Zenona Jośka dzięki bardzo dobre-
mu zaopatrzeniu w sprzęt komputerowy 
oraz rozmaite dodatki i akcesoria wciąż jed-
nak tętni życiem. – Spędziliśmy tu kawał ży-
cia i chociaż czasem było naprawdę krucho, 
utrzymaliśmy się na rynku. Przetrwaliśmy 
kryzysy w 2001 i 2008 roku i mam nadzieję, 
że nawet jeżeli przyjdą kolejne, to dalej bę-
dziemy trwać, bo zawsze jest coś do zaofe-
rowania – podsumowuje właściciel firmy 
AWOR. (sch)

Kwestionariusz firmowy

Rok założenia: 1994
Branża: komputerowa 

Liczba pracowników: 4

Kontakt: 
nám. Míru 551, 739 61 Trzyniec, 

www.awor.cz

Telefon: 558 989 989

Kapelusze wirowały w tańcu
W sobotę 1 lutego w Brnie odbył się 
Piąty Bal Polonijny. Jego organiza-
torem był Klub Polski Polonus. Bal 
nosił nazwę Kapeluszowy, dlate-
go na sali zaroiło się od pięknych 
kapeluszy, które można było po-
dziwiać nie tylko na głowach pań 
czy panów, lecz także na talerzu, 
ponieważ przekąski i ciastka rów-
nież były w tym kształcie. W balu 
uczestniczyli tradycyjnie przedsta-
wiciele innych mniejszości naro-
dowych z Brna, przyjechało także 
sporo gości z Zaolzia oraz dzien-
nikarze Telewizji Czeskiej, którzy 
na balu nagrywali kolejny odcinek 
programu „Sąsiedzi”. Jak zapewni-
li, dobrze się przy tym bawili.

Bal rozpoczął się od tradycyjne-
go poloneza. O oprawę muzyczną 
zatroszczył się zespół muzyczny 
Old Boys Band z MK PZKO w Orło-
wej-Porębie. Pan Zbyszek Letocha, 
wokalista zespołu, odpowiadał 
także za konferansjerkę. Jak co 
roku odbył się taniec serduszkowy, 

połączony z konkursem tańca z ba-
lonikami przywiązanymi do nogi.

Polonusi z Brna uwielbiają za-
bawę i tańce przy polskiej muzyce, 
dlatego też parkiet był nieustannie 
zapełniony, a do stoiska z kotylio-
nami i kwiatami ustawiła się długa 
kolejka. Z kolei główną nagrodą w 

loterii był tort w kształcie kapelu-
sza, który wygrał przedstawiciel 
węgierskiej mniejszości narodowej.

Warto dodać, że w poniedziałek 
3 lutego odbył się z kolei balik dzie-
cięcy w Szkółce Języka Polskiego w 
Brnie.

 Danuta Koné-Król

Ach, ten hymn
W „Głosie” z 31 stycznia w rubryce „Hyde Park” przeczytałem przyczynek 
pt. „Wszystkie te hymny” autorstwa pani Janiny Unickiej, a wcześniej, 14 
stycznia, tekst o podobnej treści dotyczącej również hymnu, tym razem 
autorstwa pani Otylii Toboły „Zwrotki nie do śpiewania”. Nie wątpię, że 
obie panie wiedzą, kiedy Wybicki napisał słowa do „Mazurka Dąbrowskie-
go”, chyba po zwycięstwie Napoleona I w bitwie trzech cesarzy pod Auster-
litz – Sławkowem, 2 grudnia 1805 roku. Prawdopodobnie to zwycięstwo 
wykorzystał autor do tekstu w drugiej zwrotce w hymnie polskim „Dał 
nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy”. Smutne, że kiedy wspo-
minała pani Unicka wszystkie te hymny, których się nauczyła: czeskiego 
i słowackiego w wersji polskiej w klasie pierwszej. Kiedy Zaolzie wróciło 
do Polski, polskiego hymnu. Podczas okupacji w trzeciej klasie uczyła się 
niemieckiego, a w gimnazjum rosyjskiego. Mnie zaskakuje wypowiedź, 
że po latach, kiedy pani Unicka wspominała wszystkie te hymny, raził ją 
bojowy tekst polskiego hymnu?! Jestem zaskoczony taką wypowiedzią. Ja 
przeciwnie, kiedy mam okazję zaśpiewać polski hymn, jestem wzruszony i 
ogarnia mnie duma, zwłaszcza, kiedy są śpiewane wszystkie cztery zwrot-
ki. Mnie mamusia podczas okupacji uczyła polskiego hymnu. Niemiec-
kiego nauczyłem się w pierwszej klasie, ale już go nie pamiętam. A resztę 
hymnów nauczyłem się tak, jak wszystkie dzieciaki, które ukończyły Pol-
ską Dziewięcioletnią Szkołę Średnią w Karwinie-Frysztacie, w 1952 roku.

Na koniec dla przypomnienia: od wieków Polska była z każdej strony za-
grożona przez sąsiadów. To również w pewnym sensie mogło odbić się i na 
polskiej naturze, i na bojowej treści tekstu polskiego hymnu, gdyż Polacy 
musieli nieustannie bronić swoich granic. 

 Melchior Sikora

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

• Na balu w kształcie kapelusza był 
nawet tort. Fot. M. HORECZY

Opowieść babci Johanki
Wprawdzie Dzień Babci celebrowaliśmy 21 stycznia, ale do redakcji trafił właśnie piękny list naszej czytelniczki. 
Dlatego z przyjemnością publikujemy go w całości.

Wanda Kodziołkowa

Moja babcia Johanka 
mieszkała w Olbrach-
cicach bliziutko rzeki 

Stonawki. Jak sięgam pamięcią – 
widzę ją przez sobą w obszernym 
fartuchu, który zakrywał prawie 
całą jej postać. Bardzo ważne było 
to, że miał dwie kieszenie. W nich 
zawsze znajdywałam jakiś zagu-
biony cukierek, orzeszek, pierni-
czek czy rodzynki. 

Babcia przynosiła ze strychu 
suchą „ociypke” fasoli, siadała na 
krześle koło blachy, na której go-
tował się obiad, rozłupywała suche 
strąki i fasolka spadała do fartucha. 
W takich chwilach prosiłam bab-
cię, żeby mi coś opowiedziała.

– Tóż weź se stołeczek, siednij 
se tu ku mnie, a jo ci cosi bedym 
opowiadać. Jakech była mło-
do – toch była gospodynióm na 
gróncie w Olbrachcicach. Tyn 
grónt był dość wielki. Mieli my we 
chlywie 6 krów i 4 kónie. A jesz-
cze jakisi babucie, kury, gynsi i 
wszelijaków drobnóm gawiydź. 
Roboty tóż było ogromnie moc, 
musiałach napytać trzi dziywki 
i dwóch pachołków, coby nóm 
pumogali. Dziywki obrządzały 
krowy, doiły, wyganiały krowy na 
łęgi. Pachołcy mieli na starości 
kónie i roboty w polu. W lecie siy-
kli trowe, suszyli, a potym wozili 
siano do dómu. Trzeba było je-
chać brodym przez rzyke, bo łegi 
były za rzykóm. Były tam z jedne-
go brzegu na drugi poukładane i 
zmontowane deski – ale to było 
jyny dlo ludzi, coby w niedziele 
mogli iść do kościoła a nie musie-
li sie zezuwać. Pachołcy i dzyiw-
ki – to byli młodzi ludzie i mieli 
chęć na zabawe. Nó i wieczór, po 
skóńczónej robocie zbiyrali sie w 
kuchyni (było to największe po-
mieszczenie w domu babci) i wy-
dziwiali. Grali w karty, tańcowali 

w kole, opowiadali se o wszelija-
kich straszokach, utopcach, dzi-
wożónkach. 

Jednego razu, jak sie tak bawili, 
prziszeł za nimi taki jakisi dziwny 
syneczek. Żodyn go nie znoł. Oble-
czóny był do zielónych galotek i do 
takigo samego fraczka. Na głowie 
mioł kłobuk z barewnymi bandla-
mi. Chcioł se jako śnimi zagrać w 
karty. Tóż pódź – prawili mu – i gra-
li. Pachołcy przy tym graniu uwi-
dzieli, że miły synek mo łokropnie 
długi pazury, kiere mu przeszka-
dzajóm dzierżeć karty w rynce. I 
choć sie szarpoł i brónił – chycili go 
i na siłe mu ty pazurska ostrzigali.

Płakoł, aże płakoł! Narzykoł i 
fórt cosi pod nosym mamroł. A po-
tym se wzión i uciyk i wiyncyj sie 
nie pokozoł. 

Przeszła zima i zaś prziszło lato. 
Pachołcy zwożali siano z łęgów. 
Dwa kónie i ogrómno fura siana 
na drabinioku wjechały do rzyki. 
Jak byli w samym strzodku, to uż 
se cieszyli, że tóm Stónawke fajnie 
przejechali, a tu z niczego nic na-
roz przyszła wysoko woda, siano 
nigdzie, kónie utopione, a pachoł-
cy tak ledwo, ledwo wydrapali sie 
na brzyg.

Nó i nic. Zaś prziszła zima. Wie-
czory były długi i w kuchyni zaś 

było wiesioło. Jednego wieczora 
– świycie dziw sie – syneczek przi-
szeł grać karty. Pachoły uż wiedzie-
li, że to je utopiec, bo szosty u fracz-
ka mioł wiecznie mokre.

Nó i Francik – tyn odważniejszy 
naroz prawi:

– A nie wiysz ty synku cosi o tym, 
że dwa kónie i cało fura siana se w 
Stónawce otupiły. A chłapcy mieli 
wielki szczyńści, że se wyszkrobali 
na brzyg?

– Tóż wiycie co? – prawi synek. 
Tak jo wóm całóm prowde powiym. 
Ale se was pytóm: co byście wy zro-
bili, gdyby wóm wasza baba nawa-
rziła fajnych gałuszek ze śliwkami 

– dała na stół i wszyscy my zaczli 
obiadwać. Siedzymy se, opowia-
dómy, dziecka jyny mlaskajóm, bo 
im ogromnie szmakuje, a tu naroz 
wjyżdżo na stół drabiniok ze sia-
nym! Je prawie połednie. Z gału-
szek nima nic, dziecka sóm wystra-
szóne, a moja baba jowejczy i targo 
bandle z głowy! 

Jo sie strasznie rozgnioywoł i 
wszystko żech to utopił. Ale jedno 
se zapamiętejcie. Nie wjyżdżejcie 
ani nie idźcie w połednie do rzyki, 
bo wtedy utopce obiadwajóm.

Tak opowiadała mi moja babcia 
Johanka.

Wanda Kondziołkowa

• Zenon Josiek w swoim sklepie. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Wyniki 48. Zjazdu Gwiaździstego, Mosty k. Jabłonkowa
SLALOM – dziewczyny
Kat. przedszkole i I klasa: 1. Lu-
cyna Kukuczka (Wędrynia) 40,82, 
2. Tereza Krainowa (Wędrynia) 
43,36, 3. Natalia Skupień (Buko-
wiec) 48,65
Kat. II-III: 1. Aneta Niemiec (Cz. 
Cieszyn-Sibica) 37,37, 2. Tola To-
manek (Trzyniec VI) 39,97, 3. Elen 
Trávníčkowa (Wędrynia) 40,43
Kat. IV-V: 1. Sara Folwarczna (Cz. 
Cieszyn) 44,98, 2. Izabela Kantor 
(Bystrzyca) 48,71, 3. Tiana Berenika 
Skupień (Jabłonków) 52,61
Kat. VI-VII: 1. Viktorie Grohmann 
(Gnojnik) 1:09,09, 2. Adriana Zimna 
(Jabłonków) 1:10,53, 3. Tiffany Saj-
dok (Bystrzyca) 1:14,23
Kat. VIII-IX: 1. Anna Maria Filip-
ko (Wędrynia) 1:07,18, 2. Teresa 
Jopek (Jabłonków) 1:10,30, 3. Nina 
Katrušák (Cz. Cieszyn) 1:10,65

SLALOM – chłopcy
Kat. przedszkole i klasa I: 1. Ma-
touš Niemiec (Cz. Cieszyn-Sibica) 

43,99, 2. Sebastian Siwy (Trzyniec 
I) 46,53, 3. Nataniel Kluz (Nawsie) 
47,29
Kat. II-III: 1. Marian Wojtyla (Gnoj-
nik) 49,12, 2. Paweł Folwarczny (Cz. 
Cieszyn) 49,52, 3. Michał Mandrysz 
(Cz. Cieszyn) 52,99
Kat. IV-V: 1. Franciszek Jopek 
(Łomna Dolna) 44,57, 2. Alexander 
Matloch (Wędrynia) 45,00, 3. On-
dra Wojtyla (Gnojnik) 46,98
Kat. VI-VII: 1. Wiktor Burawa (Cz. 
Cieszyn) 1:13,80, 2. Adam Czudek 
(Bystrzyca) 1:15,05, 3. Mateusz Si-
kora (Jabłonków) 1:15,47
Kat. VIII-IX: 1. Dariusz Skupień 
(Jabłonków) 1:05,12, 2. Jozef Zoga-
ta (Jabłonków) 1:05,29, 3. Mateusz 
Lipa (Cz. Cieszyn) 1:06,76

BIEGI – dziewczyny
Kat. przedszkole i klasa I: 1. Do-
rota Hermanowa (Wędrynia) 38,60, 
2. Klara Kramarčikowa (Wędrynia) 
43,80, 3. Tereza Lipowska (Buko-
wiec) 59,00

Kat. II-III: 1. Agata Szotkowska 
(Wędrynia) 4:23,40, 2. Bára Sihel-
níkowa (Łomna Dolna) 4:34,70, 3. 
Klaudia Podešva (Łomna Dolna) 
4:57,40
Kat. IV-V: 1. Magda Jakubik (Ja-
błonków) 3:41,50, 2. Natalia Roik 
(Oldrzychowice) 3:55,10, 3. Ewa 
Wacławek (Cz. Cieszyn) 4:02,60
Kat. VI-VII: 1. Justyna Kantor (Ja-
błonków) 4:36,60, 2. Ester Pyszko 
(Jabłonków) 4:44,80, 3. Agata Elen 
Sikora (Jabłonków) 5:23,10
Kat. VIII-IX: 1. Anna Milerska 
(Bystrzyca) 3:49,50, 2. Małgorzata 
Szotkowska (Jabłonków) 3:52,90, 
3. Ema Tomanek (Jabłonków) 
4:02,80

BIEGI – chłopcy
Kat. przedszkole i klasa I: 1. René 
Morcinek (Nawsie) 30,80, 2. An-
drzej Kadłubiec (Gródek) 34,60, 3. 
Adam Dyrbuś (Wędrynia) 37,50
Kat. II-III: 1. Samuel Mitrenga 
(Nawsie) 4:07,60, 2. Tomáš Luksza 

(Trzyniec VI) 4:20,0, 3. Jiří Morci-
nek (Nawsie) 4:32,10
Kat. IV-V: 1. Viktor Pindur (Jabłon-
ków) 3:45,80, 2. Marek Niedoba 
(Gródek) 4:04,60, 3. Szymon Nogły 
(Łomna Dolna) 4:11,0
Kat. VI-VII: 1. Damian Kantor (Ja-
błonków) 3:39,60, 2. Jan Milerski 
(Bystrzyca) 4:16,40, 3. Daniel Siko-
ra (Jabłonków) 4:27,20
Kat. VIII-IX: 1. František Kohut 
(Jabłonków) 3:34,0, 2. Paweł Mró-
zek (Trzyniec I) 4:17,20, 3. David 
Szotkowski (Jabłonków) 4:18,10

SNOWBOARD –  
chłopcy i  dziewczyny
Kat. I-V: 1. Tobiáš Kluz (Nawsie) 
1:22,46, 2. Adam Kiedroń (Milików) 
1:57,94, 3. Bartosz Navrátil (Bystrzy-
ca) 3:16,93
Kat. VI-IX: 1. Max Marian Weg-
mann (Jabłonków) 1:41,86, 2. Alek-
sander Kuś (Cz. Cieszyn) 1:42,67, 
3. Viktoria Utíkal (Cz. Cieszyn) 
1:46,67

KLASYFIKACJA OGÓLNA
1. Jabłonków 563 pkt., 2. Wędrynia 
364, 3. Bystrzyca 361, 4. Cz. Cieszyn 
323, 5. Trzyniec I 194, 6. Nawsie 141, 
7. Łomna Dolna 135, 8. Gnojnik 132, 
9. Gródek 110, 10. Bukowiec 107, 11. 
Cz. Cieszyn-Sibica 69, 12. Hawie-
rzów-Błędowice 51, 13. Trzyniec 
VI 50, 14. Milików 37, 15. Karwina 
36, 16. Stonawa 25, 17. Sucha Górna 
23, 18. Oldrzychowice 20, 19. Orło-
wa-Lutynia 14, 20. Lutynia Dolna 
11, 21-22. Olbrachcice, Mosty k. Ja-
błonkowa 9, 23. Koszarzyska 7, 24-
25. Cierlicko, Ropica 2 pkt. 

KLASYFIKACJA OGÓLNA 
klas I-V
1. Wędrynia 252, 2-3. Jabłonków, 
Bystrzyca 161, 4. Nawsie 141 pkt. 

KLASYFIKACJA 
MEDALOWA
1. Jabłonków (7-5-6), 2. Wędrynia 
(4-3-2), 3. Nawsie (3-0-2)
 (Opr. jb)

Odliczanie do piłkarskiej wiosny
Kibice Karwiny są głodni piłki nawet w czasach trudnych dla zespołu. U progu wiosennej 
rundy Fortuna Ligi podopieczni trenera Juraja Jarábka mogą się pochwalić coraz lepszą 
zaprawą murarską, w ofensywie sytuacja w dalszym ciągu nie wygląda jednak zbyt 
optymistycznie. 

Janusz Bittmar

Spróbujemy przełamać nie-
moc strzelecką w sobotę w 
pierwszoligowym starciu ze 

Zlinem. Kiedy, jak nie na wstępie 
wiosennej rundy warto się odbić od 
dna? – zapytał retorycznie szkole-
niowiec Karwiny, Juraj Jarábek, po 
zremisowanym 0:0 sprawdzianie 
generalnym ze Sigmą Ołomuniec. 
W Raju mecz obejrzało blisko 600 
kibiców. 

Dno niejedno ma imię
Dno to niemniej niedokładne 
stwierdzenie. Karwiniacy w tabeli 
Fortuna Ligi rozpoczynają walkę o 
uratowanie pierwszoligowej skóry 
z przedostatniego miejsca. W po-
etycko-piłkarskim słowniku sło-
wackiego szkoleniowca Karwiny 
określenie „dno” dotyczy fatalnej, 
nabazgranej czarnym kolorem pa-
ssy domowych meczów bez zwy-
cięstwa. Karwiniacy są jedynym 
klubem w pierwszoligowej stawce, 
który ani razu nie wygrał w tym 
sezonie spotkania na własnym sta-
dionie. W paru meczach zabrakło 
szczęścia, ale w większości przy-
padkach karwiniacy polegli z po-
wodu własnej nieudolności. Mię-
dzy innymi w ofensywie, która była 
piętą achillesową również w ośmiu 
zimowych meczach kontrolnych. 
Drużyna w sparingach znalazła an-
tidotum tylko na drugoligowy Pro-
ściejów (3:2), w pozostałych spo-
tkaniach zanotowała pięć remisów 
i dwie porażki. Bezbramkowy re-
mis zrodził się również w sobotnim 
sprawdzianie generalnym w Raju, 

gdzie fatalnie ustawili celowniki 
zarówno gospodarze, jak też goście 
z Ołomuńca. 

Światło w tunelu
W tunelu zamajaczyło jednak świa-
tło. W przerwie zimowej nad Olzę 
trafiło kilku dobrze rokujących 
piłkarzy. Zwłaszcza doświadczony 
bramkarz Petr Bolek, który może 
się pochwalić m.in. grą w Viktorii 
Pilzno, w meczach kontrolnych 
pokazał klasę. – Spokój. Tego nam 
potrzeba w wiosennej rundzie. Mu-
simy uwierzyć, że stać nas na dobrą 
grę – stwierdził Bolek. W sparin-
gach nieźle radził sobie w ofen-
sywie Nigeryjczyk Abdulrahman 
Taiwo, sprowadzony do Karwiny z 
Dunajskiej Stredy. Jego potencjał 
zweryfikują jednak dopiero mecze 
o punkty w czeskiej najwyższej 
klasie, bo słaba liga słowacka nie 
jest raczej wyznacznikiem. W so-
botnim spotkaniu towarzyskim z 

Sigmą Ołomuniec dziarski Taiwo 
znalazł się w kilku obiecujących 
sytuacjach podbramkowych, ale 
w decydujących momentach za-
brakło mu zimnej krwi. – W ataku 
wciąż gramy słabo. To moja naj-
większa bolączka przed rozpo-
częciem wiosennych rozgrywek 
– ocenił trzeźwo sytuację Jarábek. 
Niewykluczone, że w sobotnim 
pojedynku ze Zlinem w linii ataku 
zagra nominalny pomocnik Vuka-
din Vukadinović, który właśnie w 
Zlinie zaliczył swoje najlepsze mie-
siące w karierze. Serb wprawdzie 
nie lubi grać w ataku, w jesiennej 
części sezonu czasami można było 
odnieść wrażenie, że w ogóle nie 
lubi grać w piłkę, ale najwidoczniej 
będzie musiał. Pod względem orga-
nizacji gry w defensywie zaolziań-
ski pierwszoligowiec w sparingach 
wykazywał tendencję zwyżkową. 
Na początku lutego defensywę 
Karwiny wzmocnił wypożyczony 

z Banika Ostrawa Martin Šindelář, 
na stoperze sprawdził się w sparin-
gach Brazylijczyk Eduardo Gonza-
ga Mendes Santos. – Z Ostrawy do 
Karwiny to kawałek drogi. Nie mu-
siałem pakować walizek w domu 
– zdradził Šindelář, którego wzrost 
193 cm predysponuje do gry w de-
sancie powietrznym. – Martin na 
pewno będzie przydatny w stałych 
fragmentach gry, które też nie szły 
nam najlepiej – podkreślił Jarábek.
 

Tylko jedno zwycięstwo
Zimowe wyniki: Pohronie – Kar-
wina 0:0, Ostrawa – Karwina 1:1, 
Trenczyn – Karwina 0:0, Proście-
jów – Karwina 2:3, Universitatea 
Craiova – Karwina 3:1, Zagłębie 
Lubin – Karwina 2:1, KF Shkëndi-
ja – Karwina 0:0, Karwina – Sigma 
Ołomuniec 0:0.

MFK KARWINA
Bramkarze: Petr Bolek, Vladimír 

Neuman, Martin Pastornický
Obrońcy: Matúš Čonka, Eduardo 

Gonzaga Mendes Santos, Matin 
Kouřil, Gigli Ndefe, Oliver Putyera, 
Milan Rundić, Daniel Stropek, 
Martin Šindelář

Pomocnicy: Adriel Ba Loua, Martin 
Bukata, Petr Galuška, Dávid Guba, 
Marek Hanousek, Marek Janečka, 
Ondřej Lingr, Jean Mangabeira da 
Silva, Jan Moravec, Vojtěch Smrž, 
Martin Vlachovský, Vukadin Vuka-
dinović, Ivan Zhelisko

Napastnicy: Steven Petkow, Michal 
Petráň, Abdulrahman Taiwo

Trenerzy: Juraj Jarábek, Petr Mašlej, 
Marek Bielan

• Michal Petráň (z lewej) ma za zadanie 
strzelanie bramek. Jak będzie w wio-
sennym sezonie? Fot. mfkkarvina

Zjazd w obiektywie

Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

1/8 PUCHARU CHALLENGE

MADEIRA – 
KARWINA 30:27
Do przerwy: 15:13. Karwina: 
Marjanović, Mokroš – Brůna 2, 
Čosik 1, Chudoba 1, Franc, Gro-
myko 2, Monczka 9/3, Nantl 2, 
Nedoma 3, Plaček, Skalický, Solák 
2, Urbański, Zbránek 5. 
Piłkarze ręczni Banika Karwina 
przed domowym rewanżem są 
optymistycznej myśli. – Straty z 
meczu z klasowym rywalem są 
do odrobienia. Liczę na wsparcie 
kibiców, bo Portugalczycy chyba 
nie będą wniebowzięci z przed-
południowego terminu rewanżu 
w naszej hali – stwierdził Marek 
Michalisko, szkoleniowiec Banika 
Karwina. Pojedynek z Madeirą 
odbędzie się w najbliższą niedzielę 
o godz. 10.30. 
Drużyna Madeiry to ubiegłoroczny 
finalista Pucharu Challenge i z tego 
powodu jeden z najtrudniejszych 
przeciwników na tym etapie rozgry-
wek. Banik w Portugalii nie sprzedał 
jednak tanio skóry. – Były wzloty i 
upadki, jak w każdym meczu. Szkoda 
błędów w defensywie, które gospo-
darze skrzętnie wykorzystali – ocenił 
przegrane spotkanie Michalisko.  (jb) 

HOKEJ NA LODZIE – TIPSPORT 
EKSTRALIGA: Stalownicy Trzyniec 
– Mlada Bolesław (jutro, 17.00), 
Stalownicy Trzyniec – Hradec Kra-
lowej (piątek, 17.00), Kometa Brno 
– Witkowice (jutro, 18.00), Witko-
wice – Pardubice (piątek, 17.30). 

•••
PIŁKA RĘCZNA – EKSTRALIGA 
MĘŻCZYZN: Dukla Praga – Karwi-
na (jutro, 18.00). 

•••
PIŁKA NOŻNA – SPARING: Trzy-
niec – Bańska Bystrzyca (jutro, 
11.30).  (jb)
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CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Kra-
ina lodu 2 (11-13, godz. 17.00); De-
lirium tremens (11, godz. 17.00); 
Joker (11, godz. 19.30); Birds of 
Prey (11, 12, godz. 19.30); Attila (12, 
godz. 17.00); 1917 (12, godz. 17.00); 
Zakleté pírko (13, godz. 17.00); 
Judy (13, godz. 17.00); Chlap na 
střídačku (13, godz. 19.30); Pew-
nego razu w Hollywood (13, godz. 
19.30); KARWINA – Centrum: 
Vlastníci (12, godz. 15.00); Tajni 
i fajni (12, godz. 17.30); 1917 (12, 
godz. 20.00); Chlap na střídačku 
(13, godz. 17.30); Poznajmy się jesz-
cze raz (13, godz. 18.00); Judy (13, 
godz. 20.00); TRZYNIEC – Ko-
smos: Příliš osobní známost (11, 
godz. 17.30); Pieśń imion (11, godz. 
20.00); Oskaroviny 2020 (12, godz. 
17.30, 20.00); Judy (13, godz. 17.30); 
Wyspa fantazji (13, godz. 20.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Gang 
zwierzaków (11, godz. 17.00); Šťast-
ný nový rok (12, godz. 16.30); Judy 
(13, godz. 16.30); Chlap na stří-
dačku (13, godz. 19.00); CIESZYN 
– Piast: Śnieżka i fantastyczna 
siódemka (11-13, godz. 16.00); 365 
dni (11-13, godz. 17.45; 20.00).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regio-

nalne 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 Trzy-
niec 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

CIERLICKO – Klub Kobiet i Klub 
Seniora Cierlicko-Centrum, Ko-
ścielec, Stanisłowice i Grodziszcz 
zapraszają swych członków na 
spotkanie klubowe w czwartek 13. 
2. o godz. 16.00 do Domu Polskie-
go na Kościelcu.
HAWIERZÓW-SUCHA – MK 
PZKO zaprasza na tradycyjny Bal 
Papuciowy w sobotę 15. 2. o godz. 
17.00 do świetlicy PZKO. Do tańca 
gra DJ Jędrzejczyk, ciekawy pro-
gram – niespodzianka. Miła, ro-
dzinna atmosfera, loteria i atrak-
cje balowe oraz bufet domowy są 
zapewnione. Wstęp dobrowolny.
HAWIERZÓW-ŻYWOCICE – MK 
PZKO zaprasza na zebranie spra-
wozdawcze, które odbędzie się 
dnia 11. 2. o godz. 15.00 w remi-
zie strażackiej. Po zebraniu spo-
tkanie promocyjne połączone ze 
sprzedażą nowej książki Daniela 
Kadłubca.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 

MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 11. 2. o godz. 15.30.
ŁYŻBICE-WIEŚ – Zarząd MK 
PZKO zaprasza wszystkich swo-
ich członków i sympatyków na 
17. edycję turnieju bowlingowego, 
który odbędzie się w 15. 2. w „Quin 
Clubie” na Kamionce. Zbiórka o 
godz. 8.45. Dla zwycięzców przy-
gotowane są ciekawe nagrody.
PIOTROWICE k. KARWINY – 
Klub Propozycji MK PZKO zapra-
sza we wtorek 18. 2. o godz. 17.00 
do Domu PZKO na prelekcję Mar-
cela Balcarka z Wierzniowic pt. 
„Piesza pielgrzymka z Lizbony, 
stolicy Portugalii do Santiago de 
Compostela w Hiszpanii”.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 18. 2. na 
ciekawą wtorkową wycieczkę, 
która zaprowadzi nas na ostraw-
ską hałdę Ema oraz na wieżę wi-
dokową w ratuszu (Nová radnice). 
Długość trasy około 8 km. Jedna 
grupa spotyka się w Ostrawie-
-Hranečníku o godz. 8.50, gdzie 
dojeżdżają autobusy z Karwiny i 
Hawierzowa. Odjazd autobusu nr 
531 z Karwiny o godz. 7.59, z Ha-
wierzowa (dworzec autobusowy) 
o godz. 8.20. Druga grupa pod 
kierownictwem Tadka Farnego 
wyjeżdża pociągiem z Cz. Cieszy-
na o godz. 7.46 do Ostrawy-Cen-
trum. Od Zamku Śląskoostraw-
skiego, gdzie spotkają się obie 
grupy, kontynuujemy wycieczkę 
wspólnie. Kierownik Anna Sieke-
lowa, nr. tel. 605 845 815.
 zaprasza w sobotę 15. 2. na tra-

dycyjny Rajd zimowy. Dojście do 
chaty Gródek na Dziole (Energe-
tyka) proponujemy trasą dowol-
ną. Rejestrację w limicie czaso-
wym 9.30-11.30 przeprowadzają 
kierowniczki rajdu: Anna Siek-
elowa, tel. 605 845 815 i Wanda 
Vampolowa, 732 731 214.
SPOTKANIE ABSOLWENTÓW 
POLSKIEJ SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ W SUCHEJ GÓRNEJ 
– Dnia 6. 6. 2020 odbędzie się w 
Domu Robotniczym w Suchej 
Górnej spotkanie byłych ab-
solwentów miejscowej polskiej 
szkoły podstawowej. Chętnych 
przedstawicieli poszczególnych 
klas prosimy o zgłoszenie się pod 
adres mailowy kris.marek@se-
znam.cz lub pod numer 777 071 
667. Trzeba podać imię i nazwi-
sko osoby reprezentującej daną 
klasę, telefon kontaktowy, rok 
ukończenia podstawówki, licz-
ba uczniów danej klasy i nazwi-
sko klasowego. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do momentu za-
pełnienia miejsc w sali miejsco-
wego Domu Robotniczego.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków i sympaty-
ków na Bal Seniora, który odbędzie 
się w poniedziałek 24. 2. o godz. 15.00 
w Czytelni. Zgłoszenia wraz z zalicz-
ką 250 kc przyjmują rejonowi Klubu 
lub Karol Roszka, kom. 702 059 360, 
do 19. 2.                 

WYSTAWY

KONGRES POLAKÓW, Cz. Cie-
szyn, ul. Grabińska 458/33: do 
15. 3. wystawa pt. „Wacław Jan 
Lehmann. Z Cieszyna w podróż 
dookoła świata”. Czynna od wtor-
ku do piątku w godz. 8.00-15.00.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
Dom Kultury „Trisia”, Rynek 
Wolności 52: do 18. 2. na wy-
stawy 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, Kar-

wina-Nowe Miasto: do 19. 2. wy-
stawa fotografików hawierzow-
skich. Czynna; po. śr, pt: w godz. 
9.00-15.00; wt, czt: w godz. 9.00-
19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ja-
błonkowie, Rynek Mariacki 
14: do 29. 3. wystawa pt. „Wałasi 
na Śląsku Cieszyńskim”; stała 
ekspozycja pt. „Z przeszłości Ja-
błonkowa 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”. Czyn-
ne: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: 
godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
Czynne codziennie w godz. 9.00-
17.00. 

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

PROGRAM TV

Uwaga! Z przyczyn  technicznych doszło do zmiany terminu Zabawy Ostatkowej 
w Orłowej-Porębie na 22 lutego. Początek o godz. 19.00. Zgłoszenia przyjmujemy pod 
nr. 734 899 912.I N F O R M A T O R 

WTOREK 11 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.50 Uśmiechy Milana 
Lasicy 10.30 List do ciebie 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko, 
co lubię 14.25 Wszystko-party 15.10 
Doktor Martin (s.) 15.55 Napisała: 
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Opowiadaj (s.) 21.00 Wspólnik (film) 
22.30 Columbo (s.) 0.05 Gabinet dok-
tora Honzáka 0.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Człowiek, który 
prześladował samego siebie (film) 
10.30 Ludzkość: Nasza wspólna histo-
ria 11.15 Dynastia – film o serii 12.05 
Królestwo natury 12.40 Nie poddawaj 
się plus 13.10 Nie poddawaj się 13.35 
Chcesz je? 13.45 Skrzydła wojny 14.25 
Pancerniki 15.10 24 godziny praskie-
go metro 15.40 Odkryte skarby 16.25 
100 lat francuskiego lotnictwa 17.20 
Świat z lotu ptaka 18.15 W przyczepie 
po Słowacji 18.45 Wieczorynka 18.55 
Historie z południowych mórz 19.15 
Magazyn religijny 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Wiel-
ka Wojna Ojczyźniana 21.00 Czeskie 
tajemnice 21.45 Tajemnice nazistów 
22.35 Dicte (s.) 23.20 Człowiek-delfin 
0.40 Hassel (s.). 
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 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 21.30 Week-
end 22.35 Zamach (s.) 23.55 Mentali-
sta (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 6.45 Su-
per Wings (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Policja w akcji 10.15 Stara miłość 
nie rdzewieje (film) 12.10 Południo-
we wiadomości 12.25 Policja Ham-
burg (s.) 13.25 Gliniarz i prokurator 
(s.) 14.25 Strażnik Teksasu (s.) 15.30 
Agenci NCIS (s.) 16.30 Popołudnio-
we wiadomości 16.45 Policja w akcji 
17.40 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości 19.55 Top Star 20.15 Słoneczna 
(s.) 21.35 Tak jest, szefie! 22.55 Skar-
by ze strychu 0.05 Policja w akcji 1.05 
Strażnik Teksasu (s.). 

ŚRODA 12 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (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 Alimenty 14.20 
Columbo (s.) 15.55 Napisała: Morder-
stwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.10 Sprawy 
I wydziału (s.) 21.10 Czerwony kapi-
tan (film) 23.05 Alma (film) 0.40 AZ 
kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Cudowna Ameryka 
9.55 Tajemnice nazistów 10.45 Afga-
nistan 1979: Wojna, która zmieniła 
świat 11.45 Kabaczki i dynie: Wiemy, 
co jemy? 12.05 Nasza wieś 12.35 Na 
muzycznym szlaku 13.00 Folklori-
ka 13.30 Tarcze czeskiego królestwa 
13.55 Europa dziś 14.30 Wyprawa 
na Zachód 15.30 Ostatnie tajemnice 
trzeciej rzeszy 16.20 Telewizyjny klub 
niesłyszących 16.45 Wtajemniczeni 
17.15 Kawałek drewna 17.35 Czeskie 
tajemnice 18.15 Ptaszki 18.45 Wie-
czorynka 19.00 Babel 19.25 Powietrze 
to nasze morze 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Kamera 
w podróży 21.00 Podróż po południu 
Nowej Zelandii 21.30 Zapachy albań-
skiej kuchni z Miroslavem Donutilem 
22.00 Lotnicze katastrofy 22.45 Has-
sel (s.) 23.30 Belfer (s.) 1.15 Magazyn 
chrześcijański. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.45 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 10.55 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
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 Zamieńmy 
się żonami 21.35 MasterChef Czechy 
22.50 Zamach (s.) 0.15 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 6.45 Super 
Wings (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Policja w akcji 10.15 Obiecana 
narzeczona (film) 12.10 Południowe 
wiadomości 12.25 Policja Hamburg 
(s.) 13.25 Gliniarz i prokurator (s.) 
14.25 Strażnik Teksasu (s.) 15.30 
Agenci NCIS (s.) 16.30 Popołudnio-
we wiadomości 16.45 Policja w akcji 
17.40 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Błękit-
ny kod (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.45 Gliniarz (s.) 0.00 Policja w akcji 
1.00 Strażnik Teksasu (s.). 

CZWARTEK 13 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Sąd 10.05 Losy gwiazd 
11.00 Wszystko, co lubię 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Chomik 
14.25 Ojciec Brown (s.) 15.10 Doktor 
Martin (s.) 15.55 Napisała: Morder-
stwo (s.) 16.45 Wszystko, co lubię 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Opowiadaj (s.) 21.00 Gejzer 21.30 Pr. 
dyskusyjny 22.30 Columbo (s.) 0.05 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Życie ssaków 9.50 
Zapomniany naukowiec František 
Lexa 10.15 Świat z lotu ptaka 11.10 
Sto lat francuskiego lotnictwa 12.05 
Chcesz je? 12.10 Lotniskowiec En-
terprise 13.05 Magazyn chrześcijań-
ski 13.35 Ptaszki 14.00 Prywatne 
muzea 14.15 Odkryte skarby 15.00 
Pancerniki 15.45 Skrzydła wojny 
16.30 Najwspanialsze mosty świa-
ta 17.20 Historie prosiaczków 18.15 
Podróż po południu Nowej Zelandii 
18.45 Wieczorynka 19.00 Przygody 
nauki i techniki 19.30 Historie z po-
łudniowych mórz 19.50 Wiadomo-
ści w czeskim j. migowym 20.00 Cu-
downe amerykańskie miasta 21.00 
W przyczepie przez Słowację 21.30 
Barokowe serce Europy 22.00 To-
bruk (film) 23.40 Queer 0.10 Safari 
turystyka. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Krok za krokiem (s.) 
12.50 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 Dr 
House (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.35 Master-
Chef Czechy 22.55 Gwiezdne życie 
23.35 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 6.45 Super 
Wings (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Policja w akcji 10.15 Czekanie 
na tęczę (film) 12.10 Południowe wia-
domości 12.25 Policja Hamburg (s.) 
13.25 Gliniarz i prokurator (s.) 14.25 
Strażnik Teksasu (s.) 15.25 Agenci 
NCIS (s.) 16.30 Popołudniowe wia-
domości 16.45 Policja w akcji 17.40 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Słoneczna (s.) 
21.35 Prima Partička 22.50 Tak jest, 
szefie! 0.00 Policja w akcji 1.00 Straż-
nik Teksasu (s.). 

POLECAMY

• Wspólnik 
Wtorek 11 lutego, godz. 21.00,  
TVC 1

• Życie ssaków 
Czwartek 13 lutego, godz. 9.00,  
TVC 2

• Zapachy albańskiej kuchni  
z Miroslavem Donutilem
Środa 12 lutego, godz. 21.30,  
TVC 2

Znajdź nas 
na Facebooku



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

Wspomnienia żyją dopóty, dopóki do nich wracamy.

Dnia 12 lutego minie dziesiąta rocznica śmierci naszej 
Kochanej Mamusi, Teściowej i Babci

śp. HELENY CIENCIAŁOWEJ
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-070

11 lutego 2020 przypadnie 15. rocznica, kiedy odszedł do 
wieczności

śp. inż. WŁADYSŁAW KRAUS
z Trzyńca

zaś  w kwietniu obchodziłby 100. rocznicę swoich uro-
dzin. 
Z miłością i szacunkiem wspomina żona Zofia wraz 
z tymi, którzy Go kochali.
 GŁ-048

Dnia 13 lutego obchodziłby 90. rocznicę urodzin nasz 
Drogi Mąż, Ojciec, Dziadek i Pradziadek

śp. TADEUSZ RZYMAN 
z Suchej Górnej

Z miłością i szacunkiem wspominają żona, córka i syn 
z rodzinami.
 GŁ-078

Są chwile, które nie wrócą, 
lecz w pamięci będą trwać zawsze.

W czwartek, 13 lutego, minie już piąta rocznica śmierci 
naszej Kochanej Mamusi i Teściowej

śp. LIDII PRZECZEK 
z Nawsia

Z miłością i wdzięcznością wspominają najbliżsi.
 GŁ-079

Ciężko się z Tobą żegnało,
Jeszcze trudniej bez Ciebie być,
Lecz miłość śmiercią się nie kończy,
W naszych sercach ciągle będziesz żyć.

Dnia 12 lutego 2020 minie 1. rocznica śmierci Ukocha-
nego Męża, Ojca i Dziadka

śp. JERZEGO TACINY 
z Jabłonkowa

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą żona, córka 
i syn z rodzinami. GŁ-071

Przed 30 laty, 12 lutego, zmarł w wieku 84 lat nasz Najdroższy Ojciec

śp. JAN KADŁUBIEC
z Karpętnej, nauczyciel, społecznik, bibliotekarz, miłośnik folkloru

Wspominamy Jego dobroć, ofiarność i pogodę ducha, które tak hojnie 
rozdawał. 

Syn i córki z rodzinami.
 GŁ-072

WSPOMNIENIA

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
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UŚMIECHNIJ SIĘ NASI DZIAŁACZE

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

Fot. BEATA SCHÖNWALD

MINIKWADRAT MAGICZNY I ROZETKA

MINIKWADRAT MAGICZNY II

MARIAN ROSZKA

Swój debiut, jako „działacz społeczny”, za-
liczyłem na bystrzyckim Zlocie w 1983 lub 
1984 roku, kiedy razem z bratem i koleżan-

ką sprzedawaliśmy popularne wówczas żółte le-
moniady. Kiedy później przyszły na świat dzieci, 
razem z żoną zaczęliśmy pracować społecznie na 
rzecz przedszkola i szkoły. Obecnie gros naszych 
działań „pro publico bono” odbywa się w ramach 
Miejscowego Koła PZKO w Bystrzycy. Oboje z żoną 
jesteśmy członkami zarządu, corocznie naszym 
wspólnym zadaniem jest przygotowanie Balu 
PZKO. W tym roku organizowaliśmy go już po raz 
piąty. W Bystrzycy mamy dobrze pod tym wzglę-
dem, że między Kołem PZKO a Kołem Macierzy 
Szkolnej istnieje umowa, że na Balu PZKO poma-
gają rodzice dzieci szkolnych i przedszkolnych, a 
z kolei na Balu Szkolnym o obsługę barów trosz-
czą się PZKO-wcy. W rezultacie jako organizatorzy 
balu znajdujemy również czas na zabawę. Na po-
zostałych PZKO-wskich imprezach pomagam przy 
stoiskach naszego Koła, często zajmuję się pie-
czeniem placków. Lubię to robić i nawet w domu 
z przyjemnością za to się biorę. Prócz tego od kil-
ku lat „kręcę się” wokół remontu naszego Domu 
PZKO. Wiele udało nam się już zrobić, choć masa 
pracy jest jeszcze przed nami. Plany mamy wielkie, 
a ponieważ „matching” przyniósł efekty, dalej re-
montujemy obiekt i wszystko to, co jest wokół nie-
go. Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli, ale 
dzięki temu, że pracuję razem z fantastyczną gru-
pą ludzi, wciąż jeszcze nie brakuje mi zapału. Naj-
lepszą motywacją do pracy społecznej jest energia 
naszej pani prezes, która jest skarbnicą pomysłów i 
motorem działań naszego Koła. (sch) 

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy przysyłać na 
e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 21 lutego 2020 r. Nagrodę książkową za po-

prawne rozwiązanie zadań z 28 stycznia otrzymuje Marta Mattes z Trzyńca. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest 
Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 28 stycznia:  
1. MODA 2. ORKAN 3. DAKAN 4. ANNA

Rozwiązanie minikwadratu  magicznego II z 28 stycznia: 
1. STAW 2. TOSIA 3. AISZA 4. WAAL
Rozwiązanie rozetki z 28 stycznia: STOPNIE

Rozwiązaniem dodatkowym rozetki jest dokończenie fraszki, której autorem jest Jan Izydor Sztau-
dynger: 
„Chociaż miłością człowiek frymarczy,
To jednak jej dla wszystkich...”.

1. pozbawiona liści, uschła 
łodyga

2. Alighieri, autor „Boskiej 
komedii” 

3. masa do nadziewania piero-
gów, naleśników 

4. banknot z wizerunkiem Je-
rzego Waszyngtona

5. fragment utworu muzyczne-
go wykonywany głośno lub 
model samochodu Kia

6. górują nad Zakopanem
7. jarmark, plac ze straganami
8. wielki, okazały budynek
9. romanse, zaloty, flirty  
10. lekki, orzeźwiający wiatr 

morski
11. na żołnierską zupę
12. tworzywo sztuczne o wie-

lostronnym zastosowaniu 
(włókna, taśmy, farby)

13. błąd wyrobu, wada, defekt
14. wyprawiona skóra na ręka-

wiczki, obuwie

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: AKRYL, BRYZA

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. podejmowany przez 
policyjnego psa

2. gmina w powiecie 
żywieckim nad Sołą

3. ryba z rodziny pielę-
gnicowatych lub ru-
choma część lornetki

4. NATO, czyli Północ-
noatlantycki

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: OCZNIK

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. rów z wodą 
otaczający 
zamek

2. wątroba lub 
nerka

3. wystrzał z 
armat

4. kananejska 
bogini płod-
ności

Wyrazy trudne 
lub mniej zna-
ne: ANAT

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4


