
Domy PZKO  
w kolorowej pigułce
WYDARZENIE: Chociaż domy PZKO tworzą od dziesięcioleci trwały element zaolziańskiego krajobrazu, często 
mijamy je niezauważone. Najnowsza publikacja Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego próbuje to zmienić, 
serwując czytelnikowi kompendium wiedzy w tym zakresie – publikację zatytułowaną „Domy Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego”. Jej głównym zadaniem jest promocja.

Beata Schönwald

W 
publikacji 
c h c i e l i -
śmy za-
prezento-
wać domy 
PZKO pod 
k ą t e m 

tego, co oferują. Nie mówimy o 
ich historii, o tym, jak powstawa-
ły, ale chcemy pokazać, że można 
korzystać z nich w różny sposób, 
podejmując zarówno działania 
kulturalno-oświatowo-towarzy-
skie, jak i komercyjne – zaznacza 
prezes PZKO Helena Legowicz. 
Publikacja ukazała się w nakładzie 
tysiąca egzemplarzy i aby trafić 
do jak najszerszego kręgu odbior-
ców, zostanie rozdystrybuowana 
nie tylko do kół PZKO, ale także 
centrów informacji w Jabłonko-
wie, Bystrzycy, Trzyńcu, Czeskim 
Cieszynie, Karwinie, Hawierzowie 
czy Orłowej oraz miejscowych bi-
bliotek. Ponieważ wszystkie teksty 
są przetłumaczone na język czeski, 
wydawca liczy zarówno z polskim, 
jak i czeskim odbiorcą. 

Przewodnik po domach PZKO 
ukazał się dzięki dofinansowaniu 
Konsulatu Generalnego RP w Ostra-
wie jako projekt współfinansowany 
w ramach funduszy polonijnych 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
RP. – W gruncie rzeczy można po-
wiedzieć, że była to także inicjatywa 
pani konsul, która widząc wystawę 
o szkołach polskich, stwierdziła, że 
warto wypromować również nasze 
domy PZKO – przyznaje Legowicz. 
Konsul generalna polskiej placówki 
dyplomatycznej w Ostrawie Izabel-
la Wołłejko-Chwastowicz w słowie 
wstępnym do publikacji podkreśla, 
że domy PZKO to nie tylko zwykłe 
budynki czy siedziby miejscowych 
kół, ale przede wszystkim centra 
życia dla mieszkańców danej miej-
scowości lub całej gminy. „Są po-
twierdzeniem siły i determinacji 
etnicznych Polaków, którzy chcą 
utrzymać język i kulturę. Są one 
chlubą dla wszystkich Polaków. 
Są przykładem polskiej przedsię-
biorczości i kreatywności” – prze-
konuje. Troska o swoje siedziby 
towarzyszy PZKO-wcom przez całe 
dziesięciolecia ich działalności, a 
efektem tych starań są wyremon-
towane, zmodernizowane domy 
PZKO, które jeśli mają przetrwać, 
muszą zarobić na swoje dalsze 
utrzymanie. 

Ukazanie się publikacji o do-
mach polskich na Zaolziu zbiegło 
się w czasie z rokiem jubileuszo-
wym PZKO. Prezeska organizacji 
przyznaje jednak, że tworząc tę 

broszurę, nie myślała o 75-leciu 
związku. Niemniej – jak zauwa-
ża – to dobry moment, żeby pre-
zentując dokonania związku i po-
szczególnych jego kół terenowych, 
pochwalić się również swoim ma-

terialnym zapleczem. Dlatego już 
teraz wiadomo, że nie skończy się 
na samej publikacji. Razem z wy-
daniem broszury została bowiem 
przygotowana wystawa panelowa, 
przystosowana do prezentacji na 

zewnątrz. Jej pierwsza odsłona 
będzie miała miejsce już w przy-
szłym tygodniu na płocie Konsu-
latu Generalnego RP w Ostrawie, 
a następnie będzie „wędrować” po 
całym regionie. 
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42
domy PZKO w kolejności alfabetycznej od Boconowic po Wierzniowice oraz budynek biurowy przy ulicy Strzelniczej 
w Czeskim Cieszynie przedstawia publikacja pt. „Domy Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego”. Każdemu obiektowi 
poświęcona jest cała strona w formacie A4. U góry zamieszczone są dane kontaktowe, współrzędne GPS oraz kod QR, poni-
żej kolorowe zdjęcie budynku, a pod nim zwięzły tekst o układzie obiektu, wielkości pomieszczeń, ich wyposażeniu, przepro-
wadzonych remontach oraz możliwościach organizowania imprez. Uzupełnieniem informacji jest mini galeria obejmująca 16 
zdjęć pokazujących wnętrza niektórych budynków.

• Helena Legowicz z publikacjami „Domy Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego”. Fot. BEATA SCHÖNWALD
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niedziela

dzień: 6 do 9oC 
noc: 5 do 3oC 
wiatr: 2-6 m/s

dzień: 6 do 9oC 
noc: 4 do 0oC 
wiatr: 6-10 m/s

dzień: 5 do 7oC 
noc: 4 do 0oC 
wiatr: 3-9 m/s

W
raz z upływem lat ubywa świadków 
wojennej historii. Ludzie, którzy pa-
miętają z autopsji okres drugiej woj-
ny światowej, którzy byli wówczas 
ludźmi dorosłymi lub przynajmniej 
nastolatkami, w większości już nie 
żyją lub ich stan zdrowia nie pozwala 
im na dzielenie się wspomnieniami. 
Umówmy się – nie każdy jest osobą 

długowieczną i cieszy się taką kondycją, jak były więzień Auschwitz, 
niemiecki Żyd Eddie Jaku, który w wieku stu lat wydał bestsellerową 
książkę autobiograficzną „Najszczęśliwszy człowiek na Ziemi”. 

Jeżeli chcemy jeszcze dziś słuchać wojennych wspomnień, musimy 
być otwarci na wspomnienia dzieci – dzisiejszych osiemdziesięcio-
parolatków, którzy, gdy kończyła się wojna, mieli po sześć, siedem, 
osiem lat. Tak jak Bronisław Wachtarczyk, bohater zamieszczonego w 
dzisiejszym numerze wywiadu. Wspomnienia te, co zrozumiałe, w du-
żej mierze różnią się od tego, co zapamiętali ludzie dorośli. Wojenne 
dziecko nie znało innej rzeczywistości od tej, w której wychowywało 
się od urodzenia. Żołnierze Wehrmachtu stacjonujący w rodzinnej 
wsi i język niemiecki w przedszkolu były dla niego rzeczą naturalną. 
Przed dzieckiem nie mówiło się o tym, że ojciec jest w obozie koncen-
tracyjnym, zamiast obozu padało słowo szpital.  

Czy dziecięce wspomnienia są mniej wiarygodne od wspomnień 
ludzi dorosłych? Na ile są one pokładami wydobytymi z pamięci 
samego dziecka, a na ile ukształtowało je to, co słyszały później od 
rodziców czy innych osób? Podobne pytania stawiała sobie m.in. Mag-
dalena Grzebałkowska, autorka świetnej książki z gatunku literatury 
faktu „Wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia”. 

Ja również je sobie stawiam. I dochodzę do wniosku, że wspomnie-
nia dzieci są bardzo cenne. Nie można na nich, rzecz jasna, budować 
pełnego obrazu wojny, ale można go przez nie wzbogacić. Dzięki nim 
można zobaczyć wojnę czy też dowolny okres historii z zupełnie innej 
perspektywy. Ktoś mądry (niestety nie pamiętam kto) powiedział, że 
ważne są nie tylko fakty, ale także to, jak sami je pamiętamy. Bo to, co 
pamiętamy, na nas wpływa. I z tym się zgadzam.  

DZIŚ...

18
lutego 2022

Imieniny obchodzą:  
Konstancja, Sylwan
Wschód słońca: 6.42
Zachód słońca: 16.57
Do końca roku: 316 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Baterii
Przysłowia: 
„Czasem luty ostro kuty, 
czasem w luty same pluty”

JUTRO...

19
lutego 2022

Imieniny obchodzą:  
Konrad, Marceli
Wschód słońca: 6.40
Zachód słońca: 16.59
Do końca roku: 315 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Nauki Polskiej
Przysłowia: 
„W świętego Konrada, 
zima nie rada”

POJUTRZE...

20
lutego 2022

Imieniny obchodzą:  
Leon, Zenobiusz
Wschód słońca: 6.38
Zachód słońca: 17.01
Do końca roku: 314 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Sprawiedliwości 
Społecznej
Przysłowia:
„Jeśli luty śnieżny, 
mroźny, spodziewaj się 
wczesnej wiosny”

ZDANIEM... Danuty Chlup

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

GRÓDEK
Zarząd Gminy na swoim 
zebraniu w ub. tygodniu 
uchwalił opracowanie 
dokumentacji projektowej 
na remont mostu nad Olzą. 
Przyznano dary finansowe 
kilku organizacjom: 30 tys. 
koron miejscowemu Klubo-
wi Seniorów, 3 tys. pszcze-
larzom z Jabłonkowa w celu 
wsparcia hodowli pszczół, 
2 tys. koron Klubowi Marie. 
Zarząd Gminy odroczył 
rozpatrzenie wniosku Usług 
Socjalnych Miasta Trzyńca 
o dar na działalność.  (dc)

HAWIERZÓW
W Szpitalu z Polikliniką 
będzie działał od ponie-
działku gabinet medycyny 
sportowej. Służyć będzie 
dzieciom aktywnie upra-
wiającym sport. Przeprowa-
dzane w nim będą badania 
serca: elektrokardiograficz-
ne (klasyczne i wysiłkowe) 
oraz echokardiograficzne, a 
także analiza kinezjologicz-
na sportowca i inne bada-
nia. Sportowcy będą mogli 
skonsultować w gabinecie 
plany treningowe oraz do-

bór 
odpo-
wiedniej 
diety.  (dc)

PIETWAŁD
Trwa budowa kana-
lizacji ściekowej w 
dzielnicy Podlesie. Po 
jej zakończeniu 156 
nieruchomości przy 
pięciu ulicach będzie mogło 
się podłączyć do publicz-
nej sieci kanalizacyjnej. 
W ramach prac zostaną 
wykonane także studzienki 
kanalizacyjne umożliwiające 
podłączenie poszczególnych 
domów. Urząd Miasta infor-
muje mieszkańców, którzy 
nie znaleźli swojej nierucho-
mości w spisie opublikowa-
nym na stronie internetowej 
miasta, że do końca lutego 
mogą złożyć wniosek o 
przyłącze lub skonsultować 
z pracownicą Wydziału 
Budownictwa i Środowiska 
możliwości podłączenia.  (dc)

TRZYNIEC
Szpital na Sośnie kupił 
nową karetkę marki vol-

kswagen transporter com-
bi wartości 1,5 mln koron. 
Pojazd jest wyposażony w 
nowoczesne nosze, które 
można ustawiać w sied-
miu pozycjach. Komfort 
dla pacjentów zapewniają 
materac anatomiczny z 
poduszką oraz 4-punktowe 
pasy bezpieczeństwa. W 
skład wyposażenia wcho-
dzi także specjalny fotel 
dla chorych na zawał o 
minimalnej nośności 250 
kg wraz z platformą uła-
twiającą wjazd do karetki. 
Nowy wóz zastąpił karetkę 
z 2010 roku, z przebiegiem 
550 tys. kilometrów. Szpi-
tal dysponuje obecnie 9 
karetkami.  (dc)

KRESKĄ MALOWANE
HAWIERZÓW

Kazimierz Wóycicki, 
historyk i dziennikarz,  
wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego

CYTAT NA DZIŚ

•••
Pełna, a nawet częściowa rosyjska 
inwazja byłaby tragedią w wymiarze 
ludzkim i międzynarodowym. Niezależnie 
od tego, czy do tej inwazji dojdzie, czy 
też nie, długotrwałe skutki wywołanego 
przez Putina napięcia będą podobne. 
Będzie to jego porażka

TRZYNIEC

GRÓDEK

PIETWAŁD

Silny wiatr po raz kolejny 
tej zimy skomplikował życie 
w regionie i całym kraju. 
Już przed wczorajszym 
południem Wojewódzka 
Straż Pożarna w Ostrawie 
donosiła o ponad stu 
interwencjach związanych 
z pogodą na terenie 
województwa morawsko-
śląskiego. Bez prądu 
było kilkanaście tysięcy 
odbiorców. 

Danuta Chlup

R
ano mieliśmy na te-
renie województwa 
morawsko-śląskiego 
ok. 700 odbiorców 
bez prądu, w trakcie 
przedpołudnia licz-
ba wzrosła aż do 15 

tys., obecnie jest ich 5,8 tys. Wiatr po-
woli słabnie, dlatego nasi pracownicy 
mogą pracować w terenie i naprawiać 
zerwane druty – powiedział naszej 
gazecie w czwartek koło południa 

rzecznik ČEZ Vladislav Sobol. Od elek-
tryczności została m.in. odcięta część 
mieszkańców Łomnej Dolnej i Górnej, 
Kocobędza, Olbrachcic, Karwiny, w 
mniejszym stopniu Czeskiego Cieszy-
na. 

Straż Pożarna usuwała wywrócone 
drzewa, w mniej licznych przypadkach 
zabezpieczała uszkodzone poszycia 
dachów. 

– Drzewa leżały głównie na drogach, 
chodnikach i w innych miejscach pu-

Kolejna bitwa z wiatrem

blicznych, mała część z nich oparła 
się o ściany budynków lub druty 
elektryczne. Tylko dwa drzewa 
przewróciły się na zaparkowane 
samochody. Liczba interwencji w 
powiatach Karwina, Frydek-Mistek 
i Ostrawa-Miasto zbliża się do 30, w 
powiecie Nowy Jiczyn było ich 20, 
w powiatach Bruntal i Opawa było 
spokojniej. Najwięcej wyjazdów 
mieli strażacy w czwartek rano – 
relacjonował Petr Kůdela, rzecznik 

Wojewódzkiej Straży Pożarnej w 
Ostrawie. 

Pogotowie Górskie Beskidy 
ostrzegało wczoraj przed silnym 
wiatrem, który w górach osiągał 
prędkość 20, a na graniach nawet 
30 metrów na sekundę. 

– Ostrzeżenie przed silnym wia-
trem, który może łamać gałęzie i 
wywracać drzewa, wydaliśmy na 
razie do piątkowego rana. Ale ze 
względu na prognozę prawdopo-
dobnie zostanie ono przedłużone. 
W tych warunkach odradzamy 
wędrówki turystyczne graniami 
– powiedział „Głosowi” w czwar-
tek dyżurny Pogotowia Górskiego 
Beskidy Česlav Jadamus. Dodał, 
że choć temperatury w górach są 
dodatnie, w wyższych partiach gór 
panują zimowe warunki. 

– W terenie trzeba liczyć się z 
warstwą śniegu sięgającą 50 cen-
tymetrów. Kto chciałby wybrać się 
w góry, bezwarunkowo musi mieć 
dobre wyposażenie, zimową odzież 
i odpowiednie obuwie – ostrzegł 
ratownik. Dodał, że w ośrodkach 
narciarskich leży na stokach ok. 
50-70 cm sztucznego śniegu po-
mieszanego z naturalnym. 

Z powodu silnego wiatru za-
mknięty był w czwartek dla zwie-
dzających ogród zoologiczny w 
Ostrawie, na którego terenie rośnie 
dużo wysokich drzew.  

• W wielu zakątkach naszego regionu wycina się drzewa czy krzewy. W 
Nawsiu przy drodze dojazdowej od strony obwodnicy krajobraz się mocno 
zmienił. Już nie dominują drzewa, ale słupy i tory kolejowe.  (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI Rys. JAKUB MRÓZEK

Policja  
zatrzymała dilerów 
Orłowscy policjanci z zespołu anty-
narkotykowego zatrzymali parę dile-
rów perwityny. 39-letni mężczyzna i 
32-letnia kobieta (oboje mieszkańcy 
Orłowej) sprzedawali narkotyki co 
najmniej od 2020 roku aż do ich 
obecnego zatrzymania przez policję. 
Podczas policyjnego przeszukania 
mieszkań znaleziono gotówkę, białą i 
żółtą substancję w postaci krystalicz-
nej, igły, woreczki i inne przedmioty 
mające związek z dystrybucją środ-
ków odurzających. Rzeczniczka policji 
w Karwinie Zlatuše Viačkowa poin-
formowała, że inspektor postawił za-
rzuty zatrzymanej parze. Dilerzy będą 
odpowiadali za nielegalną produkcję 
i dystrybucję środków odurzających i 
psychotropowych. W więzieniu mogą 
spędzić od 1 do 5 lat.  (dc)

•••
Na rynku parkowanie  
bez ograniczeń
Na rynku w Czeskim Cieszynie 
można teraz parkować bez ograni-
czenia czasowego. Władze miasta 
udostępniły zastępcze miejsce 
parkingowe w związku z kolejnym 
etapem remontu ulicy Dworcowej. 
W związku z rozpoczęciem drugiego 
etapu prac remontowych na ulicy 
Dworcowej oraz ograniczeniem 
ruchu drogowego na ulicy Čapka 
i Bezruča, kierowcy mogą od 14 
lutego parkować swoje samochody 
na czeskocieszyńskim rynku po obu 
stronach budynku ratusza. Powo-
dem zamknięcia ulic Čapka i Bezruča 
jest rozpoczęty w tym tygodniu 2. 
etap remontu ulicy Dworcowej. 
Skrzyżowanie ulicy Čapka z Dwor-
cową jest zamknięte w okresie od 
14 lutego do 30 czerwca 2022 
roku a z ulicą Bezruča od 14 lutego 
do 31 sierpnia 2022 roku. 
Od 21 lutego obowiązywać na nich 
będzie ruch dwukierunkowy. Nato-
miast parkowanie będzie ograniczo-
ne do minimum, dlatego miasto prosi 
kierowców o parkowanie w wyzna-
czonych miejscach. Podczas przebu-
dowy ulicy Dworcowej trzeba zwra-
cać również uwagę na nowe znaki 
drogowe wyznaczające objazdy.
Trasa objazdu przebiega wzdłuż 
ulic: Dworcowej, Głównej, Praskiej, 
Smetany, Dwořaka, Hawliczka, 
Strzelniczej i Bożka. (aha)

•••
Linia Ostrawa-Warszawa 
powraca
Co prawda trzeba jeszcze miesiąc 
poczekać, już teraz jednak wiadomo, 
że będzie można ponownie latać 
pomiędzy Ostrawą i Warszawą. 
Wznowienie lotów, które ruszyły 25 
października 2020 roku, po czym w 
kilka miesięcy później zostały wstrzy-
mane z powodu kryzysu COVID-19, 
nastąpi w poniedziałek 28 marca.
Połączenie będzie obsługiwać pol-
ska spółka LOT, a samoloty będą 
kursowały przez pięć dni w tygo-
dniu. Z Ostrawy będą startowały w 
poniedziałki o godz. 5.20, we wtorki 
i czwartki o godz. 17.45, a w piątki 
i soboty o godz. 14.25. Kursy po-
wrotne z Warszawy zaplanowano na 
wtorki i czwartki o godz. 16.10, piąt-
ki i soboty o godz. 12.45 i niedziele 
o godz. 23.15. Czas podróży potrwa 
55-60 minut. Przeloty będą ralizowa-
ne samolotami Bombardier Q400 i 
Embraer 170/175 oferującymi 70-82 
w trzech klasach.
– Rozkład lotów jest tak pomyśla-
ny, żeby podróżni mogli wygodnie 
z jedną przesiadką dotrzeć do celu. 
Dzięki temu łatwo dostępne stają 
się takie miejsca, jak Amsterdam, 
Bruksela, Frankfurt, Paryż, Moskwa i 
cały szereg innych miast – przekonuje 
dyrektor handlowy Lotniska Ostrawa 
Stanislav Bujnovský, dodając, że moż-
liwości są znacznie szersze, ponieważ 
Warszawa ma bezpośrednie połącze-
nia również z Nowym Jorkiem, Chi-
cago, Toronto czy Soulem. Dzięki linii 
lotniczej Ostrawa-Warszawa miesz-
kańcy morawsko-śląskiego regionu 
uzyskają tak o wiele łatwiejszy dostęp 
do ponad 80 miejsc świata. (sch)

W SKRÓCIE Książki  
do wymiany

Przez cały tydzień, od 14 
do 19 lutego, w Bibliotece 
Regionalnej w Karwinie-
-Frysztacie można było 

wymienić się książkami. Janina 
Dorda, bibliotekarka polskiego 
oddziału, opowiedziała nam, jak 
taka wymiana wyglądała w prak-
tyce. 

– Oprócz święta zakochanych 
14 lutego obchodziliśmy również 
Międzynarodowy Dzień Ofiaro-
wania Książek. Z tej okazji na-
sza biblioteka przygotowała dla 
swoich czytelników tygodniowy 
„swap” – wymianę książek. Po-
legała ona na tym, że czytelnicy 
przynosili do naszej biblioteki 

książki i wymieniali je za inne. 
Książki były specjalnie wybrane 
na tę okazję z naszych zbiorów. 

Z ciekawości zapytaliśmy więc, 
jakie książki przynosili czytelni-
cy. – W poniedziałek czytelniczka 
przyniosła dwie książki. Jedną z 
gatunku fantasy, a drugą krymi-
nał, zaś do domu wróciła z „Mi-
tologią” Jana Parandowskiego. Z 
kolei inni czytelnicy przynieśli 
książki dla dzieci. Tydzień wy-
miany książek cieszył się dużym 
zainteresowaniem i spełnił swój 
cel – zauważyła kierowniczka pol-
skiego oddziału Marcela Wierz-
goń. Była to pierwsza edycja, ale 
na pewno nie ostatnia.  (aha)

• Książki czekają na swoich nowych właścicieli. Fot. AGATA KOKOTEK

Luksus za cudze 
pieniądze

Policja postawiła zarzuty 
młodej parze małżeńskiej, 
która pożyczała pieniądze 
na rzekome inwestycje 

oraz przyjmowała zaliczki na to-
war, którego nie dostarczyła. Mał-
żonkowie prowadzili luksusowe 
życie, pomimo że tonęli w długach. 

Najwięcej pieniędzy pożyczyli 
od kobiety z powiatu frydecko-mi-
steckiego, która wcześniej miała 
dobre doświadczenia z ich firmą. 

– Para podobno obiecywała, że 
miliony zainwestuje z  zyskiem w 
ciekawie i solidnie wyglądające 
projekty. Chodziło na przykład o 
nakręcenie filmu o tematyce bożo-
narodzeniowej z  udziałem zagra-
nicznych, jak i znanych czeskich 
aktorów. Niektóre pożyczki i część 
odsetków para oddała kobiecie, 
lecz ich dług wobec niej wynosi 
ok. 17 mln koron – opisała prakty-
ki zatrzymanych oficer prasowa 
Wojewódzkiej Komendy Policji w 
Ostrawie Soňa Štětínská. 

W związku z  negocjacjami o 
filmie, które zakończyły się nie-
pomyślnie, „inwestorzy” spędzili 
kilka miesięcy w Las Vegas, No-
wym Jorku, w Kanadzie i na róż-
nych atrakcyjnych turystycznie 
wyspach, wydając tam pożyczone 
pieniądze. 

Wiosną 2020 roku, w okresie sta-
nu wyjątkowego, para oferowała 
w Internecie dostawy materiału 
na szycie tekstylnych maseczek. 
Przyjęła zaliczki od 50 osób w wy-
sokości ok. 75 tys. koron, lecz towar 
dostarczyła tylko nielicznym, tłu-
macząc się rzekomym zatrzyma-
niem materiału przez celników. 

W obawach z  wymiaru spra-
wiedliwości oszuści zamierzali 

wyjechać na bliżej przez policję 
nieokreślone wyspy, ale ponieważ 
mieli w tym czasie na rachunku 
zaledwie parę koron, postanowili 
zarobić na sprzedaży kart graficz-
nych. Zarobili kilkakrotnie więcej, 
niż potrzebowali, dlatego zmienili 
plany i postanowili kontynuować 
działalność. Blisko 30 osób z  całej 
Republiki Czeskiej przelało im 6,5 
mln koron. Część doczekała się 
towaru, pozostali nie. Para zainwe-
stowała część pieniędzy w krypto-
waluty. 

– Wspólnym mianownikiem 
„działalności gospodarczej” pary 
było zdobywanie pieniędzy wyda-
wanych następnie na bardzo kosz-
towny styl życia – podsumowała 
Štětínská. 

Nadinspektor Wydziału Prze-
stępczości Gospodarczej Woje-
wódzkiej Komendy Policji w Ostra-
wie postawił obojgu sprawcom 
zarzuty oszustwa. Za część działań 
para będzie odpowiadała wspólnie, 
za niektóre samodzielnie mężczy-
zna, którego osadzono w areszcie 
śledczym. Za popełnione przez 
parę przestępstwa grozi kara po-
zbawienia wolności w wymiarze od 
5 do 10 lat.  (dc)

• Strażacy usuwają drzewo leżące na 
drodze w Ostrawie-Kończycach. 
Fot. Straż Pożarna/Tomáš Lach

6,5 
mln koron przyjęła para oszustów 
w formie zaliczek na dostawy kart 
graficznych
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Wojna oczyma dziecka 
Bronisław Wachtarczyk z Czeskiego Cieszyna urodził się w 1938 roku. Kiedy wybuchła wojna, był niemowlęciem, 
gdy się skończyła, miał siedem lat. Okres niemieckiej okupacji zapamiętał przez pryzmat doświadczeń małego 
dziecka. 

Danuta Chlup

R
odzina Wach-
tarczyków – ro-
dzice i dwóch 
synów – miesz-
kała w Żuko-
wie Dolnym. 
Wynajmowała 

połowę ładnego domu z ogrodem. 
Ojciec pana Bronisława, Józef 
Wachtarczyk, był nauczycielem w 
miejscowej szkole. Działał w pol-
skiej organizacji dywersyjnej Tajny 
Front, która działała na rzecz przy-
łączenia Zaolzia do Polski. Zaraz 
na początku wojny został przez 
Niemców uwięziony. Przebywał w 
obozach koncentracyjnych, naj-
dłużej w Auschwitz. Zimą 1945 
roku dotarł z marszem śmierci do 
Oranienburga, stamtąd po zakoń-
czeniu wojny na piechotę i na ro-
werze wrócił do domu. 

Emilia Wachtarczyk musiała po 
aresztowaniu męża opuścić wraz 
z synami wynajmowany dom. 
Utrzymywała rodzinę z pracy na 
roli u miejscowych gospodarzy. 
Mieszkali w wynajmowanych 
izbach, najpierw u stolarza Żwaka, 
później u Wojnarów. Mały Bronek 
bawił się z kuzynami i praktycznie 
nie odczuwał skutków wojny. 

O wojennym dzieciństwie roz-
mawiamy nad fragmentami wspo-
mnień Bronisława Wachtarczyka, 
które spisał dopiero niedawno. 

Chodziłem z kolegą – krewnym Ka-
rolem Gaurą do niemieckiego przed-
szkola. Jego ojciec był w Wehrmachcie, 
mówiliśmy płynnie po niemiecku, więc 
nawet żołnierze niemieccy odnosili 
się do nas mile (pewnie sami mieli 
gdzieś w Niemczech dzieci, do których 
tęsknili). A kiedy pod koniec wojny 
wracały ze wschodu niemieckie treny 
(powozy konne załadowane sprzętem 
wojskowym), zatrzymywały się w miej-
scowych gospodarstwach. Żołnierze 
się przed nami, dziećmi, popisywali. 
W strzelaniu, w rzucaniu granatami, w 
repetowaniu broni. 

Nie baliście się niemieckich żołnie-
rzy? 
– Jako dzieci nie rozumieliśmy, że 
to są okupanci, nie przyszło nam 
do głowy, że mogliby obrócić broń 
przeciwko nam. Chodziliśmy z 
Karolem Gaurą do przedszkola we 
dwójkę, nikt dorosły nas nie odpro-
wadzał. Pewnego razu ktoś nam 
powiedział, że na podwórzu za go-
spodą „Pod Zieloną” stoi działko 
przeciwlotnicze. Postanowiliśmy 
je zobaczyć. I poszliśmy tam z Ka-
rolem. Żołnierze – to byli młodzi 
chłopcy – specjalnie dla nas oddali 
serię strzałów w powietrze. Innym 
razem oglądaliśmy niemieckie cię-
żarówki załadowane działami. W 
domu i między sobą rozmawiali-
śmy gwarą, ale niemiecki był nam 
znany z przedszkola. W dzieciń-
stwie język niemiecki był dla mnie 
zrozumiały i naturalny, później go 
praktycznie zapomniałem. Wydaje 
mi się, że po wojnie celowo chcieli-
śmy go zapomnieć. 

Niemcy nie przepuścili nikomu, kto 
miał synów w wieku poborowym. 
Zmuszali do przyjęcia Volkslisty. 
Naciskali na moich dwóch wujków, 
ponieważ dawniej służyli w wojsku 
austriackim, a po aneksji Austria była 
częścią Rzeszy. Bojąc się wywózki, 
wujkowie przyjęli Volkslistę. Do Weh-
rmachtu został zaraz zaciągnięty syn 
wujka Andrzeja Janek. Ja pamiętam 
go tylko z jednego jego urlopu, kiedy 
nam, dzieciom, przywiózł słodycze. 
Zaraz potem zginął gdzieś na froncie 
wschodnim. Od „ujca” Karola „naru-
kowało” trzech synów. Jurek zginął 
gdzieś we Francji pod koniec wojny, 
Karol był w Afrikakorps, w Afryce 
dostał się do niewoli amerykańskiej 
i wrócił do domu w roku 1948. Naj-
młodszy Janek chyba nie zaznał walk 
i wrócił zaraz po wojnie.

Przyjęcie Volkslisty i służba w 
Wehrmachcie długo po wojnie 
budziły emocje i kontrowersje. 
Spotkał się pan z tym w swojej 
rodzinie?
– Z naszej rodziny i znajomych 
dosyć dużo mężczyzn służyło 
w Wehrmachcie i sporo ich nie 
wróciło. Po wojnie, kiedy nam 
wszczepiano, że Niemcy byli na-
szymi wrogami, życzyliśmy źle 
niemieckim żołnierzom i cieszy-
liśmy się, kiedy czytaliśmy o ich 
porażkach na froncie. Dopiero 
wiele lat później uświadomiłem 
sobie, że wśród tych niemieckich 
żołnierzy byli także moi krewni. 
Volkslista była długo po wojnie 
drażliwym tematem. W ramach 
jednej rodziny ścierały się po-
glądy na ten temat, zdarzały się 
wymiany zdań, padały zarzuty. 
Trudno to jednostronnie oceniać. 
Jeden z moich wujków, który miał 
Volkslistę, słuchał potajemnie Ra-
dia Londyn. Wujek Andrzej wy-
bronił moją mamę i nas z bratem 
przed wywózką. Kiedy Niemcy 
chcieli nas wysiedlić, zaprotesto-
wał: „Mój syn walczy za Wielkie 
Niemcy w Wehrmachcie, a wy 
chcecie wywieźć moją siostrę?”. I 
udało się ich przekonać, aby nam 
dali spokój. 

Było ogólnie przyjęte, że żony uwię-
zionych chodziły na Gestapo prosić 
o uwolnienie mężów. Chodziła i moja 
mama, zawsze bezskutecznie. Aż raz, 
kiedy było już wiadomo, że Niemcy 
przegrywają, major Weiss z Gestapo 
powiedział, że może dałoby się coś 
zrobić. I pojechał do Auschwitz do mo-
jego ojca z propozycją, aby jako przed-
wojenny działacz wkręcił się do grupy 
partyzanckiej Kamińskiego i zdradą 
doprowadził do jej likwidacji. Dał ojcu 
dwa tygodnie do namysłu. Taka propo-
zycja ojca przerażała! Ale Weiss już się 
nie zjawił. 

Weiss był jednym z gestapowców 
zastrzelonych przez oddział Kamiń-
skiego w Żywocicach w sierpniu 
1944 roku. Podczas ataku, którego 
konsekwencją była niemiecka 

zemsta i śmierć 36 niewinnych 
mężczyzn. Słychać głosy, że gdyby 
nie akcja partyzancka, nie byłoby 
żywocickiej tragedii. 
– Trudno o tym dyskutować, ja 
w każdym razie wiem o jednym 
człowieku, któremu śmierć We-
issa ocaliła życie. Był nim mój 
ojciec. Nie znamy odpowiedzi na 
pytanie, jaką ojciec podjąłby de-
cyzję i jakie miałaby ona konse-
kwencje. Gdyby odmówił, praw-
dopodobnie czekałaby go śmierć. 
A jeżeli ewentualnie zgodziłby się 
na zdradę i kolaborację, być może 
zostałby po wojnie skazany na 
śmierć. Z tej sytuacji nie było do-
brego wyjścia. 

We wrześniu 1944 miałem sześć 
lat i zacząłem chodzić do szkoły. 
Oczywiście niemieckiej. Coś z tych 
pierwszych lekcji nawet pamiętam, ale 
nauka trwała krótko. Zbliżał się front, 
a naloty stawały się coraz bardziej 
aktualne. Każdy dzień ćwiczyliśmy, co 
robić w czasie alarmu, a potem były 
już prawdziwe alarmy. Uciekaliśmy w 
zorganizowany sposób do pobliskich 
zagajników, a po alarmie nikt już do 
szkoły nie wracał. W końcu nauczania 
zupełnie zaniechano.

Do szkoły wrócił pan dopiero po 
wojnie?
– Tak, w 1945 roku. Tym razem 
była to już szkoła polska. Najpierw 
w Żukowie, potem w Czeskim Cie-
szynie, ponieważ ojciec otrzymał w 
mieście poniemieckie mieszkanie. 
Musiał go wyremontować, ponie-
waż było zniszczone, nie było w 
nim szyb – wypadły prawdopodob-
nie wtedy, gdy wysadzano most na 
Olzie. 

Kiedy pod koniec wojny Alianci bom-
bardowali niemieckie miasta, zagłębia 
i zakłady przemysłowe, ludność wy-
syłano do mniej zagrożonych miejsc. 
I tak u Pawła Wojnara umieszczono 
kobietę z synem Lotharem, gdzieś z 
zagłębia Ruhry. Lothar był w moim 
wieku, staliśmy się kolegami i razem z 
Karolem Gaurą bawiliśmy się w trójkę 
nad potokiem. Lothar mówił po nie-
miecku i nawet chyba jakąś gwarą, ale 
to nam naprawdę nie przeszkadzało.

Nie było barier między wami?
– Absolutnie nie, bawiliśmy się 
razem. Kiedy front już się zbliżał, 
Lothar pytał mnie, czy nie wymie-
niłbym nożyce mojej mamy za 
jego lornetkę, aby mógł się tymi 
nożycami bronić przed Rosjana-
mi. Nie zgodziłem się na wymia-
nę. Pamiętam też, że kiedy alianc-
kie samoloty przelatywały nad 
nami, zrzucały na ziemię stanio-
lowe paski. Nikt, nawet dorośli, 
nie wiedział, co to takiego. Ludzie 
bali się, że to jest coś, co może wy-
buchnąć. Różne krążyły pogłoski. 
Dopiero później się dowiedzieli-
śmy, że te paski miały zakłócać 
radary. 

Pamiętam, jak tuż przed frontem 
zaczęli się nocami pojawiać ruscy 
partyzanci. Taki rekonesans wojskowy. 
Potem nagle transporty ustały, Niemcy 
zniknęli i pojawili się Rosjanie. Byli ra-
dośnie przyjęci, ale wkrótce miejscowa 
ludność miała ich dość. Zaczęły się 
kradzieże bydła, kur, gęsi i tak dalej. 

Wiadomo, że sowieckie oddziały 
różnie się zachowywały, wkraczając 

na wyzwalane obszary. W Żukowie 
ludzie ich witali?
– Ludzie naprawdę się cieszyli, że 
przyszli wyzwoliciele. Dopiero po 
jakimś czasie zaczęły ich złościć 
kradzieże. Rosjanie przychodzili 
do gospodarstw wieczorem i zabie-
rali, co im się podobało. Byli chyba 
głodni. Ale surowo byli za to karani, 
a swoich oficerów ogromnie się bali. 
Byli skłonni nawet zabić, byle nie 
doszło do ujawnienia kradzieży. 

Pewnego ranka, kiedy się obudziłem, 
w naszej izbie spał obcy mężczyzna. O 
nic nie pytałem, uciekłem do sąsiadów 
i poskarżyłem się. Oni mieli z tego 
ubaw, bo już wiedzieli. „Ale to jest twój 
tata!” – usłyszałem.

 

Pod koniec wojny miał pan prawie 
siedem lat, a nie znał pan swojego 
ojca. Miało to wpływ na wasze póź-
niejsze relacje?
– Kiedy teraz widzę, w jakich bli-
skich kontaktach są dzieci ze swo-
imi rodzicami, to muszę stwierdzić, 
że my z ojcem nigdy nie doszliśmy 
do takich bliskich relacji. To, że 
do siódmego roku życia praktycz-
nie ojca nie znałem, miało na to 
wpływ. Zaczęliśmy się poznawać 
dopiero po jego powrocie z obo-
zu. Szanowałem ojca, lubiłem go, 
ale nie było między nami bliskiej 
więzi. Ojciec o swych przeżyciach 
obozowych nie opowiadał, czasami 
dochodziły do mnie tylko skrawki 
rozmów, kiedy schodzili się u nas 
byli więźniowie obozów koncen-
tracyjnych – sąsiedzi Siuda, Gajda, 
Śliż i inni. Wiele rzeczy nt. wojny i 
naszej rodziny dowiedziałem się o 
wiele lat później, po czterdziestu, 
pięćdziesięciu latach.  

• Bronisław Wachtarczyk przed budynkiem w Żukowie Dolnym, w którym podczas okupacji chodził do pierwszej klasy. Dziś 
znajduje się tam czeskie przedszkole. Fot. DANUTA CHLUP

Artyści plastycy  
prezentują dorobek 
W Galerii Ceglanej Domu Narodowego w Cieszynie rozpoczęła się we wtorek wystawa Polskiego Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków (SAP) w RC. Wernisaż zgromadził kilkunastu malarzy oraz sporą rzeszę ich przyjaciół 
i sympatyków. Obrazy można oglądać do 13 marca. 

Danuta Chlup

W
y s t a w a 
nosi tytuł 
„SAP’29022 
PL/CZ”.  Jej 
minimali -
styczna na-
zwa oddaje 

fakt, że członkami stowarzyszenia 
są zarówno ludzie mieszkający po 
czeskiej, jak i po polskiej stronie gra-
nicy. SAP zrzesza aktualnie 18 twór-
ców, swoje prace zaprezentowało 14 z 
nich. Wystawiają: Józef Drong (Cze-
ski Cieszyn), Paweł Wałach (Trzy-
niec-Niebory), Ewa Ćmok-Matykie-
wicz (Stonawa), Barbara Kowalczyk 
(Hawierzów), Darina Krygiel (Hawie-
rzów), Monika Milerska (Stonawa), 
Czesław Mendrek (Czeski Cieszyn), 
Agnieszka Pawlitko (Cieszyn), Adam 
Škňouřil (Bystrzyca), Barbara Gór-
niak (Stonawa), Małgorzata Wojdyło 
(Żywiec), Jola Wałach (Ropica), Zbi-
gniew Kubeczka (Orłowa), Julia Po-
lok (Bystrzyca) oraz członek honoro-
wy Franciszek Bałon (Znojmo). 

Słowo wstępne na temat historii 
ruchu plastycznego na Zaolziu wy-
głosił prof. Daniel Kadłubiec. Wrócił 
sto lat wstecz, kiedy prekursorami 
malarstwa na naszym terenie byli 
przede wszystkim wykładowcy Pol-
skiego Gimnazjum Realnego im. J. 
Słowackiego w Orłowej. Wymienił 

przede wszystkim Gustawa Fierlę, 
który studiował w Krakowie u słyn-
nego Józefa Mehoffera oraz Karola 
Piegzę, człowieka niezwykle wszech-
stronnego. 

– Gustaw Fierla z Orłowej i Ka-
rol Piegza z Łazów, czyli dziś też 

Orłowej, to byli według mnie lu-
dzie niedocenieni. Przed stu laty, 
w 1922 roku, zorganizowali w Or-
łowej fantastyczną wystawę, któ-
rą pokazali także w Poznaniu, a 
później w Brnie. To był początek 
wystawiennictwa plastycznego 

na Ziemi Cieszyńskiej – przypo-
mniał Kadłubiec. 

Mówił także o powojennej histo-
rii ruchu plastycznego. W 1947 roku 
przy Polskim Związku Kulturalno-
-Oświatowym powstało Stowarzy-
szenie Literacko-Artystyczne. Pierw-

szym pokoleniem plastyków byli: 
Gustaw Fierla, Karol Piegza, Franci-
szek Świder, Władysław Pasz, Rudolf 
Żebrok, Dominik Figurny i Gustaw 
Nowak. Później dołączyli do nich 
kolejni artyści. Kadłubiec zwrócił 
uwagę, że większość plastyków sku-
pionych w SLA stanowili „dolanie”. 

– W 1995 roku została urządzona 
w Bielsku najobszerniejsza wysta-
wa dorobku zaolziańskich plasty-
ków pt. „Polscy artyści na Zaolziu 
1945-1995”. Prezentowano wtedy 
150 prac 35 plastyków. Wystawa ta 
odbiła się niesamowicie szerokim 
echem  – mówił Kadłubiec. 

W 2004 roku artyści plastycy 
oddzielili się od PZKO, założyli 
samodzielną organizację Polskie 
Stowarzyszenie Artystów Plasty-
ków (SAP) w RC i stali się jednym z 
podmiotów wchodzących w skład 
Kongresu Polaków. Prezesami byli 
kolejno: Darina Krygiel, Paweł Wa-
łach, Ewa Ćmok. Obecnie funkcję 
tę piastuje Barbara Kowalczyk. 

Prezes SAP przedstawiła na wer-
nisażu poszczególnych plastyków 
oraz ich prace. 

– Zebrało się tutaj ponad 30 
obrazów. Nie mają one wspólne-
go tematu, każdy wystawia swoje 
prace z ostatniego okresu, według 
własnego uznania. Można znaleźć 
tu różne techniki, od akwareli po 
malarstwo olejne – mówiła Barbara 
Kowalczyk.  

• Autorzy obrazów na wernisażu w Cieszynie. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Artyści i ich obrazy
Ewa Ćmok-Matykiewicz

Maluję portrety, pejzaże i inne rzeczy – słowem wszystko i to róż-
nymi technikami. Tutaj wystawiam dwie akwarele: pejzaż beskidzki 
oraz zamek i kościół we Frysztacie. To jedne z moich ostatnich 
prac. Większość moich obrazów malowanych podczas pande-
mii wygląda inaczej. Pandemia bardzo osobiście mnie dotknęła, 
odeszło parę bliskich osób, musiałam się z tego „wymalować”. 
Obrazów, które poruszają ten ciężki temat, nie chciałam tutaj wy-
stawiać, pokażę je może kiedyś później, po jakimś czasie.

Jola Wałach

Kończę studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Do pracy li-
cencjackiej i magisterskiej miałam przedmiot do wyboru i wybrałam 
malarstwo. Maluję i dla przyjemności, i z w związku ze studiami. Są 
obrazy, które maluję „dla siebie” i takie „pod uczelnię”. Ale jedno z 
drugim się łączy. Tutaj wystawiam dwa obrazy – portrety dziewczyn 
– wykonane farbami akrylowymi. Na jednym są moje siostry, na dru-
gim ciocia. Powstał cały cykl obrazów pt. „Obrazy kobiet w mojej ro-
dzinie”.  Chciałam przez to pokazać, jak ważna jest dla mnie rodzina, 
co nam dają tradycje. 

Franciszek Bałon 

Przyjechaliśmy z żoną ze Znojma, ale jeszcze parę lat temu żyli-
śmy w Szwecji. Jestem od dawna związany z Zaolziem i będę na 
zawsze, chociaż już tu nie mieszkam. Przez większość życia po-
święcałem się głównie grafice i fotografii, do malowania wróciłem 
na emeryturze. Na Wyspach Kanaryjskich, bo tam wyjeżdżaliśmy 
na zimę. Był tam dom z atelier, malowanie mnie wciągnęło i teraz 
maluję codziennie. Jaki jest mój styl? Nie do określenia, od granic 
symbolizmu aż po naiwizm. Tutaj wystawiłem mniejsze prace, na 
ogół maluję dużo większe płótna. Zacząłem malować dla siebie, ale 
znajomi, a głównie żona mnie przekonali, żeby wystawiać. Wysta-
wiałem w Pradze na Open Air Fest, miałem własną wystawę jubile-
uszową w Znojmie, gdzie prezentowałem 80 obrazów.
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Fot. FRANTIŠEK SZYMCZYSKO

S T R E FA  M Ł O D Y C H

GŁOS
MŁODYCH

CO W BIBLIOTECE PISZCZY

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.

Atlanta  
to jej drugi dom
Anetta Sikora mieszka w Nawsiu i uczęszcza do drugiej, polsko-czeskiej, klasy 
Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie. Ponieważ jej ojciec mieszka obecnie za 
oceanem, od kilku lat regularnie odwiedza Stany Zjednoczone. 

Beata Schönwald

Kiedy po raz pierwszy wyjechałaś 
do USA?
– To było chyba cztery lata temu 
i odtąd bywam tam regularnie 
w czasie wakacji i niekiedy też w 
święta. Mój tato mieszka w Atlan-
cie w stanie Georgia. 

Jakbyś scharakteryzowała to mia-
sto?
– To duże miasto, z zakorkowany-
mi ulicami, sznurami samochodów 
i masą ludzi. Diametralnie inne od 
Nawsia, dlatego, kiedy przyjecha-
łam tam pierwszy raz, to wszystko 
było dla mnie nowe i trochę dziw-
ne. Z drugiej strony zauważyłam, 
że panujący tam ruch nie ma w 
sobie tego stresującego pośpiechu, 
jaki znamy z naszych miast. Ludzie 
są wyluzowani, sprawiają wrażenie 
zadowolonych.

Myślę, że tego moglibyśmy się od 
nich uczyć. Czego jeszcze?
– Gościnności, uprzejmości, przy-
jaznego nastawienia nawet do osób 
zupełnie obcych. To widać, kiedy 
wchodzimy do sklepu i obsługa od 
razu nas pyta, jak nam się powodzi 
i ogólnie jest miła. Niestety, u nas 
czasem jest tak, że sprzedawca na-
wet nie odpowie na nasze „dzień 
dobry”. 

A przeciwnie, było coś takiego w 
zachowaniu miejscowych, co cię 
raziło?
– W zachowaniu, kontaktach mię-
dzyludzkich, myślę, że nie. Zasko-
czył mnie natomiast ich sposób 
ubierania. Tam ludzie nie przej-
mują się tym, w czym wychodzą 
do sklepu czy na ulicę i nie inte-
resuje ich, co kto o nich pomyśli. 
Np. dziewczyny w moim wieku 
wkładają na szorty lub spódniczkę 
mini tylko długą bluzę, co może 
sprawiać wrażenie, że włożyły ją 
na same majtki czy rajstopy. U nas 
zdecydowanie więcej uwagi przy-
wiązuje się do mody i sposobu 
ubierania. 

Jak spędzasz czas podczas tych wa-
kacyjnych podróży?
– Czasu mam sporo, bo zwykle 
zostaję tam przez cały miesiąc. W 
związku z tym wiele zdążyłam już 
zwiedzić. Byłam w Las Vegas, No-
wym Jorku, Arizonie, Chicago, Wa-
szyngtonie, San Francisco. Dzięki 

temu zauważyłam, jak poszczegól-
ne miejsca różnią się od siebie. Np. 
Nowy Jork jest miastem, w którym 
wszystko dzieje się w przyspieszo-
nym tempie, zupełnie inaczej niż 
w spokojnej Atlancie. Jednak naj-
większe wrażenie zrobił na mnie 
Las Vegas. Od dziecka marzyłam, 
żeby tam pojechać, zobaczyć mia-
sto kasyn, luksusowych hotelów 
i sklepów. To mi się spełniło i to z 
nawiązką, bo przy okazji obejrza-
łam show wielkiego iluzjonisty Da-
vida Copperfielda. Jego magia jest 
niesamowita i sprawia, że człowiek 
odnosi wrażenie, że znalazł się w 
zupełnie innym świecie i nie jest 
w stanie odgadnąć, na czym te jego 
sztuczki polegają. Sprawił np., że 
na naszych oczach zniknął samo-
chód. I jak to sobie wytłumaczyć? 

Jak twój angielski? Czy dzięki tym 
wyjazdom zrobiłaś jakieś postępy?
– Kiedy po raz pierwszy pojecha-
łam do Stanów, chodziłam jesz-
cze do podstawówki i szczerze 
mówiąc, niespecjalnie mówiłam 
po angielsku. Pierwszy kontakt z 
amerykańskim angielskim przed-
stawiał dla mnie dość duży szok. 
Ten język brzmiał zupełnie inaczej 
od naszego szkolnego angielskie-
go. Teraz łapię już znacznie więcej, 
choć prawdę powiedziawszy okazji 
do posługiwania się tym językiem 

nie mam aż tyle. Tato jest Czechem 
i kiedy jesteśmy razem, to rozma-
wiamy po czesku, a poza domem 
to on załatwia większość spraw. 
Nie ma tej presji, która zmuszałaby 
mnie do bezwarunkowego przesta-
wienia się na angielski. O postępie 
można jednak mówić, bo teraz ro-
zumiem już, co ludzie do mnie mó-
wią i potrafię im odpowiedzieć.

Rozumiem, że Atlanta, to twój drugi 
dom. Wyobrażasz sobie, że mogła-
byś tam zamieszkać albo chociażby 
pójść na studia?
– O studiach trochę myślę, ale w 
takim przypadku na pewno musia-
łabym poprawić język.

Czy covid nie stanął na przeszkodzie 
twoim wyjazdom do Stanów?
– Nie tyle samemu wyjazdowi, ile 
przyjazdowi. Kiedy zaraz po świę-
tach Bożego Narodzenia pojechały-
śmy tam razem z koleżanką z pod-
stawówki, która uczęszcza obecnie 
do gimnazjum, musiałyśmy prze-
łożyć na później powrót do domu. 
Po tygodniu pobytu najpierw ja 
złapałam covid, a potem ona. W 
rezultacie wróciłyśmy o dwa ty-
godnie później i spóźniłyśmy się 
do szkoły. To, co zaplanowałyśmy, 
udało nam się jednak zrealizować – 
np. pojechać na turniej koszykówki 
z LeBronem Jamesem.  

• Anetta Sikora odwiedziła również 
stan Nevada. Fot. ARC

Robotyka  
jest trendy

Na podjęcie ostatecznej 
decyzji pozostaje już 
tylko tydzień. 1 marca 
mija termin składa-

nia zgłoszeń do szkół średnich. 
Opcją, która może być ciekawa 
dla tych dziewiątoklasistów, któ-
rzy lubią informatykę i nowo-
czesne technologie cyfrowe, jest 
Akademia Handlowa w Czeskim 
Cieszynie. Część przedmiotów 
nauczana jest tutaj po polsku.

– Nasza szkoła wielu ludziom 
kojarzy się głównie z  rachun-
kowością, ale w miarę postępu 
technologii cyfrowych informa-
tyka zajmuje w naszych progra-
mach nauczania coraz istotniej-
sze miejsce i jest przedmiotem, 
z którego każdy nasz uczeń zdaje 
maturę – podkreśla wicedyrek-
tor czeskocieszyńskiej Akademii 
Handlowej Beata Hupka. 

To nie są puste słowa. Wystar-
czy wejść na stronę www.oact.
cz, Facebook i Instagram, żeby 
przekonać się o tym, że szko-
ła stawia na nowoczesny spo-
sób komunikacji z  otoczeniem. 
Przy okazji można udać się na 
wirtualny spacer po szkole – jej 
korytarzach, klasach i klasopra-
cowniach. Nowy dizajn strony 
internetowej, to w czasach on-li-
ne najlepsza wizytówka szkoły, 
ale także coś, czego w Akademii 
Handlowej mogą się nauczyć 
również jej uczniowie. Służy do 
tego działające po lekcjach kółko 
tworzenia stron internetowych 
przy pomocy popularnego języka 
znaczników HTML. W tym mie-
siącu odbyły się jego pierwsze za-
jęcia. Oferta zostanie wznowiona 
także po wakacjach.

Dziewiątoklasistów, którzy 
będą wybierać szkołę średnią, 
z  pewnością zainteresuje rów-
nież możliwość uczestniczenia w 
pozalekcyjnych zajęciach z robo-

tyki i programowania. W tym celu 
czeskocieszyńska „handlówka” 
zakupiła już zestaw VEX IQ, który 
umożliwia zbudowanie własnego 
robota, a nauczyciele, którzy za-
jęcia poprowadzą, przechodzą 
obecnie fachowe szkolenia. – W 
następnych latach nosimy się z 
zamiarem wprowadzenia robo-
tyki oraz programowania także 
na lekcje informatyki. Uczniowie 
nauczą się na nich analitycznego 
myślenia, projektowania algoryt-
mów, posługiwania się językiem 
programowania Python, a także 
pracy w zespole – przekonuje Be-
ata Hupka.

Promocja nowości technicz-
nych, możliwości praktyczne-
go wykorzystywania nowocze-
snych technologii oraz narzędzi 
cyfrowych TIK leżą u podstaw 
współpracy Akademii Handlo-
wej z  wydziałami technicznymi. 
Ich wspólne działania dopiero 
co się rozpoczęły, wachlarz po-
dejmowanych tematów w czasie 
zajęć warsztatowych jest jednak 
ogromny i niezwykle aktualny. 
Poruszane będą bowiem takie 
zagadnienia, jak inteligentne 
budynki i domy, nowoczesna lo-
gistyka, kryptowaluta jako pie-
niądz elektroniczny czy gra ha-
zardowa, matematyka i geogebra 
czy możliwości pomiaru jakości. 

Niezależnie od tych wszyst-
kich działań czeskocieszyńska 
„handlówka” nie przestaje być 
szkołą o profilu ekonomicznym 
– współpracującą od lat z Wy-
działem Ekonomicznym Wyższej 
Szkoły Górniczej Uniwersytetu 
Technicznego w Ostrawie, a kon-
kretnie z jego Katedrą Rachun-
kowości Finansowej i Podatków, 
które organizuje dla zaintere-
sowanych uczniów wiele cieka-
wych warsztatów i wykładów.

 (sch)

• Tegoroczni polscy pierwszoklasiści na zajęciach w klasopracowni komputero-
wej. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Kolejną porcję nowości książkowych przedstawia František Szymczysko z Biblioteki 
Miejskiej przy ul. Havlíčka w Czeskim Cieszynie. 

Wszystkie książki, które dziś 
zaproponuję, można okre-

ślić słowem tajemnica. Dla naj-
młodszych, w wieku 6-9 lat, mamy 
nowe książki z super serii „Malarze 
dzieciom”: „W sekretnym ogro-
dzie” oraz „Czyj to domek?”. Au-
torka Agnieszka Starok zestawiła 
po kilka obrazów malarzy Claud’a 
Moneta oraz Vincenta van Gogha i 
napisała do nich historie dla dzie-
ci. Obrazy mistrzów posłużyły tu 
jako ilustracje dla małych czytelni-
ków. To jest bardzo fajny pomysł, 
ponieważ dzieci mają dzięki temu 
kontakt z prawdziwą sztuką. 

Dla czytelników od 9 do 13 lat 
mamy trzy nowości. Pierwszą jest 
„Nocny ekspres” (autorka Karin 
Erlandsson), historia tajemniczego 
pociągu, który wiezie bohaterkę w 
tajemniczy świat, gdzie przeżywa 
różne przygody. „Tajemne bractwo 
pana Benedykta” (napisał Stewart 
Trenton Lee) rozpoczyna się bar-
dzo ciekawie – anonsem o treści: 
„Jesteś utalentowanym dzieckiem, 
szukającym nowych możliwości?” 
Tajemne bractwo szuka dzieci do 
tajemniczego domu, gdzie czeka 
na nich zadanie, a ich przyjaźń 
zostanie wystawiona na próbę. To 

książka przygodowa z nutką tajem-
niczości, ale też napięcia. 

Trzecią nowością dla tej grupy 
wiekowej są „Pieśni zaginionego 
kontynentu” Przemysława Hytro-
sia. Książka zawiera różne opo-
wiadania, historie z zaginionego 
kontynentu, na którym nie ma 
cywilizacji, ale są ciekawe rośliny, 
magiczne postacie i tym podob-
nie. Książka jest bardzo fajnie na-
pisana, świetnie się ją czyta. 

Dla najstarszych dzieci (13-15 
lat) mamy „Ogród zagubionych 
tajemnic” (autor A. M. Howell) 
oraz „Księgi mroku” (autor J. A. 

White). Pierwsza z tych książek to 
mieszanka fantazji i horroru (poja-
wiają się duchy). Bohaterka odkry-
wa tajemnice posiadłości swojego 
wuja. „Księgi mroku” to opowieść 

o tym, jak odnaleźć utraconą pew-
ność siebie. Również w tej powie-
ści pojawia się magia, bohater 
przeżywa różne przygody, poznaje 
fantastyczne postacie.  (dc)

Trzy bale w jednym przedszkolu
W polskim przedszkolu w Bystrzycy odbył się w środę wielki bal – a właściwie trzy bale, ponieważ bawiono się 
w trzech oddziałach. Dzieci pojawiły się w fantastycznych strojach karnawałowych, natomiast panie nauczycielki 
przygotowały fajne zabawy, dekoracje i poczęstunek. 

Danuta Chlup

D
zieci zaraz rano 
przebrały się 
w kostiumy. 
Po śniadaniu 
r o z p o c z n i e 
się zorganizo-
wana zabawa. 

We wszystkich klasach będzie 
prezentacja kostiumów, później 
tańce, zabawy, konkursy z nagro-
dami. Dzieci otrzymają kotylio-
ny, w zeszłym tygodniu starsze 
oddziały upiekły pierniczki – po-
wiedziała Monika Polok, kierow-
niczka przedszkola, zanim razem 
poszłyśmy przyjrzeć się karna-
wałowej zabawie. Dodajmy, że 
pani Monika także była w prze-
braniu, w kostiumie Śpiocha. 

Starszaki z oddziału „Dzwon-
ki” rozpoczęły bal polonezem. 
Zaraz potem jedno dziecko za 
drugim wchodziło na czerwony 
dywan i przedstawiało widowni 
swój strój.  Pojawili się Spiderma-

ni, baletki, Pippi Pończoszanka, 
policjant, kowboje, Czerwony 
Kapturek, pies, kot, jeż i wiele 
innych fajnych postaci i zwierzą-
tek. Panie przebrały się za bie-
dronkę i pszczółkę. Nagrodą dla 
każdego przebierańca był medal. 
Po prezentacji kostiumów wszy-
scy ruszyli w tany. Pląsały nie 
tylko dzieci, ale także kapcie – w 
specjalnym, kapciowym tańcu. 

Podobnie było w oddziale 
średniaków, czyli „Paprotek”. Tu 
dzieci z prawdziwą werwą rzuciły 
się w wir tańca  „Stop” (wszyscy 
bawią się wesoło, a gdy zabrzmi 
„stop”, zatrzymują się w miejscu 
i trwają w bezruchu). 

Maluszki starsze – „Stokrotki” 
oraz młodsze – „Poziomki” miały 
wspólny balik w stokrotkowym 
królestwie. A trzeba powiedzieć, 
że sala ta wygląda po remoncie 
naprawdę fantastycznie. Naj-
bardziej zachwyca instalacja w 
kształcie drzewa sięgającego sa-
mego sufitu. 

Najmłodsi zachwycali się tań-
cem i zabawami z balonikami. A 
jakie stroje królowały wśród ma-
luchów? Zauważyłam strażaka, 
pszczółkę, tygryska, pingwinka, 
semafor i wiele innych. 

Przedszkolaki od dłuższego 
czasu przygotowywały się do 
karnawału. Wraz z paniami robi-

ły kolorowe maseczki i dekoracje. 
Wszystko było zapięte na ostatni 
guzik. Po tańcach, harcach i za-
bawach dzieci częstowały się sło-
dyczami i owocami – były nawet 
specjalne, zdrowe owocowe sza-
szłyki. 

Bystrzyckie przedszkole jest 
świeżo po remoncie. Dzięki ada-

ptacji strychu jest więcej miejsca 
dla przedszkolaków. To właśnie 
tam, na poddaszu, znajduje się 
zupełnie nowa klasa „Dzwon-
ków”. Dwie klasy są kompletnie 
nowo wyposażone, pozostałe 
dwie czekają jeszcze na swoją 
metamorfozę. 

 

Starszaki prezentują stroje

 

 

• Jestem Sofinka i przebrałam się za 
kotka. 

• Jestem Evelinka i przebrałam się za 
Pippi Pończoszankę.

• Nazywam się Alexander i przebra-
łem się za Spidermana. 

• Jestem Klarka i przebrałam się za 
Czerwonego Kapturka. 

• Nazywam się Tomáš i przebrałem się 
za kowboja.

• Średniakom bardzo podobał się taniec „Stop”. 
• Maluszki zachwyciły zabawy z balonikami. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP
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Łukasz Klimaniec

N
ie ma przesady w 
stwierdzeniu, że 
„w Bystrzycy cią-
gle coś się dzieje”. 
Wystarczy krótka 
przechadzka po 
centrum, by zo-

baczyć, jak wiele zmieniło się od 2018 
roku. Remiza ma nową elewację, czeska 
szkoła poddasze z efektowną aulą, pol-
skie przedszkole nowy dach oraz sale, 
a wokół dworca kolejowego robotni-
cy uwijają się przy zagospodarowaniu 
tego terenu, by za miesiąc stał się jedną 
z wizytówek gminy. A przecież to tylko 
niektóre przykładowe inwestycje.

– Od 33 lat jestem w samorządzie 
gminy. Z tego osiem lat byłem zastęp-
cą wójta, a od ośmiu lat jestem wójtem 
– wylicza Roman Wróbel, a na nasze 
stwierdzenie, że „na samorządzie zjadł 
zęby” przytakuje podkreślając, że uro-
dził się w Bystrzycy, mieszka tu i jest 
przesiąknięty klimatem tej gminy oraz 
lokalnym patriotyzmem. 

– Nie wiem, czy to wada, czy zaleta, 
ale często zamiast pragmatyzmu na 
pierwszym miejscu swoich działań sta-
wiam serce, którym się kieruję. Te duże 
projekty infrastrukturalne są dla mnie 
bardzo ważne, ale motorem napędo-
wym są te tzw. miękkie projekty, które 
wpływają na jakość życia mieszkańców 
i rozwój gminy – przyznaje.

Ludzie chcą tu mieszkać
Tak prowadzona polityka inwestycyj-
na samorządu przynosi dobre efekty. 
Dowodem może być fakt, że od 1 stycz-
nia 2022 roku Bystrzyca jest największą 
gminą w Republice Czeskiej (nie posia-
dającą statusu miasta), pod względem 
liczby mieszkańców, których jest 5414.

– Mamy do zaoferowania naprawdę 
dobre warunki. Jest fantastyczna in-
frastruktura przedszkolna i szkolna, 
Dom Dzieci i Młodzieży, który oferuje 
35 zajęć pozalekcyjnych także dla do-
rosłych, mamy krytą pływalnię, jest 
kryta ujeżdżalnia, muzeum i nowocze-

Bystrzyca – duże tempo dobrych zmian
Odwiedzając Bystrzycę można się zachwycić. Malownicze położenie to jedno, ale umiejętne wykorzystanie tego 
potencjału poprzez ciekawe inwestycje to drugi ważny aspekt. Nic dziwnego, że Bystrzyca jest obecnie największą 
gminą w RC (nie mającą statusu miasta) pod względem liczby mieszkańców. – Ludzie chcą się tu sprowadzać i żyć 
– mówi wójt Roman Wróbel, z którym spacerowaliśmy po gminie.

sne centrum informacji, osiem boisk 
ze sztuczną nawierzchnią, dwie strefy 
wypoczynku, oczyszczalnia ścieków 
i kanalizacja. To oferta i usługi, któ-
re wpływają na wysoką jakość życia 
i sprawiają, że Bystrzyca cieszy się 
ogromnym wzięciem – wskazuje wójt 
Bystrzycy. I dodaje: – Ludzie chcą się tu 
sprowadzać, budować tu swoje domy i 
tutaj żyć.

Roman Wróbel nie zapomina o swo-
ich związkach z oświatą, dlatego gdy 
rozmawiamy o inwestycjach w ramach 
trwającej kadencji, na pierwszym miej-

scu wymienia przedsięwzięcia dotyczą-
ce oświaty. To modernizacja budynku 
czeskiej szkoły podstawowej, w którym 
zagospodarowane zostało poddasze, 
gdzie powstała efektowna aula oraz 
pomieszczenia klasowe. Inwestycja do-
finansowana z programu IROP pochło-
nęła 30 mln koron. Równie dużą była 
modernizacja polskiego przedszkola – 
placówka zyskała nową elewację, dach, 
sale do prowadzenia zajęć z dziećmi 
oraz nowe elementy infrastruktury 
przedszkolnej (koszt inwestycji to 25 
mln koron, gmina zdobyła dofinanso-
wanie z programu IROP).

Nową sztuczną nawierzchnię otrzy-
mało boisko znajdujące się obok szkoły 
podstawowej (5 mln koron). Poprzednia 
nawierzchnia była już mocno wysłużo-
na, ale to nic dziwnego, bo ten obiekt 
tętni życiem niemal każdego dnia – z 
boiska korzystają nie tylko mieszkańcy 
Bystrzycy, ale i okolicznych miejsco-
wości. Modernizacja dotknęła też krytą 
pływalnię (8 mln koron), która otrzy-
mała nowoczesne technologie baseno-
we, by sprostać wymogom sanitarnym i 
komfortowi miłośników pływania.

Ciekawie prezentuje się przyszłość 
powstałej pół rok temu strefy relaksu Na 
Pasiekach (3 mln koron). W części daw-
nego boiska został wybudowany obiekt 
sportowy ze sztuczną nawierzchnią – 
to otoczony siatką nieduży kompleks 
boisk, gdzie uprawiać można aż dwa-
naście dyscyplin m.in. piłkę nożną, ko-
szykówkę, siatkówkę czy tenis ziemny. 
Wejście na boisko wyłożone z wielkich 
kamiennych płyt dobrze komponuje się 
z górską okolicą, podobnie jak elemen-
ty małej architektury – drewniane ław-
ka oraz kosze na śmieci.

– Obiekt został oddany do użytku 
niedawno, dlatego teraz czekamy na 
reakcje i odzew mieszkańców. Chce-
my wiedzieć, jak im się to podoba i co 
można tam jeszcze zrobić, bo jest tam 
miejsce, które można fajnie zagospo-
darować. Zastanawiamy się, czy posze-
rzyć część sportową, czy raczej utwo-
rzyć strefę wypoczynku: park i ścieżki. 
A może mieszkańcom wystarczy to, co 
jest teraz? – zastanawia się Roman Wró-
bel. 

Atrakcyjną inwestycją jest projekt 
„Biotop Kamenne”, który polegał na 
pomysłowym zagospodarowaniu frag-
mentu lasu na trasie turystycznej pro-
wadzącej z Bystrzycy na Filipkę (żółty 
szlak). W ramach tego projektu w czę-
ści lasu znalazła się ścieżka edukacyj-
na, wzdłuż której stanęły wykonane 
z drewna posągi leśnych zwierząt na-
turalnej wielkości (sarny, jeleń, dzik, 
wilk, sowa, sokół), a nad niewielkim 
zrewitalizowanym jeziorem zostało wy-
budowane molo. Na ten projekt (2 mln 
koron) gmina zdobyła 100 procent do-
finansowania.

Centrum zmieni się pięknie
Najświeższa inwestycja, która jest w 
trakcie ukończenia, to rewitalizacja 
strefy obok dworca kolejowego. Wójt 
Bystrzycy nie ukrywa, że ten rejon był 
piętą achillesową gminnego wizerunku.

– Gdy w 2018 roku oddaliśmy do 
użytku budynek MUZ-IC, czyli mu-
zeum i centrum informacji, ten rejon 
bardzo zyskał w oczach. Teraz braku-
je nam miesiąca do zakończenia tego 
przedsięwzięcia wokół dworca. Są już 
nowe przystanki autobusowe, nowe 
oświetlenie, ścieżki, podziemne po-

jemniki na odpady komunalne. Ta 
strefa zmieni się nie do poznania. 
I bardzo nas to cieszy – mówi Ro-
man Wróbel.

Ważną inwestycją jest budowa 
prawie 2-kilometrowego chodni-
ka na odcinku Bystrzyca – Nydek. 
Przedsięwzięcie warte 30 mln ko-
ron rozpoczęło się kilka miesięcy 
temu i ma być gotowe na jesień 
2022 roku.

– To duże wyzwanie, bo chodnik 
przebiega wzdłuż drogi krajowej. 
Ale zdecydowaliśmy się na to, bo 
zależy nam na poprawie bezpie-
czeństwa pieszych i ich komforcie 
– zaznacza wójt Bystrzycy. Gotowy 
jest natomiast chodnik Na Pasieki 
(4 mln koron), który jest przedłu-
żeniem ważnej arterii dla pieszych. 
Roman Wróbel przypomina, że 
gmina w latach 2016-2017 wybu-
dowała 1750 metrów tego chodni-
ka, ale mieszkańcy zwrócili uwa-
gę na konieczność dobudowania 
400-metrowego odcinka, co udało 
się zrobić w 2019 roku.

Spacerując po Bystrzycy w oczy 
rzuca się nowa elewacja remizy 
strażackiej (3 mln koron) oraz 
zmodernizowany budynek pod 
numerem 295, który jest w mająt-
ku gminy (2 mln koron). To wła-
śnie do niego po remoncie mogli 
wprowadzić się strażnicy miejscy, 
których siedziba znajdowała się 
do tej pory w budynku urzędu 
gminy.

– Teraz strażnicy mają komfor-
towe warunki do przyjmowania 
klientów i do wykonywania swoich 
obowiązków. To była potrzebna 
inwestycja, podobnie jak decyzja 
o utworzeniu straży miejskiej – 
mówi Roman Wróbel. Przypomi-
na, że przed czterema laty pomysł 
utworzenia straży miejskiej w By-
strzycy budził wśród mieszkańców 
spore wątpliwości. Szybko jednak 
okazał się strzałem w dziesiątkę – 
strażnicy sprawdzają się w gminie 
m.in. pilnują przejść dla pieszych, 
porządku z parkowaniem, dbają o 
bezpieczeństwo. 

Gmina ma za sobą także intensy-
fikację oczyszczalni ścieków (6 mln 
koron), która zyskała nowe techno-
logie, dzięki czemu może spełniać 
swoją funkcję obsługując nie tylko 
mieszkańców Bystrzycy, ale także 
Nydku i części Wędryni. Po trzech 
latach zakończyła się też rewita-
lizacja potoku Żabiniec (10 mln 
koron), w ramach której na odcin-
ku ok. 1 km zostało uregulowane 
koryto rzeczne. W rejonie kościoła 
został wybudowany nowy most (3 
mln koron), a w Łączce, wysoko 
położonej części gminy powstał 
wodociąg (1 mln koron). Niebawem 
rozpocznie się kanalizacja Karpęt-
skiej (20 mln koron), a na przeło-
mie maja i czerwca wymienione 
będą nawierzchnie w halach spor-
towych (7 mln koron).

O ten potencjał  
trzeba dbać
Nie jestem tu po to, by siedzieć i 
głaskać stołek – mówi wprost Ro-
man Wróbel pytany o duże tempo 

inwestycji w gminie. – Póki jest 
siła, chęć do pracy i energia, to sta-
ramy się, aby ciągle coś się działo. 
Nie wszystkim takie tempo odpo-
wiada, ale to ludzkie. Tak samo jest 
to normalne, że na takim stanowi-
sku jest się po to, by nakręcać te 
działania – wyjaśnia.

Wójt Bystrzycy pomysłów ma 
wiele. Każdy przedstawia na forum 
projektowym, a specjaliści spraw-
dzają, czy pomysł da się w ogóle 
zrealizować, a jeśli tak, to w jaki 
sposób. – Taki styl pracy bardzo 
mi odpowiada – przyznaje Roman 
Wróbel.

Mówiąc o przyszłości Bystrzycy 
podkreśla, że wspólnym obowiąz-
kiem jest budowanie jej na tym, co 
było już od 1423 roku, gdy pojawiła 
się pierwsza wzmianka o gminie. 
–  Położenie i potencjał przyrodni-
czy Bystrzycy są ogromne. Wspól-
nie musimy o to dbać – zaznacza.

Dlatego wśród inwestycyjnych 
planów gminy jest nietuzinkowe 
zagospodarowanie terenów, jakie 

znajdują się za kompleksem szkół i 
przedszkoli. 

– 99 procent gmin w centrum 
swoich miejscowości lokuje komer-
cję. A my chcemy być wyjątkiem i 
w centrum urządzić efektowny 
park. Taką oazę spokoju z drzewka-
mi, ścieżkami, elementami drew-
nianej architektury i przestrzenią, 
w której będzie można „naładować 
akumulatory”. To projekt na skalę 
marzeń, ale wierzę, że uda się go 
zrealizować – mówi wójt Bystrzycy 
pokazując na YouTube wizualiza-
cję tego miejsca.

Innym z projektów jest postawie-
nie przy budynku polskiej szkoły 
okazałej dobudówki z tarasem wi-
dokowym na dachu i klasopracow-
niami wewnątrz.

– Jesteśmy na etapie projektowa-
nia. Realizację tego przedsięwzię-
cia chcielibyśmy rozpocząć w 2023, 
2024 roku w zależności od tego, czy 
uda się nam zdobyć dofinansowa-
nie na taki projekt – przyznaje wójt 
Bystrzycy. 

● Rewitalizacja strefy obok dworca kolejowego zmierza ku końcowi. – Ten rejon zmieni się nie do poznania. Bardzo nas to cieszy – mówi Roman Wróbel.

● Polskie przedszkole zyskało m.in. nową elewację, dach i sale do prowadzenia zajęć z dziećmi. 

● Roman Wróbel inwe-
stycje dotyczące oświaty 
wymienia na pierwszym 
miejscu. To m.in. moder-
nizacja budynku czeskiej 
szkoły podstawowej (na 
drugim planie). 

● Boisko za kompleksem szkolnym 
zyskało nową sztuczną nawierzchnię.

● Na Pasiekach w ramach strefy relaksu powstał nieduży kom-
pleks boisk.

● Molo nad zrewitalizowanym stawem. 

● W ramach projektu „Biotop Kamenne” w części lasu znalazły 
się naturalnej wielkości posągi zwierząt. 

● W rejonie kościoła został 
wybudowany nowy most. 

● W krytej pływalni zostały zmodernizo-
wane technologie basenowe.

● W trakcie rewitalizacji potoku Żabiniec zostało uregulowane 
koryto rzeczne.

● Remiza strażacka w nowej szacie.
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Kafirzy i inni

N
iedawno pisa-
łem w jednym 
z felietonów 
o układzie 
m o n a c h i j -
skim z roku 
1938 – w jego 

wyniku oddano w pacht Hitlerowi 
Kraj Sudecki, a tylko nieco póź-
niej całe Czechy. Pretekstem do 
tamtych rozważań była dopiero co 
oglądnięta przeze mnie produkcja 
Netflixa „Monachium: w obliczu 
wojny” (reż. Christian Schwochow, 
2021), która przełożyła na język ob-
razu powieść Roberta Harrisa „Mo-
nachium” (skądinąd – scenarzysty 
filmu). Nie przesądzam, czy inten-
cją filmu była rehabilitacja polity-
ki ówczesnego premiera Wielkiej 
Brytanii Neville’a Chamberlaina, 
polityki ustępstw przed coraz bar-
dziej widoczną tendencją do agre-
sji prezentowaną przez hitlerowską 
III Rzeszę. Niemniej takie właśnie 
można było odnieść wrażenie. Pi-
szę „można było”, bo nie przypusz-
czam, bym tylko ja w taki sposób 
odebrał przesłanie filmu. Zainte-
resowanych moimi refleksjami o 
„Monachium” odsyłam do archi-
wum „Głosu”. Dzisiaj interesować 
mnie będzie inna, w gruncie rzeczy 
jednak bardzo pokrewna sprawa. 
Stąd ten, może nieco przydługi, 
wstęp. Idzie o appeasement, o po-
litykę zaspokajania żądań, politykę 
ustępstw, którą łączy się zwykle 
właśnie przede wszystkim z ukła-
dem monachijskim i nazwiskiem 
Chamberlaina. Jak się okazuje, 
miała ona swoich prekursorów. 

„Gdyby nas nawet setkami ty-
sięcy topiono, wbijano na pale, ob-
dzierano ze skóry, pieczono na wol-
nym ogniu, w całej sympatycznej 
Europie nikt palcem nie ruszy, nikt 
nie otrząśnie popiołu z cygara”… 
Spokojnie, spokojnie, bez strachu 
– takie przekonanie wyraził sto kil-
kadziesiąt lat temu autor „Lalki”. 
Przeczytałem to kiedyś w Interne-
cie. I skrupulatnie wynotowałem. 
W XIX wieku Polski niepodległej 
nie było, byli (tylko?) Polacy. Nie-
którzy z nich, jak to się nieco gór-
nolotnie powiada, już wówczas 
„szli ku niepodległości”, inni – 
wręcz przeciwnie, tę resztę kwe-
stia niepodległości ani parzyła, ani 

ziębiła, była jej, mniej czy bardziej, 
obojętna. Kiedy jednak świętuje się 
11 listopada, to nigdy nie powin-
no tracić się z oczu tego, że polska 
niepodległość jest wynikiem wiel-
kiej wojny narodów, wojny, o którą 
modlił się Adam Mickiewicz – tak, 
polska niepodległość była efektem 
I wojny światowej, a właściwie jej 
finału. Tak, pierwsza wojna świato-
wa się skończyła – i co? I co było da-
lej? Jakiś czas temu przeczytałem 
niezwykle ciekawą książkę znane-
go historyka, profesora Andrzeja 
Nowaka zatytułowaną „Pierwsza 
zdrada Zachodu. 1920 – zapomnia-
ny appeasement”. W ramach za-
chęty do jej uważnej – i bardzo w 
Polsce potrzebnej – lektury pozwo-
lę sobie podać kilka wybranych z 
niej, a szczególnie dających do my-
ślenia, wątków i opatrzyć je felieto-
nowym komentarzem. „Skończyły 
się wojny olbrzymów, zaczęły się 
waśnie pigmejów” – tak miał sko-
mentować sytuację po zakończe-
niu tamtej wojny nie kto inny, jak 
Winston Churchill. No cóż, waśnie 
pigmejów, konflikty karłów… Rze-
czywiście takie się wówczas zda-
rzały, nie miejsce tu by je wszystkie 
wymieniać – podręczniki historii 

informują o nich wystarczająco 
dokładnie. Ale i wielkie mocarstwa 
nie pozwoliły sobie w tamtym cza-
sie na drzemkę, nie spały – tylko 
knuły. To znaczy: tak mogłoby się 
to wydawać, gdyby patrzeć z pol-
skiej perspektywy, bo mocarstwa 
starały się przecież tylko i wyłącz-
nie zapewnić trwale fundamenty 
światowego ładu i pokoju. Miał być 
wszak koniec I wojny światowej 
końcem, jak ujął to prezydent Wo-
odrow Wilson, wojny, która położy 
kres wszystkim wojnom. Tyle, że 
położona pomiędzy Rosją a Niem-
cami Polska stanowiła dla powsta-
nia i umocnienia ładu światowego 
pewien problem, a nawet sporą 
trudność. 

Wielcy architekci światowego 
porządku zdawali sobie bowiem 
sprawę, że trzeba będzie jednak za-
spokoić apetyty Rosji, która akurat 
pogrążona była w chaosie rewolu-
cji, ale przecież kiedyś z niego wyj-
dzie. I obojętnie czy będzie to biała 
Rosja Carów, czy Rosja demokra-
tyczna, czy Sowiety, jakoś z Rosją 
trzeba będzie się dogadać. Gdyby 
zaś koszty porozumienia miała 
zapłacić Polska, to nikomu na Za-
chodzie (a zwłaszcza w Wielkiej 

Brytanii) nie wydałyby się one spe-
cjalnie duże. No i Niemcy, poko-
nane w wojnie, upokorzone trak-
tatem wersalskim, ale przecież nie 
zniknęły z mapy – miały i zacho-
wały potencjał, z którym w dłuż-
szej perspektywie czasowej trzeba 
było się liczyć. Gdyby cenę tego 
liczenia miała zapłacić odrodzona 
Polska to – znowu – nikogo by to 
na zwycięskim Zachodzie specjal-
nie nie zmartwiło. Tak wyglądały 
strukturalne wektory sytuacji po 
pierwszej wojnie światowej. A jak 
wyglądało nastawienie mentalne 
przywódców tryumfującej w woj-
nie ententy? Otóż wyglądało ono 
równie dla ówczesnej Polski niepo-
kojąco. I tak na przykład – jak pisze 
Andrzej Nowak – w trakcie nego-
cjowania warunków pokoju wer-
salskiego „jeden z najważniejszych 
członków brytyjskiej delegacji po-
kojowej, premier rządu Związku 
Południowej Afryki Jan Christian 
Smuts nie miał wątpliwości co do 
rasowej bezwartościowości (…) lu-
dów zamieszkujących na wschód 
od Niemiec, w szczególności Po-
laków: »Przecież to są Kafirzy!«”, 
czyli – w jego rozumieniu – jacyś 
ludzie w rodzaju „urodzonych nie-

wolników”. Toteż „Smuts „stanow-
czo domagał się, by oddać Śląsk i 
Gdańsk Niemcom i jednym tchem 
dodawał, że z oczywistej wrogości 
Rosji do nowego państwa polskie-
go wynikała analogiczna koniecz-
ność: oddać Rosji tyle, ile zechce 
wziąć z terenów, które tworzą (…) 
ów nieszczęsny »domek z pia-
sku«”. No cóż, „domek z piasku”… 
Nie brzmi to w polskich uszach 
najlepiej, prawda. Polityczny re-
alizm ma różne oblicza, inaczej 
wyglądały realistyczne rozstrzy-
gnięcia w Londynie, inaczej w od-
radzającej się, niepodległej Polsce. 
Przyjmując perspektywę globalną, 
a niechby tylko europejską, łatwo 
byłoby się zgodzić, że po zakoń-
czeniu I wojny światowej nadrzęd-
nym celem było zaspokojenie rosz-
czeń dwu pozostających na razie 
w uśpieniu, ale przecież wielkich 
mocarstw, tj. Niemiec i Rosji. I, że 
nie ma takiej ceny, której nie by-
łoby warto za ufundowany na tym 
założeniu trwały pokój zapłacić. 
Tyle tylko, że może wtedy warto 
dopowiedzieć sobie do końca, co 
taka, niechby nawet trafna, dia-
gnoza miałaby znaczyć dla Polski. 
 

Para książęca,  
która zainwestowała w rozwój
Najnowsza wystawa, która w tym tygodniu została otwarta na parterze siedziby Kongresu Polaków w Czeskim 
Cieszynie, sięga do historii sprzed ponad dwóch wieków. Poświęcona jest cieszyńskiej parze książęcej Albertowi 
Kazimierzowi i Marii Krystynie. Impulsem do jej przygotowania była 200. rocznica śmierci księcia, która minęła 
10 lutego. 

Beata Schönwald

A
lbert Kazimierz 
Sasko- Cieszyń-
ski urodził się w 
1738 roku w Mo-
ritzburgu – tym 
samym, który 
znamy z popu-

larnego filmowego Kopciuszka w 
roli głównej z  Libušą Šafránkową 
– jako syn króla polskiego Augusta 
III i Marii Józefy Habsburg. Jego 
żoną została Maria Krystyna, córka 
cesarzowej Marii Teresy i Francisz-
ka Stefana Lotaryńskiego. – Maria 
Teresa zrobiła wyjątek i zezwoliła 
swojej ukochanej, utalentowanej 
plastycznie córce, by sama wybrała 
sobie przyszłego męża. Ich ślub od-
był się w 1766 roku, zaś w prezencie 
ślubnym nowożeńcy otrzymali jako 
lenno od cesarzowej Księstwo Cie-
szyńskie – przybliża autor wystawy, 
pracownik Ośrodka Dokumenta-
cyjnego KP Marian Steffek. Kopię 
fragmentu odpisu aktu lennego z 31 
maja 1766 roku znajdziemy również 
na wystawie. Przeczytamy na niej 
również to, że lenno obejmowało 
również męskich potomków pary 
książęcej, których, niestety, jednak 
się nie doczekali. Albert Kazimierz 
i Maria Krystyna mieli tylko jedyną 
córeczkę, która zmarła nazajutrz po 
urodzeniu. Lenno przeszło zatem 
na bratanka Marii Krystyny, syna 
cesarza Leopolda II, Karola Ludwi-
ka, którego bezdzietni małżonkowie 

adoptowali. Karol Ludwik zasłynął 
później jako założyciel trzynieckiej 
huty żelaza, zamku myśliwskiego z 
oranżerią oraz browaru w Cieszynie 

Chociaż para książęca pozostawi-
ła po sobie trwały ślad w Cieszynie 
i okolicy, Albert Kazimierz był tu-
taj zaledwie kilka razy, a jego żona 
wcale, co – jak zaznacza autor wy-
stawy – w tych czasach nie było ni-
czym wyjątkowym. – Aż do śmierci 
Marii Teresy mieszkali w Bratysła-
wie. Jej następca Józef II wysłał ich 
jednak do Niderlandów Austriac-
kich, czyli dzisiejszej Belgii, gdzie 
Albert Kazimierz pełnił funkcję gu-
bernatora, a po utracie tej prowincji 
przez Austrię był w latach 1794-95 
feldmarszałkiem Rzeszy – precy-
zuje Marian Steffek. Dzieląca ich 
odległość od Cieszyna bynajmniej 
jednak nie przeszkadzała księciu w 
jego działaniach na rzecz wzrostu 
znaczenia tych terenów. W Ustro-
niu i w Baszce założył huty żelaza, 
w nowej dzielnicy Cieszyna, zwanej 
Saską Kępą, manufakturę tekstyl-
ną, uruchomił międzynarodowe 
targi w Cieszynie, a także rozpoczął 
budowę tzw. drogi cesarskiej, któ-
ra połączyła Wiedeń ze Lwowem, 
prowadząc przez Cieszyn i Bielsko. 
Po wielkim pożarze w Cieszynie w 
1789 roku para książęca wspierała 
jego odbudowę, czego dowodem 
był m.in. nowy klasycystyczny ra-
tusz czy rozbudowany dawny ko-
ściół dominikański, który stał się 
po pożarze kościołem parafialnym 
pw. św. Marii Magdaleny. 

Wystawa w Kongresie Polaków 
dokumentuje również miejsca, 
które upamiętniają do dziś dzia-
łania Alberta Kazimierza podej-
mowane na terytorium ówcze-
snego Księstwa Cieszyńskiego. 
Są to kartusze z herbami pary 
książęcej, które zobaczyć można 
m.in. nad wejściem do kościo-
ła pw. św. Barbary w Strumieniu 
oraz w Muzeum Hutnictwa i Kuź-
nictwa w Ustroniu, herby Alberta 
Kazimierza na wieży kościoła św. 

Jerzego w Dobrej oraz na ścianie 
frontowej ratusza w Skoczowie. 
Jego imię można znaleźć ponad-
to na tablicach dziękczynnych 
w języku polskim nad głównymi 
wejściami do kościołów ewange-
licko-augsburskich w Bystrzycy i 
Nawsiu, a w Cieszynie na inskryp-
cjach łacińskich nad portalami 
do dawnego „Cselestinum”, dziś 
Urzędu Stanu Cywilnego przy uli-
cy Kochanowskiego 14, oraz Sta-
rostwa Powiatowego przy ulicy 

Szerokiej 13, gdzie dawniej mie-
ściła się szkoła katolicka.

Po śmierci – Maria Krystyna 
zmarła w 1798 roku, a Kazimierz 
Albert w 24 lata później – para 
książęca spoczęła w rodzinnym 
grobowcu Habsburgów w krypcie 
kapucynów w Wiedniu. Pamiątką 
ich pasji kolekcjonerskiej z zakresu 
dzieł sztuki malarskiej jest wiedeń-
ska galeria Albertina posiadająca 
jedną z największych na świecie 
kolekcji grafik.  

● Autor Marian Steffek przygotował wystawę o cieszyńskiej parze książęcej. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Spuścizna literacka Gombrowicza zobowiązuje

Prawie 100 książek zostało 
zgłoszonych do tegorocz-
nej Nagrody Literackiej 
im. Witolda Gombro-

wicza, przyznawanej debiutują-
cym pisarzom. Rozstrzygnięcie 
konkursu organizowanego przez 
Muzeum Witolda Gombrowicza 
we Wsoli oraz prezydenta Rado-
mia nastąpi we wrześniu. Laureat 
otrzyma 40 tys. zł.

Nagrody finansowe otrzymają 
również autorzy nominowani. 
Kapituła nagrody wskaże też 
spośród nich osobę, która w ra-

mach rezydencji literackiej spę-
dzi miesiąc w Vence na południu 
Francji, gdzie przez ostatnie lata 
życia mieszkał Witold Gombro-
wicz.

Jak poinformował sekretarz 
kapituły Nagrody Literackiej im. 
Witolda Gombrowicza Tomasz 
Tyczyński, do tegorocznej edycji 
zgłoszone zostały 94 tytuły. Jego 
zdaniem liczba książek rywa-
lizujących o nagrodę może być 
jednak większa. – Na każdym 
etapie swoje propozycje mogą 
zgłaszać także jurorzy. Jeden z 

nich już zapowiedział, że wskaże 
jeszcze jedną książkę, która wy-
dała mu się warta lektury – poin-
formował Tyczyński.

Nagroda przyznawana jest za 
debiut, rozumiany jako pierwsza 
albo druga książka autora, napi-
sana prozą artystyczną, w języku 
polskim. W tej edycji można było 
zgłaszać książki wydane w 2021 
roku. Laureata i piątkę nomino-
wanych wybierze kapituła pod 
przewodnictwem krytyka i hi-
storyka literatury prof. Jerzego 
Jarzębskiego.

Nominacje ogłoszone zostaną 
w czerwcu 2022 r. Nazwisko lau-
reata zostanie podane podczas 
uroczystej gali we wrześniu 2022 
r. podczas festiwalu Opętani Li-
teraturą w Radomiu.

Nagroda Literacka im. Witolda 
Gombrowicza ustanowiona zo-
stała przez samorząd Radomia 
w 2015 roku. Honorowy patronat 
sprawuje Rita Gombrowicz, wdo-
wa po pisarzu.

W sześciu dotychczasowych 
edycjach zgłoszono ponad pół ty-
siąca książek. W pierwszej edycji 

kapituła podzieliła nagrodę po-
między dwoje laureatów. Zostali 
nimi: Weronika Murek oraz Maciej 
Hen. W kolejnych edycjach nagra-
dzani byli: Anna Cieplak, Marcin 
Wicha, Olga Hund, Barbara Sa-
durska. W ubiegłym roku laure-
atką nagrody została Aleksandra 
Lipczak, autorka książki „Lajla 
znaczy noc”. W 2021 roku kapitu-
ła po raz pierwszy przyznała tak-
że rezydencję literacką w Vence. 
To wyróżnienie otrzymał Maciej 
Bobula za książkę „Szalejów”.

 Dzieje.pl/PAP

● Winston Churchill (z lewej) w towarzy-
stwie Jana Christiana Smutsa. Fot. ARC

Wystawa na jubileusz

W galerii Biblioteki Re-
gionalnej w Karwi-
nie-Frysztacie moż-
na oglądać wystawę 

twórczości cyfrowej zaolziańskiego 
artysty Waltera Taszka, pochodzą-
cego z Dąbrowej malarza, rzeźbia-
rza i grafika. 

Wystawę zaplanowano specjal-
nie na luty 2022, ponieważ właśnie 
17 lutego artysta obchodził swój 
zacny jubileusz 80. urodzin. Cze-
go dokładnie dotyczą wystawione 
prace, opowiedziała nam Leona 
Hasnikowa, bibliotekarka oddziału 
muzyki i sztuki. 

– Wystawa przedstawia twórczość 
cyfrową Waltera Taszka. Na grafi-
kach można obejrzeć jego ukochaną 
Wenecję, do której lubi powracać 
wspomnieniami, i którą wcześniej 
często odwiedzał. Następnym mo-
tywem pojawiającym się w jego pra-
cach to Romeo i Julia. Można rów-
nież obejrzeć prace w nieco bardziej 
regionalnym klimacie. A mianowi-
cie grafiki i rzeźbę zainspirowane 
rzeką Olzą. W galerii wystawione zo-
stały też niektóre z jego wcześniej-
szych rzeźb wykonanych z drewna. 

Wystawę będzie można oglądać 
do 29 marca.   (aha)

● Grafika cyfrowa Waltera Taszka. Fot. AGATA KOKOTEK

Spotkanie z językiem 
w bibliotece 

Na najbliższy wtorek 
przypada Międzynaro-
dowy Dzień Języka Oj-
czystego. Biblioteka w 

Mostach koło Jabłonkowa organi-
zuje z tej okazji imprezy połączone 
z  dyktandami w językach czeskim 
i polskim.  

Spotkanie z  językiem polskim 
odbędzie się w środę 23 bm. o godz. 
16.30. Rozpocznie się od czyta-
nia scenicznego humorystycznej 
książki wybitnego polskiego ję-
zykoznawcy Michała Rusinka pt. 
„Pypcie na języku”. Program, spe-
cjalnie przygotowany na tę okazję, 
przedstawią bibliotekarki Oddziału 
Literatury Polskiej Biblioteki Re-
gionalnej w Karwinie. Dyktando 
opracuje, a następnie przeprowa-
dzi jego analizę polonistka Jani-
na Dorda. Biblioteka zaprasza do 
udziału w imprezie chętnych nie 
tylko z Mostów. Także tych, którzy 
obawiają się pisania dyktanda – wy-
zwania podejmą się tylko chętni.  

Jadwiga Onderek 
z  biblioteki w Mostach 
wyjaśnia, skąd wziął się 
pomysł na zaproszenie 
koleżanek bibliotekarek 
z Karwiny: 

– Szukaliśmy polo-
nistki, która nie miała 
jeszcze u nas dyktan-
da, a ponieważ Janina 
Dorda kiedyś uczyła w 
Mostach, zwróciłam się 
do niej. Okazało się, że 
pracuje obecnie w kar-
wińskiej bibliotece. I tak, 
z  inicjatywy jej koleża-
nek, zrodził się pomysł 
na połączenie dyktanda 
z  czytaniem scenicz-
nym.  

Popołudnie z językiem 
czeskim odbędzie się już 
dzisiaj o godz. 16.30. W 
programie: przedstawienie Teatru 
Čučka na motywy książki Marka 
Tomana „Cukrárna u Šilhavého 

Jima”. W roli głównej wystąpi sam 
autor. Po spektaklu chętni będą pi-
sali dyktando.  (dc)

● W programie Dnia Języka Ojczystego będzie 
czytanie sceniczne „Pypci na języku”. Fot. ARC
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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

PIĄTEK 18 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.30 Leśniczówka (s.) 
7.00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat. Peru 7.30 Polacy światu 7.35 
Pytanie na śniadanie 10.40 Panorama 
11.20 Co na obiad? Zupa z dyni 11.30 
Na sygnale. Bezstresowe wychowa-
nie 12.00 Wiadomości 12.15 Australia 
Express 12.35 M jak miłość (s.) 14.20 
Szansa na sukces. Opole 2022. Piosenki 
Anny German 15.15 „Ja to mam szczę-
ście!” - ulubione skecze 15.25 Przysta-
nek slow food. Podhale 15.55 Bajki na-
szych rodziców. Przygody Bolka i Lolka 
16.15 Bajki naszych rodziców. Dziwne 
przygody Koziołka Matołka 16.30 Ro-
dzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Zakochaj się w Polsce. Stare Miasto w 
Poznaniu 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Na sygnale. Bezstre-
sowe wychowanie 18.50 Przystanek 
Ameryka 19.10 Olá Polônia 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.15 Na dobre 
i na złe (s.) 21.05 Zoom Polonii 21.10 
Kabaret. Super Show Dwójki 2 22.05 
Polonia 24 22.35 Zniewolona (s.). 

SOBOTA 19 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.30 Australia Express 
6.50 Turystyczna jazda (mag.) 7.05 
Giganci historii. Mikołaj Kopernik 7.55 
Pytanie na śniadanie 11.45 Karino. 
Narodziny (s.) 12.40 Na dobre i na złe 
(s.) 13.35 The Voice of Poland 12. 15.30 
Okrasa łamie przepisy. Smak mięsa z 
kością 16.00 Kulturalni PL 17.00 Te-
leexpress 17.20 M jak miłość (s.) 18.10 
Szansa na sukces. Opole 2022. Halina 
Mlynkova 19.10 Kabaretowe Naj. Le-
genda kabaretu - Joanna Kołaczkow-
ska 19.30 Wiadomości 20.00 Tu bije 
serce Europy! Wybieramy hity na Euro-
wizję! 22.05 07 zgłoś się (s.). 

NIEDZIELA 20 LUTEGO 

6.00 Hity wszech czasów 7.00 Dro-
ga. Numer próbny 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.15 Mój czas. Alicja Wę-
gorzewska-Whiskerd 11.25 Ziarno. 
Kopciuszek 11.55 Między ziemią a 
niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.50 Słowo na 
niedzielę. Instrukcja obsługi prezen-
tów 13.00 Transmisja mszy świętej z 
kościoła akademickiego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie 
14.15 Droga. Ostatnich gryzą psy 15.15 
Fajna Polska 16.05 Leśniczówka (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 M jak miłość 
(s.) 18.15 Debata Polonia 24 18.50 Po-
wroty 19.10 Lajk! 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Ojciec Mateusz 
25 (s.) 21.15 Teatr Telewizji. Stara ko-
bieta wysiaduje 22.30 Fajna Polska. 

PONIEDZIAŁEK 21 LUTEGO 

6.00 Słownik polsko@polski 6.30 Pa-
mięć i tradycja... 6.50 Rok 1981. Kalen-
darium 7.00 Przystanek slow food. 
Miody 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.40 Panorama kraj 11.15 Zoom Po-
lonii 11.20 Co na obiad? Polędwiczka 
z ziemniakami 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 W obiek-
tywie Polonii. Wschód 12.35 Teatr Te-
lewizji. Stara kobieta wysiaduje 13.50 
Ojciec Mateusz 25 (s.) 14.40 Kultural-
ni PL 15.40 Okrasa łamie przepisy. 
Wszystko o tatarze 16.10 Ugotuj nam 

bajkę. Śpiąca Królewna 16.30 Ro-
dzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Słownik polsko@polski 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Barwy szczęścia (s.) 18.55 Przystanek 
Zaolzie 19.20 Polacy światu. Stanisła-
wa Walasiewicz 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Czas honoru 
2. Oficer z Berlina 22.05 Polonia 24 
22.35 Ocaleni 23.30 Rodzinka.pl (s.). 

WTOREK 22 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Okrasa łamie przepisy. Wszystko o 
tatarze 7.30 Pytanie na śniadanie 10.40 
Panorama kraj 11.20 Co na obiad? Wą-
tróbka z indyka 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Przysta-
nek Zaolzie 12.35 Czas honoru 2 (s.) 
14.15 Kultura na Ludowo#wspieram 
14.35 Rzeczpospolita modernistyczna. 
Architektura kurortów 15.15 Przysta-
nek Historia 15.35 Na tropie przypraw. 
Pikantnie i słodko 16.00 Przyjaciele 
Misia i Margolci 16.30 Rodzinka.pl (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 Studio Wschód 
17.50 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.20 Barwy szczęścia (s.) 18.50 Nad 
Niemnem 19.10 Studio Lwów 19.30 
Wiadomości 20.00 Festiwal Kultury 
Narodowej „Pamięć i Tożsamość” - Stu-
dio festiwalowe 20.20 Ojciec Mateusz 7 
(s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Dziwak? in-
terpretacje 23.35 Rodzinka.pl (s.) 0.00 
Focus on Poland. 

ŚRODA 23 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
7.00 Qulszoł - kulinarne potyczki 
7.30 Pytanie na śniadanie 10.40 Pa-
norama 11.15 Co na obiad? Dorsz pod 
pierzynką 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 Nad Nie-
mnem (mag.) 12.35 Ojciec Mateusz 7 
(s.) 15.20 Kuchnia dwudziestolecia. 
Pływający luksus 15.50 Animowanki. 
Rodzina Treflików. 16.10 Zaczarowa-
ny świat... W poszukiwaniu pamiątek 
historii 16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Barnusiów droga 
do Polski 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Barwy szczęścia (s.) 
18.50 Kierunek Zachód 19.10 Maga-
zyn z Wysp 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.00 Festiwal Kultury Naro-
dowej „Pamięć i Tożsamość” - Studio 
festiwalowe 20.20 Ranczo 9 (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 23.30 Rodzinka.pl (s.). 

CZWARTEK 24 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
7.00 Kuchnia dwudziestolecia. Pły-
wający luksus 7.30 Pytanie na śniada-
nie 10.40 Panorama kraj 11.15 Co na 
obiad? Makaron carbonara 11.30 Bar-
wy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Studio Lwów 12.35 Ranczo 9 (s.) 
14.20 Mała Moskwa kontra mały Lon-
dyn 15.20 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat. Peru 15.50 Al-chemik. 
Powrót Alchemika 16.05 Cześć, czy 
mogę Cię zjeść? 16.15 Licz na Wiktora. 
Kwadrat 16.20 Halo, halo!. Szczotex 
7 16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.00 Te-
leexpress 17.20 Stacja innowacja 17.40 
Mój czas. Janusz Stokłosa 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Barwy szczęścia (s.) 18.50 Wilnoteka 
19.10 W obiektywie Polonii. Wschód 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.00 Festiwal Kultury Narodowej 
„Pamięć i Tożsamość” - Studio festi-
walowe. 20.20 Komisja morderstw. 
Warunek zmartwychwstania 22.05 
Polonia 24 22.35 Mała Moskwa kontra 
mały Londyn 23.30 Rodzinka.pl (s.). 

Kabaretowe Naj.  
Legenda kabaretu - Joanna Kołaczkowska  
Sobota 19 lutego, godz. 19.10 

S P O R T 

Nie żyje Andrzej Wesołowski

13 lutego 2022 roku w Bu-
dapeszcie, w wieku 85 
lat, odszedł Andrzej 
Wesołowski, Nestor Po-

lonii węgierskiej, który od 1971 roku 
związany był z Polskim Stowarzysze-
niem Kulturalnym im. J. Bema na Wę-
grzech. Społeczność Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” przyjęła tę wiado-
mość z wielkim żalem. Prezes „Wspól-
noty Polskiej” Dariusz Piotr Bonisław-
ski wystosował list z kondolencjami do 
córki zmarłego, Korinny Wesołowski, 
którego treść cytujemy poniżej:

„Pani Korinna Wesołowski 
Skarbnik Europejskiej Unii Wspól-
not Polonijnych

Śmierć bliskiej osoby zawsze 
dotyka nas szczególnym bólem, 

a śmierć ojca to jedna z najcięż-
szych prób, na jakie wystawia nas 
Bóg. Łączę się z Panią w tym bólu 
i zapewniam o najgłębszym współ-
czuciu. Nie mogąc, z powodu pod-
jętych zobowiązań, wziąć udziału 

w pogrzebie, połączę się z uczest-
nikami modlitwą w intencji Zmar-
łego.”

Prezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” 

Dariusz Piotr Bonisławski

● Andrzej Wesołowski. Fot. ARC

Spotkanie  
z Polakami w Kijowie 

P
olska działa 
aktywnie we 
wszystkich 
możliwych 
p ł a s z c z y -
znach, aby 
nie dopuścić 

do bezpośredniego konflik-
tu zbrojnego. Jednakowoż 
w razie otwartej rosyjskiej 
agresji rodakom okazana bę-
dzie niezbędna pomoc – za-
pewnił premier RP Mateusz 
Morawiecki podczas spotka-
nia z Polakami w Ambasa-
dzie RP w Kijowie. 

W specjalnym spotkaniu 
prezesa Rady Ministrów 
z przedstawicielami spo-
łeczności polskiej, ducho-
wieństwa i przedsiębiorców 
polskich działających na 
Ukrainie towarzyszyli mu 
szef kancelarii premiera minister 
Michał Dworczyk, pełnomocnik 
rządu ds. kontaktów z Polonią i Po-
lakami za granicą Jan Dziedziczak, 
sekretarz stanu w Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów i rzecznik pra-
sowy rządu Piotr Müller, wicemi-
nister spraw zagranicznych Marcin 
Przydacz, ambasador RP w Kijowie 
Bartosz Cichocki.

Premier RP Mateusz Morawiec-
ki wysłuchał sugestii uczestników 
spotkania dotyczących trudnych 
tematów, m.in. polityki historycz-
nej oraz migracyjnej. Rozmawiano 
o bieżącej sytuacji geopolitycznej 
oraz wyzwaniach, przed jakimi 
stoją Polacy na Ukrainie. Poruszo-
no tematy wyjazdów młodzieży do 
Polski na studia i małe zaintereso-
wanie powrotem, migracji do Pol-
ski coraz większej liczby obywateli 
Ukrainy, funkcjonowania polskich 
firm i przedsiębiorstw na Ukrainie 
czy kolejek na ukraińsko-polskiej 
granicy. Mówiono o problemach 
szkolnictwa, potrzebie nostryfika-
cji dyplomów oraz możliwości sta-
żów zawodowych dla studentów, 
szczególnie w sferze medycyny. 
Nie pominięto tematu zwrotu wier-

nym obiektów sakralnych czy też 
zakazu ekshumacji polskich ofiar 
na Ukrainie oraz rzezi wołyńskiej.

W obliczu możliwej rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę, premier Mate-
usz Morawiecki przekazał Polakom 
mieszkającym na Ukrainie ważną 
wiadomość. Jeśli, nie daj Boże, 
doszłoby do otwartego konfliktu 
zbrojnego, mogą liczyć na wsparcie 
i pomoc polskiego rządu.

– Bardzo cieszymy się, że Polska 
w osobie najwyższych przedstawi-
cieli władz państwowych spotyka 
się z przedstawicielami polskiej 
społeczności na Ukrainie, intere-
suje się zarówno problemami jak 
też sukcesami. Dla nas to jest 
ogromny zaszczyt i potwierdze-
nie, że Polska się nami opiekuje i 
jesteśmy na agendzie w działalno-
ści Polski – powiedziała Maria Osi-
dacz, dyrektor Centrum Kultury 
Polskiej i Dialogu Europejskiego w 
Iwano-Frankiwsku, dawnym Stani-
sławowie.

Tuż przed wejściem do budynku 
polskiej Ambasady w Kijowie pre-
mier Morawiecki zapalił znicz pod 
pomnikiem legendy „Solidarno-
ści” Anny Walentynowicz – postaci 

będącej symbolem wspólnych lo-
sów Polski i Ukrainy.

Podczas oficjalnej wizyty w Kijo-
wie premier Mateusz Morawiecki 
spotkał się z ukraińskim premie-
rem Denysem Szmyhalem i prezy-
dentem Wołodymyrem Zełeńskim. 
Podczas rozmów prezes Rady Mi-
nistrów zapewnił, że Polska stoi 
ramię w ramię z Ukrainą wobec 
bezpośredniego zagrożenia inwa-
zją militarną ze strony Rosji. Rząd 
RP intensywnie wspiera suweren-
ność Ukrainy na forum międzyna-
rodowym, w ramach OBWE, której 
obecnie przewodniczy, NATO, UE, 
ONZ, jak i dwustronnie. Podczas 
wizyty minister Michał Dworczyk 
uczestniczył w przekazaniu pol-
skiego konwoju humanitarnego na 
potrzeby Ukrainy.

Polska delegacja oddała cześć 
obrońcom Ukrainy w wojnie z Ro-
sją o Donbas pod Ścianą Poległych 
Soboru Michajłowskiego. Także 
złożyła kwiaty na Cmentarzu Baj-
kowa, na grobach Legionistów Pol-
skich, którzy zginęli w walkach o 
Kijów w 1920 roku.

Egeniusz Sało 
„Kurier Galicyjski”/UKRAINA

● Mateusz Morawiecki zapewnił Polaków na Ukrainie, że mogą liczyć na pomoc polskiego 
rządu. Fot. ARC „Dziennika Kijowskiego”

HOKEJOWY SERWIS

W związku z tym, że 
igrzyska olimpijskie 
w Pekinie nie zmu-
siły włodarzy Cze-

skiego Związku Hokeja do prze-
rwania ekstraligowych rozgrywek, 
ostatnie kolejki Tipsport Ekstra-
ligi niektórym trenerom spędzają 
sen z powiek. Stalownicy Trzyniec 
bez pięciu hokeistów należących 
do podstawowego składu, m.in. 
trzech półfinalistów igrzysk w bar-
wach Słowacji, przegrali w meczu 
50. kolejki na wyjeździe z Kometą 
Brno 2:3 w dogrywce. W niedzielę 
Stalownicy zaprezentują się przed 
własną publicznością w starciu z 
Libercem (15.00).

TIPSPORT EKSTRALIGA

KOMETA BRNO 
– STALOWNICY 
TRZYNIEC 3:2 (d)
Tercje: 2:0, 0:1, 0:1 - 1:0. Bramki i 
asysty: 3. Zaťovič (Roth, Holík), 7. 
Šalé (Bartejs, Zaťovič), 61. Holík 
(Šalé, Zaťovič) – 21. Adámek (Ba-
koš), 52. Zahradníček (Chmielew-
ski, Zbořil). Trzyniec: Kacetl – M. 
Doudera, M. Adámek, M. Zbořil, 
Zahradníček, D. Krenželok, Teper, 

Jaroměřský – Hrehorčák, P. Vrána, 
Martin Růžička – Bakoš, A. Ne-
strašil, Svačina – Chmielewski, M. 
Kovařčík, O. Kovařčík – Kofroň, R. 
Szturc, Dravecký.

Trzyńczanie przyjechali pod 
Szpilberk bez głównego trenera 
Václava Varadi, bez piątki olimpij-
czyków (Roman, Daňo, Marinčin, 
Kundrátek, Musil), w środowym 
meczu zabrakło też napastników 
Tomáša Marcinko i Erika Hrni. 
Zmiany w ustawieniu poszczegól-
nych formacji były więc nieunik-
nione i w dużym stopniu przyczy-
niły się do kiepskiej pierwszej tercji 
w wykonaniu przyjezdnych. 

– To nie pierwszy pojedynek w 
tym sezonie, w którym rozkręca-
my się strasznie powoli w pierw-
szej tercji. Kometa zdobyła szybkie 
dwie bramki i co za tym idzie, po-
stawiła nas w bardzo niekomfor-
towej sytuacji – ocenił spotkanie 
Marek Zadina, drugi trener HC Sta-
lownicy Trzyniec. – W drugiej tercji 
na całe szczęście poukładaliśmy 
szyki i chciałbym podziękować 
chłopakom za determinację. Nie 
ułatwiliśmy gospodarzom zadania 
– podkreślił. 

Sygnał do ataku dał Stalownikom 
obrońca Marian Adámek, trafiając 
na wstępie drugiej tercji idealnie 
z  niebieskiej linii. Dla wychowan-

ka zespołu to najlepszy sezon w 
karierze, biorąc pod uwagę indywi-
dualne statystyki. Adámek zdobył 
w Brnie trzecią bramkę w sezonie, 
zaś w klubowej klasyfikacji obroń-
ców z dorobkiem 11 punktów kana-
dyjskich zajmuje trzecie miejsce. 
Lepiej radzą sobie już tylko Tomáš 
Kundrátek i Milan Doudera. 

Dogrywkę wystrzelił gościom 
inny obrońca – Jan Zahradníček. 
Również z dystansu, ale tym razem 
z „pomocą” brneńskich zawodni-
ków. Jeden z obrońców Komety 
zmienił bowiem tor lotu krążka 
uderzonego z kija Zahradníčka, 
wobec tej niespodziewanej zagryw-
ki bramkarz Marek Čiliak był bez 
szans. Drugi punkt, za wygraną w 
dogrywce, zapewnił Komecie Petr 
Holík, strzałem z bekhendu ponad 
parkanami Ondřeja Kacetla. 
Lokaty: 1. Trzyniec 102, 2. Hradec 
Kr. 99, 3. Pardubice 89,… 6. Wit-
kowice 76 pkt. W nast. kolejce: 
Trzyniec – Liberec (niedz., 15.00), 
Sparta Praga – Witkowice Ridera 
(niedz., 16.00). 

CHANCE LIGA

JIHLAWA – 
HAWIERZÓW 3:2 (k)

Tercje: 0:0, 0:0, 2:2 - 1:0. Bramki i 
asysty: 55. T. Havránek (Zeleňák), 58. 
T. Harkabus (M. Zadražil, F. Seman), 
dec. karny Menšík – 58. Dostálek (G. 
Jansons), 60. Hudeček (Chroboček, 
Maruna). Hawierzów:  Štipčák – G. 
Jansons, Chroboček, T. Pastor, M. 
Hlaváč, Mrowiec – Mrva, J. Doktor, 
Hudeček – Dostálek, Křemen, Ma-
runa – Tjurin, L. Bednář, Hotěk – J. 
Żolobow, Krupa, Damašek.

Hokeiści Hawierzowa od dłuż-
szego czasu wiedzą, że w nowym 
sezonie zagrają w II lidze. W Ha-
wierzowie trwa więc na chwilę 
obecną konsolidacja drużyny pod 
kątem przyszłego sezonu, a wyni-
ki uzyskiwane w Chance Lidze są 
mniejszym zmartwieniem.

– Jihlawa to utytułowany i kla-
sowy zespół. Grając ofensywnie, 

przegralibyśmy z kretesem. Stąd 
może wynikał nasz nieco mało 
atrakcyjny, ale skuteczny defen-
sywny hokej, z którym udało nam 
się dobrnąć aż do rzutów karnych – 
skomentował spotkanie na Wyso-
czyźnie trener Hawierzowa, Tomáš 
Potěšil. 
Lokaty: 1. Litomierzyce 94, 2. 
Trzebicz 87, 3. Wsecin 85,… 16. 
Hawierzów 33 pkt. Wczoraj, po za-
mknięciu numeru, zakończył się 
pojedynek pomiędzy Frydkiem-
Mistkiem a Sokolowem (18.00). Dla 
Rysiów z Frydka-Mistka, walczą-
cych o uratowanie pierwszoligowej 
skóry, czwartkowy mecz miał duże 
znaczenie. W nast. kolejce: Ha-
wierzów – Wsecin (sob., 17.00), Fry-
dek-Mistek – Jihlawa (sob., 17.00). 
 (jb)

● Dla trzy-
nieckiego 
obrońcy Ma-
riana Adámka 
(z prawej) to 
najlepszy se-
zon w karierze 
pod względem 
indywidual-
nych staty-
styk. 
Fot. hc-kometa.cz

Efektowne 
pożegnanie z karierą
Michał Staszowski, reprezentant RC w narciarstwie alpejskim broniący barw klubu 
SKI Mosty, w niedzielę zakończył karierę stylowo i z przytupem – wygrywając slalom 
w ramach Akademickich Mistrzostw Republiki Czeskiej w Białej w Beskidach. 

Janusz Bittmar

T
o były moje ostat-
nie zawody w 
karierze. Łezka 
kręci się w oku, 
ale życie toczy 
się dalej – powie-
dział „Głosowi” 

Staszowski, który triumfował w 
swojej koronnej dyscyplinie, sla-
lomie. – Konkurencja była spora. 
Myślę, że to były najbardziej za-
cięte akademickie mistrzostwa w 
ostatnich latach. Świadczą o tym 
chociażby wysokie noty uzyska-
ne przez zawodników – zaznaczył 
narciarz.

– Chciałem się godnie pożegnać 
z karierą. Wyczynowo uprawiam 
narciarstwo praktycznie bez prze-
rwy od dwudziestu lat, bo zaczy-
nałem w Mostach koło Jabłonkowa 
w wieku siedmiu lat. Przyjechali 
też znajomi z Polski i Słowacji, je-
steśmy jedną wielką rodziną nar-
ciarską – zdradził Staszowski w 
rozmowie z naszą gazetą (wywiad z 
narciarzem zamieścimy w jednym 
z najbliższych numerów „Głosu”). 

W zeszłym roku Staszowski też 
popisał się w Białej świetnym wy-

nikiem, wygrywając tym razem 
rywalizację w slalomie gigancie. 
– Ze slalomu w zeszłym roku zre-
zygnowałem, bo musiałem szybko 
wracać na zawody Pucharu Euro-
py. Cały ubiegły sezon został pod-
porządkowany jednemu celowi: 
wywalczeniu przepustki na zimo-
we igrzyska olimpijskie w Pekinie. 
Co tu ukrywać, nie ma mnie teraz 

w Pekinie i trzymam kciuki za ko-
legów oraz koleżanki z kadry przed 
telewizorem – dodał. 

Na nudę Staszowski nie może 
jednak narzekać, albowiem na pią-
tym roku studiów technicznych w 
Ostrawie właśnie przymierza się do 
oddania pracy dyplomowej. Trzy-
mamy więc kciuki na nowym eta-
pie życia! 

● Michał Staszowski stylowo – w góralskim stroju – na najwyższym stopniu po-
dium Akademickich Mistrzostw RC. Fot. ARC

Z obłoków  
na ziemię

Niektórzy już wrócili 
do domu, inni jeszcze 
pozostają w Pekinie. 
Zimowe Igrzyska Olim-

pijskie w stolicy Chin zmierzają do 
finału, niestety już bez szans na 
medal dla Polski. Nadmuchany ba-
lonik pękł wczoraj m.in. w łyżwiar-
stwie szybkim, a my możemy się 
radować tylko z brązowego meda-
lu skoczka Dawida Kubackiego na 
normalnym obiekcie. Podopieczni 
Michala Doležala zameldowali się 
już w kraju, witani gorąco głównie 
przez własne żony. 

Polski Związek Narciarski bez-
pośrednio po przylocie skoczków 
do Warszawy zorganizował konfe-
rencję prasową, na której najwięk-
sze pole do popisu otrzymał cze-
ski szkoleniowiec polskiej kadry 
skoczków, Michal Doležal. Czech 
najbardziej żałował braku medalu 
Kamila Stocha, który w konkursie 
indywidualnym na dużym obiek-
cie uplasował się pechowo tuż za 
podium, na czwartym miejscu. 

– Bardzo żałuję, że Kamil nie 
zdobył tego medalu, bo nikt bar-
dziej na niego nie zasłużył – stwier-
dził Doležal. – Wszyscy wiedzą, że 
zawodnicy byli dobrze przygoto-
wani.  Wiadomo, że z takiego kry-
zysu nie wychodzi się w tydzień 
czy dwa. Trzeba zachować chłodną 
głowę i nie panikować. Gdybyśmy 
chcieli coś zmienić, zawodnicy by 
to zauważyli i pomyśleli, że chyba 
coś źle robiliśmy. Trener musi dać 
ten spokój – zauważył trener, który 
zachował… spokój również po py-

taniach dziennikarzy dotyczących 
jego najbliższej przyszłości w ka-
drze. 

Wróble ćwierkają bowiem na da-
chach, że w kwietniu, kiedy koń-
czy się ważny kontrakt Doležala 
ze związkiem, poznamy nazwisko 
nowego szkoleniowca skoczków. 
–  Muszę mieć zaufanie związku, 
muszą za mną pójść zawodnicy i 
cały sztab. Na razie na pewno tak 
jest i ja to czuję, ale jaka będzie póź-
niej decyzja, nie wiemy. Nie chcę 
się na tym koncentrować, bo jeste-
śmy bardzo blisko tego, żeby ruszy-
ło, żeby był przełom, i trzeba „doje-
chać” ten sezon do końca. Możemy 
jeszcze dać i sobie, i kibicom wiele 
radości – zapewnił Doležal. 

Wczoraj z obłoków spadły na 
ziemię polskie łyżwiarki szybkie. 
W rywalizacji kobiet na dystansie 
1000 m Karolina Bosiek zajęła 17. 
miejsce, a Andżelika Wójcik była 
20. Złoty medal wywalczyła Miho 
Takagi z Japonii. Więcej powo-
dów do zadowolenia mają Czesi. 
W czwartek o podium otarła się 
narciarka Ester Ledecká, czwarta 
zawodniczka superkombinacji. Le-
decká wróci do kraju w roli boha-
terki, ze złotym krążkiem ze snow-
boardu.  (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Maryša (19, godz. 17.30);
 Láska, sex a finančák (20, godz. 
17.30).

CO W KINACH

BYSTRZYCA: Czarna Piękność (19, 
godz. 18.00); TRZYNIEC – Kosmos: 
V létě ti řeknu, jak se mám (18, godz. 
17.30; 19, godz. 20.00); Uncharted 
(18, godz. 20.00; 19, godz. 17.30); Ta-
jemství staré bambitky 2 (20, godz. 
15.30); Mimořádná událost (20, godz. 
17.30); Wyjdź za mnie (20, godz. 
20.00); Śmierć na Nilu (21, godz. 
17.30); Zátopek (21, godz. 20.00); 
KARWINA – Centrum: Wyjdź za 
mnie (18, godz. 17.30); Super blb 
(18, 21, godz. 20.00); Tajemství staré 
bambitky 2 (19, 20, godz. 15.00); V 
létě ti řeknu, jak se mám (19, godz. 
17.30; 20, godz. 20.00); Mimořádná 
událost (19, godz. 20.00); Uncharted 
(20, godz. 17.30); Śmierć na Nilu (21, 
godz. 17.30); HAWIERZÓW – Cen-
trum: D’Artagnan i trzej muszkie-
terowie (18-20, godz. 17.30); V létě ti 
řeknu, jak se mám (18, godz. 18.00; 
20, godz. 19.30); Srdce na dlani (18, 
godz. 19.30); Benedetta (19, 20, godz. 
18.00); Myši patří do nebe (21, godz. 
17.30); Dom Gucci (21, godz. 17.00); 
Kingsman: Pierwsza misja (21, godz. 
19.30); CIESZYN – Piast: Wiki i jej 
sekret (18-21, godz. 14.30); Pies (18-
21, godz. 16.15); Miłość jest blisko 
(18-21, godz. 18.15); Cyrano (18-21, 
godz. 20.15).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Se-
niora MK PZKO zapraszają na spo-
tkanie towarzyskie 23. 2. o godz. 
15.00 do Domu PZKO.
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE – 
MK PZKO zaprasza na Błędowicki 
Bal Ostatkowy 26. 2. o godz. 16.00 
do sali Domu PZKO. W programie: 
„Niezapominajki”, ZR „Błędowice”, 
Tancerze ZT „Flodur”. Do tańca 
przygrywa DJ Młynek. Miejscówki 
w cenie 300 kc w przedsprzeda-
ży w Domu PZKO w poniedziałek 

w godz. 12.00-15.00 lub pod nr. 
739 911 957.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie dnia 22. 2. o godz. 15.00.
KLUB 99 – Spotyka się w ponie-
działek 21. 2. o godz. 11.00 w By-
strzycy w gospodzie „Na Szkubni”.
MOSTY k. JABŁONKOWA – Bi-
blioteka zaprasza 23. 2. o godz. 
16.30 na Dzień Języka Ojczystego. 
Program w wykonaniu biblioteka-
rek z Karwiny – czytanie sceniczne 
książki „Pypcie na języku” Michała 
Rusinka oraz dyktando dla wszyst-
kich chętnych.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 22. 2. na 
wędrówkę trasą Brenna-Skrzyżo-
wanie – Lipowski Groń – Równica 
– Ustroń, około 10 km, przewyższe-
nie 538 m. Odjazd autobusu z przy-
stanku Cieszyn-Celma do Brennej-
-Skrzyżowanie o godz. 9.15. Należy 

zabrać raczki! Bliższe informacje i 
mapka na www.ptts-beskidslaski.
cz. Kierownik Stasiek Pawlik, tel. 
+48 606 133 123.
TRZYNIEC-OSIEDLE – MK PZKO 
zawiadamia, że z przyczyn obiek-
tywnych nie odbędzie się zapla-
nowana na 26. 2. tradycyjna „Śle-
dziówka”.

OFERTA PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA z Polskim 
Językiem Nauczania w Czeskim 
Cieszynie poszukuje pracowników 
na pozycję od zaraz: kucharka (etat); 
pracowniczka obsługi stołówki szkol-
nej (etat); ekonom-księgowa (etat). 
Zainteresowanych prosimy o przesła-
nie CV na ekonom@zsptesin.cz lub 
kontakt telefoniczny 725 611 155.
 GŁ-098

I N F O R M AT O R

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
Dnia 21 lutego minie 5. rocznica śmierci

śp. JANA VAVROŠA 
z Oldrzychowic

Wszystkich, którzy Go znali i zachowali w pamięci, 
o chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-104

Kiedy tracisz tych, których kochasz
i tych, którzy Cię kochają, pozostaje tylko żal.

Dnia 22 lutego 2022 minie 1. rocznica śmierci naszego 
Kochanego Męża, Drogiego Ojca i najwspanialszego 
Dziadka

śp. inż. JOSEFA BOCKA
Z żalem, miłością i szacunkiem wspominają rodzina, 
najbliżsi, przyjaciele i znajomi.
 GŁ-103

Dnia 19 lutego 2022 minie 9. rocznica, kiedy od nas od-
szedł nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek i Pra-
dziadek

śp. JAN MRÓZEK
z Milikowa

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-112

Dnia 20 lutego minie piąta smutna rocznica, kiedy nas 
na zawsze opuścił

śp. PIOTR STEC
z Trzyńca, z Lesznej Dolnej

Z szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GŁ-107

W lutym mija 30. rocznica tragicznego wypadku, w następstwie którego 
zmarła moja Mamusia 

śp. pani IRENA KAJZAR 
z Kojkowic 

a w rezultacie którego zmarł w marcu również mój Brat 

śp. ROBERT
W marcu obchodziłby swoje 60. urodziny.
Z miłością i bólem serca wspomina Dagmar Zadembska z rodziną.
 GŁ-110

Mało zmartwień i agresji
żadnych stresów i depresji
dużo śmiechu i radości
wiele szczęścia i miłości.

życzy tatuś Władek i Marta
Dnia 21. 2. obchodzi piękny jubileusz życiowy

pani ALEKSANDRA PASZ                                                 
z Orłowej

 GŁ-111

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 
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ropy MIDAS

Znajdź nas 
na Facebooku

Znajdź nas 
na YouTubie

 

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA NEKROLOGI

Bolesną prawdą dotknięci zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że 9 lutego 2022 
odeszła na zawsze w wieku 86 lat nasza Najdroższa 
Mama, Teściowa, Babcia, Siostra, Szwagierka,  Ciocia 
i Kuzynka

pani IRENA GÓRECKA
z domu Koch

pochodząca z Karwiny, zamieszkała w Pradze
Zgodnie z życzeniem Drogiej Zmarłej ostatnie poże-
gnanie z Nią odbędzie się w wąskim gronie rodzin-
nym.
Za pamięć o Niej dziękuje żałobą okryta rodzina.

 GŁ-095

Matka nigdy nie umiera,
ona tylko w daleką podróż się wybiera...

W głębokim żalu pogrążeni podajemy wszystkim 
przyjaciołom i znajomym smutną wiadomość, że 
zmarła nasza Ukochana Mamusia, Teściowa, Babcia, 
Prababcia, Szwagierka, Ciocia i Krewna

śp. EMILIA SUSZKA
z domu Cieślar

zamieszkała w Piosku pod nr. 46
Zmarła w poniedziałek 14. 2. 2022 po krótkiej chorobie w wieku 76 lat. 
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 18. 2. 2022 o godz. 10.00 
z kościoła ewangelickiego w Piosku. Po ceremonii pogrzebowej zosta-
nie pochowana na cmentarzu w Nawsiu.

Zasmucona rodzina.
 Gł-116

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

śp. EMILII SUSZKOWEJ
długoletniej przewodniczącej Klubu Kobiet MK PZKO w Piosku 

składa Sekcja Kobiet ZG PZKO w Czeskim Cieszynie.
 GŁ-113

Serdecznie dziękujemy wszystkim krewnym, przyjaciołom i znajomym 
za okazane współczucie, słowa pociechy i otuchy oraz za udział w po-
grzebie naszego Drogiego Zmarłego

śp. RUDOLFA OLSZOWEGO
W smutku pogrążeni żona Irena, syn Leszek i córka Wanda z rodzinami.
 GŁ-117

PIĄTEK 18 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne 
(s.) 10.00 Dziecinny zabawy dorosłych 
11.00 Nasze hobby 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Reporterzy TVC 14.45 
Na tropie 15.15 Niezwykłe losy 16.05 
Co umiały nasze babcie 16.40 Łopato-
logicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.15 Maluchy w podróży 
(s.) 21.05 Wszystko-party 22.00 Zawo-
dowcy (s.) 22.55 Kryminolog (s.) 23.55 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.40 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne ame-
rykańskie miasta 9.25 Zaginione po-
ciski zimnej wojny 10.20 Kto zabił 
neandertalczyków 11.15 Królestwo na-
tury 11.40 Leopardy łowią ryby 12.40 
Klejnoty chińskich pustkowi 13.40 Ta-
jemnicze życie ogrodów 14.35 Olbrzy-
mie węzły transportowe 15.25 Rosyjska 
wojna 16.10 Tajemnice nazistów 17.05 
Natura bez granic 17.30 Piękno północ-
nej Europy 18.25 Heydrich – ostateczne 
rozwiązanie 18.55 Największe bitwy 
czołgowe 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Łowca (film) 21.45 
Blindfold (film) 23.25 Buffalo Soldeirs 
(film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.45 Odznaka Vysočina (s.) 10.55 
Pościg 12.00 Południowe wiadomości 
12.25 Krok za krokiem (s.) 12.50 Dok-
torzy z Początków (s.) 14.05 Mentalista 
(s.) 15.00 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Survivor 
Czechy i Słowacja (reality-show) 22.50 
Tożsamość zdrajcy (film) 1.35 CSI: Kry-
minalne zagadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.25 Wilk i zając (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 
10.30 Incognito 11.35 Strażnik Teksasu 
(s.) 12.35 Gliniarz i prokurator (s.) 13.35 
Policja Hamburg (s.) 14.35 Agenci NCIS 
(s.) 15.40 Tak jest, szefie! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Kochamy Czechy 22.00 Dream 
Team (reality-show) 23.25 Tak jest, sze-
fie! 0.35 Policja w akcji. 

SOBOTA 19 LUTEGO 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie 6.25 Ło-
patologicznie 7.20 Król, błazen i astro-
nom (bajka) 8.10 Jak wystrychnąć 
wodnika (bajka) 8.35 Niezwykłe losy 
9.30 Gejzer 10.00 Wszystkie zwierzęta 
duże i małe (s.) 11.00 Wszystko-party 
12.00 Z metropolii, Tydzień w regio-
nach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wia-
domości 13.05 Słowik (bajka) 14.15 
Pająk o szmaragdowych oczach (baj-
ka) 14.55 Król i złodziej (bajka) 15.40 
Jedenaste przykazanie (film) 17.00 
Hercule Poirot (s.) 17.55 Kot to nie pies 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Cuda 
natury 21.20 Jiří Suchý 23.05 Maigret 
w szkole (film) 0.30 Komisarz Montal-
bano (s.). 
TVC 2 
6.00 Broń II wojny światowej 6.45 Żyję 
Dunajem 7.40 100 cudów świata 8.35 Na 
hulajnodze 8.45 Odkrywanie smaków z 
Gordonem Ramsay’em 9.30 Jak fabryki 

zmieniły świat 10.25 Skarby o zapachu 
benzyny 10.55 Auto Moto Świat 11.25 
Lotnicze katastrofy 12.10 Babel 12.40 
Mapy krainy 13.10 Rzymskie wyścigi 
14.00 Most (film) 15.40 Tajemnicza 
Gruzja 16.35 Kocie historie 17.30 Cu-
downa planeta 18.25 Świat zwierząt 
19.20 Natura bez granic 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Amadeusz (film) 23.00 Wilk z Wall Stre-
et (film) 1.50 Camino na kółkach. 
NOVA 
5.55 Tom @ Jerry Show (s. anim.) 6.50 
Scooby-Doo na tropie (s. anim.) 8.10 
Braciszek i siostrzyczka (bajka) 9.20 
Kawaler (film) 11.25 Przyprawy 12.25 
Dzwoń do TV Nova 13.00 Poradnik do-
mowy 14.10 Zamieńmy się żonami (re-
ality-show) 15.30 Jestem na tak (film) 
17.40 Alvin i wiewiórki: Wielka wy-
prawa (film anim.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Sprawa martwego 
nieboszczyka (film) 22.20 Jak to robią 
single (film) 0.35 Jestem na tak (film). 
PRIMA 
6.25 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.30 Wilk 
i zając (s. anim.) 6.50 Bolek i Lolek (s. 
anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 8.55 Autosalon.
tv 10.05 Jak zbudować marzenie 11.20 
Kochamy Czechy 13.10 Morderstwa 
według Agathy Christie (s.) 15.10 Di-
scopříběh (film) 16.55 Andula zwycię-
żyła (film) 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Duch (s.) 21.30 
V.I.P. morderstwa (s.) 22.50 Źle się dzie-
je w El Royale (film) 1.45 Hansel i Gre-
tel: Łowcy czarownic (film). 

NIEDZIELA 20 LUTEGO 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Je-
denaste przykazanie (film) 7.45 Abu-I 
Hasan sowizdrzał (bajka) 8.10 Uśmie-
chy Leoša Suchařípy 8.50 Łopatolo-
gicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Ka-
mera na szlaku 10.30 Obiektyw 11.00 
Ryneczek (s.) 12.00 Pytania V. Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 Bajka o zakła-
manym królestwie (bajka) 14.10 Czaro-
dziejka (bajka) 15.20 My, uczęszczający 
do szkoły (s.) 16.20 Szpital na peryfe-
riach (s.) 17.25 List do ciebie 18.25 Co 
umiały nasze babcie 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Za-
bójcze cienie (s.) 21.45 168 godzin 22.15 
Stawiam na trzynastkę (film) 23.50 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.40 
Kryminolog (s.). 
TVC 2 
6.00 Wełtawa, nasza rzeka 6.10 Ślady, 
fakty, tajemnice 6.40 Tajemnice nazi-
stów 7.30 Trzy miasta, które zmieni-
ły świat: Amsterdam, Londyn, Nowy 
Jork 8.25 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 8.35 Poszukiwania utracone-
go czasu 9.00 Historia Armii Czerwo-
nej 10.00 Odkryte tajemnice egipskich 
mumii 10.45 Nie poddawaj się plus 
11.10 Nie poddawaj się 11.40 Przez 
ucho igielne 12.05 Słowo na niedzielę 
12.10 Magazyn chrześcijański 12.40 
Magazyn religijny 13.10 Królestwo 
natury 13.35 Kot to nie pies 14.10 Sta-
rożytne megapolis 15.05 Na pływalni 
z Jaroslawem Kaminskim 15.35 Trzy-
maj się marzeń 16.55 Dzika Kostaryka 
17.40 Dynastia Kennedy 18.25 Piękno 
północnej Europy 19.20 Ciekawostki 
z regionów 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Za garść do-
larów (film) 21.45 Lot nad kukułczym 
gniazdem (film) 23.55 Hipopotamy 
Escobara. 
NOVA 
5.50 Tom @ Jerry Show (s. anim.) 6.50 
Scooby-Doo na tropie (s. anim.) 7.40 

Błękitna latarnia (bajka) 8.50 Kopciu-
szek. W rytmie miłości (film) 10.35 Plan 
gry (film) 12.50 Dziewczyna z Alaba-
my (film) 15.00 Sprawa martwego nie-
boszczyka (film) 16.55 Skarb narodów 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 
Część II (film) 22.50 Odpryski 23.25 
Plan doskonały (film) 1.55 Dziewczyna 
z Alabamy (film). 
PRIMA 
6.20 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.05 
M.A.S.H. (s.) 8.00 Świat ogarnięty woj-
ną 9.20 Prima świat 9.50 Tajne roz-
działy z czeskiej historii 10.15 Szefem w 
kilka minut 11.00 Partia Terezy Toman-
kovej 11.45 Poradnik domowy 12.40 
Poradnik Pepy Libickiego 12.55 Porad-
nik Ládi Hruški 13.55 Duch (s.) 15.15 
V.I.P. morderstwa (s.) 16.30 Sobowtóry 
(film) 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Powieść dla mężczyzn 
(film) 22.25 Discopříběh (film) 0.20 
Pulp Fiction (film). 

PONIEDZIAŁEK 21 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wszystkie zwierzę-
ta duże i małe (film) 10.00 168 godzin 
10.35 Maluchy w podróży (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Stawiam na 
trzynastkę (film) 15.30 Wezwijcie po-
łożne (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Cienie we mgle (s.) 
21.20 Reporterzy TVC 22.00 W ostat-
niej chwili 22.30 Życie i czasy sędziego 
A.K. (s.) 23.30 Dobry adres (s.) 0.30 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Tajemnicza 
Gruzja 9.25 Kocie historie 10.20 Błękit-
na planet 11.20 Babel 11.50 Najwspa-
nialsze dzieła natury 12.40 Klucz 13.05 
Świat zwierząt 14.00 Magazyn religijny 
14.30 Wspaniałe amerykańskie miasta 
15.25 Starożytny Egipt 15.50 Przygody 
nauki i techniki 16.20 Rosyjska wojna 
17.10 Lotnicze katastrofy 17.55 Skarby 
o zapachu benzyny 18.25 Olbrzymie 
węzły transportowe 19.15 Wełtawa, 
nasza rzeka 19.25 Czechosłowacki ty-
godnik filmowy 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Rzymskie 
wyścigi 21.00 Starożytne megapolis 
21.55 Basen (film) 23.55 Ali (film) 2.30 
Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-
ca (s.) 10.00 Przyprawy 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Krok za krokiem (s.) 12.45 Doktorzy 
z Początków (s.) 14.05 Mentalista (s.) 
15.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Spece 
(s.) 22.20 Policja Chicago (s.) 23.15 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 1.05 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Duch (s.) 10.30 Jak zbudować marze-
nie 11.35 Strażnik Teksasu (s.) 12.35 
Gliniarz i prokurator (s.) 13.35 Policja 
Hamburg (s.) 14.35 Agenci NCIS (s.) 
15.40 Tak jest, szefie  16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda  19.55 Showti-
me 20.15 Dream Team (reality-show) 
21.35 Jak zbudować marzenie  23.55 
Tak jest, szefie!  

 GŁ-087

 GŁ-114

 GŁ-115

 GŁ-119

Siedziba firmy
Hażlach, ul. Cieszyńska 20b
tel. +48 33 856 73 77

Informacje: Wędrynia nr 1044, 
tel. +420 736 702 526

Filia
Cisownica, ul. Ustrońska 156 
(5 km od przejścia granicznego 
w Górnej Lesznej)

tel.+48 606 452 479

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 16 
lutego 2022 opuścił doczesność ziemską w wieku 69 
lat nasz Ukochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Brat, 
Wujek

śp. ADAM SZYMECZEK
zamieszkały w Nydku Na Górze pod nr. 503

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w poniedzia-
łek dnia 21. 2. 2022 o godz. 15.00 w kościele ewangelic-
kim w Bystrzycy na cmentarz do Nydku.
Żałobą okryta rodzina.
 GŁ-118
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 4 lutego: 
NAUKA MĘSTWU SIŁY DODAJE

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy wysyłać 

na e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 2 marca. 
Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej z 4 lutego otrzymuje Cecylia Marcolowa 
ze St. Bogumina. Autorem dzisiejszego zadania jest Jan 
Kubiczek.

Rozwiązaniem krzyżówki jest przysłowie chińskie... 

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

• Dziś w ramach naszej fotograficznej zabawy proponujemy wycieczkę do Karwiny. Zdjęcie pochodzące ze zbiorów 
online Narodowego Archiwum Cyfrowego przedstawia ulicę w tym mieście. Wykonano je w 1939 roku.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

...tak jestTak było...
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POZIOMO:
1.  krajobraz z okna, pejzaż, sceneria
2. nazwa polskich linii lotniczych lub 

„...nad kukułczym gniazdem”
3. skrót od: i tym podobne, i tym po-

dobnie
4. bardzo silny wiatr połączony z burzą
5. kraj piramid i faraonów
6.  cios bokserski albo narzędzie rolnicze
7. imię Folleta, autora „Igły” lub kom-

pan lalki Barbie
8. lud zamieszkujący południową i po-

łudniowo-zachodnią Afrykę
9. długi wykop lub Mariański na dnie 

Pacyfiku

10. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
11. cwaniak, naciągacz, człowiek nie-

uczciwy
12. afisz, poster, billboard, czyli dźwignia 

handlu
13. dawna złota moneta we Francji
14. część krowiego żołądka
15. bezład, zamieszanie, zamęt
16. Ali Baba z bajki lub gorącokrwisty 

koń wierzchowy
17. dziesiąta muza, duży lub srebrny 

ekran
18. alkaliczno-skaleniowy granit, skała 

głębinowa złożona w większości z 
kwarcu i skaleni alkalicznych

19. badania ilościowe i jakościowe skła-
du substancji chemicznych

PIONOWO:
ABSURD, ADORNO, AKACJA, DRENAŻ, 
DRUŻBA, GRINGO, IGLAKI, IMPORT, 
KAPRAL, KLIPSY, KOTARA, LOTHAR, 
NORWID, OKRZYK, OSEŁKA, POSIEW, 
SPARTA, ŚCISKA, TARTAK, WYSKOK, 
ZAKRĘT

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ALASKIT, HOTENTOCI, 
LUIDOR, ŻWACZ


