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Uwaga! Wykład będzie tłumaczony na język czeski.

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Harcerstwo to najtańsze 
»kółko zainteresowań«
REGION: Czy w ciągu najbliższych kilku lat przy każdej polskiej szkole na Zaolziu będzie 
działała drużyna harcerska? – Tego nie jestem pewien, ale robimy wszystko, by tak się 
właśnie stało. Zależy nam zwłaszcza na wyszkoleniu młodych ludzi, którzy w przyszłości 
podejmą się pracy drużynowych – mówi harcmistrz Krzysztof Mitura, naczelnik Harcerstwa 
Polskiego w Republice Czeskiej. W realizacji ambitnego projektu harcerzy wspiera Fundusz 
Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków w RC. 

Witold Kożdoń

Harcerstwo Polskie w RC to 
jedna z tych organizacji, 
które zdaniem przedstawi-

cieli Kongresu Polaków w RC sypią 
dobrymi pomysłami „jak z ręka-
wa”. – Harcerze przedstawili nam 
na przykład trzyletni, bardzo kla-
rowny program, jak dotrzeć z no-

wymi drużynami harcerskimi do 
tych szkół, gdzie takich drużyn nie 
ma – mówił podczas lutowego Sej-
miku Gminnego w Karwinie prezes 
Kongresu Polaków w RC, Mariusz 
Wałach.

Krzysztof Mitura przyznaje, że 
taki cel rzeczywiście przyświeca 
harcerskiej kadrze instruktorskiej, 
a jego realizacji służy szereg po-

dejmowanych od pewnego czasu 
przedsięwzięć. Do propagowania 
wśród młodzieży harcerskich idei 
przyczynia się na przykład „Sher-
lock”. To gra, której każdy uczest-
nik może się poczuć jak bohater 
słynnych powieści i opowiadań 
kryminalnych sir Arthura Conana 
Doyle’a. 

Ciąg dalszy na stronie 4

WYKŁAD I SPOTKANIE Z JOHNEM C. LENNOXEM
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

W I A D O M O Ś C I

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ar-
chiwum krótkich materiałów fi lmowych.

E-STREFA

W OBIEKTYWIE...

piątek

sobota

niedziela

dzień: 0 do 2 C 
noc: 1 do -3 C 
wiatr: 4-5 m/s

dzień: -3 do 4 C 
noc: 4 do 3 C 
wiatr: 4-5 m/s

dzień: 4 do 6 C 
noc: 3 do 2 C 
wiatr: 3-5 m/s

Kiedy człowiek planuje, Bóg się śmieje. A planować lubi 
chyba większość z nas. Snujemy plany na bliższą i dalszą 
przyszłość, zapisujemy terminy w kalendarzu, a po-
nieważ zwykle chodzi o pozytywne plany typu wyjazd, 
odwiedziny czy kolacja w restauracji, z odpowiednim 

wyprzedzeniem cieszymy się na ich realizację. Planujemy też rzeczy 
mniej przyjemne, takie, które trzeba załatwić (dentysta, trudne zle-
cenie w pracy), żeby mieć już je z głowy. I wreszcie, kiedy się okazuje, 
że nasze wcześniejsze założenia wzięły w łeb, robimy plany awaryjne. 
Wszystko zaś po to, żeby nadal żyć iluzją, że to my jesteśmy architek-
tami naszego życia, że mamy je pod kontrolą i że – jakby nie daj Boże 
co – to i tak jesteśmy w stanie wymyślić nowy, lepszy(!) plan.

Ostatni rozwój wydarzeń związanych z rozpowszechnianiem się 
koronawirusa przekonuje nas o tym, że mimo wszystko nie jesteśmy 
w stanie wszystkiego zaplanować. Na razie chodzi tak naprawdę o 
rzeczy małe i błahe. Rezygnacja z wyjazdu narciarskiego do Włoch 
czy udziału w konferencji naukowej w tym lub innym kraju na ten lub 
inny temat. Trochę nam żal straconej okazji, ale z tym potrafi my sobie 
poradzić, w końcu planując skwapliwie każdy dzień naszego życia, 
staliśmy się mistrzami w tworzeniu planów alternatywnych. Zasta-
nawiam się jednak, czy my, dobrze zorganizowani Europejczycy, po-
trafi my przynajmniej hipotetycznie wyobrazić sobie życie bez planu. 
Takie, kiedy niczego nie możemy zaplanować, ponieważ nie mamy 
żadnych pewnych punktów, na których moglibyśmy się oprzeć. Taki 
moment, chociaż nie ma go w naszych planach, może kiedyś nastąpić, 
być może właśnie w związku z koronawirusem. Czy wtedy zrozumie-
my wreszcie, że to nie zawsze my trzymamy wodze naszego życia i że 
kiedy człowiek planuje, to Bóg nie na darmo się śmieje? 

DZIŚ...

28
lutego 2020

Imieniny obchodzą: 
Hilary, Makary, Roman
Wschód słońca: 6.33
Zachód słońca: 17.23
Do końca roku: 307 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Kibica Cracovii
Przysłowia: 
„Czasem tak się luty 
rozklei, że się wół napije 
z kolei”

JUTRO...

29
lutego 2020

Imieniny obchodzą: 
Antonia, Oswald, Roman
Wschód słońca: 6.31
Zachód słońca: 17.25
Do końca roku: 306 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Chorób Rzadkich
Dzień Żaby 
Przysłowia: 
„W lutym wiele wody – 
całe lato bez pogody”

POJUTRZE...

1
marca 2020

Imieniny obchodzą: 
Albin, Antonia, Dawid
Wschód słońca: 6.29
Zachód słońca: 17.27
Do końca roku: 305 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Puszystych
Dzień Piegów 
Przysłowia: 
„Na świętego Albina 
rzadka u ludzi mina, bo 
post się zaczyna”

Zrzeszenie Międzynarodowego 
Transportu Lotniczego

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

POGODA

•••
Z powodu epidemii koronawirusa światowa branża 

lotnicza może w tym roku stracić 29,3 mld dolarów 

przychodów. Tylko przewoźnicy z Azji i Pacyfi ku 

mogą nie zarobić 27,8 mld dolarów. Globalny ruch 

może zostać zmniejszony przez wirusa nawet 

o pięć procent

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

HAWIERZÓW
Od marca miasto będzie 
oferować w dzielnicy 
Szumbark mieszkania 
o małej powierzchni. 
Powstały one na trzech 
najwyższych piętrach 
budynku przy ulicy Střed-
ní 3 w reakcji na popyt na 
tego typu lokale. Garso-
niery powstają także w 
innych miejscach dzięki 
przebudowie dużych 
pięciopokojowych miesz-
kań na jednopokojowe 
z kuchnią lub aneksem 
kuchennym.
 (sch)

JABŁONKÓW
Nasionkownia w Jabłon-
kowskim Centrum Kul-
tury i Informacji JACKi 
jest przygotowana do 
kolejnego, już trzeciego 
sezonu. Jej pomysło-
dawca, Janek Michalik 
z Piosku, zaopatrzył ją 
w nową porcję nasion. 
Działalność nasionkowni 
sprowadza się do tego, że 
przed nadejściem wiosny 
mieszkańcy naszego re-
gionu dzielą się własnymi 
domowymi nasionami. 
Stąd apel do wszystkich 
zainteresowanych za-
chowaniem naturalnych 

cieszyńskich upraw, żeby 
odwiedzili to miejsce. 
 (sch) 

KARWINA
Trzy zdewastowane 
kamienice na rynku 
Masaryka we Frysz-
tacie przestaną wreszcie 
szpecić. Miasto ma już w 
kieszeni zezwolenie na bu-
dowę i jeszcze w tym roku 
chce przystąpić do remon-
tu. Będzie on kosztowny i 
skomplikowany, ponieważ 
domy przez dziesięć lat 
nie były ogrzewane ani 
wietrzone.  (sch)

RZEKA
Wszystko wskazuje na to, 
że mieszkańcy doczekają 
się wreszcie chodnika 
wzdłuż głównej drogi. 
Po latach pertraktacji z 
niektórymi właścicielami, 
którzy piętrzyli problemy, 
gminie udało się załatwić 
zezwolenie na budowę. 
Teraz musi zdobyć jeszcze 
środki fi nansowe na jego 

realizację. Chodnik ma 
mieć 1,6 km, a koszt jego 
budowy powinien wynieść 
18 mln koron. (sch) 

TRZYNIEC
Ratusz wspólnie z hutą 
wypowiedziały wojnę je-
miole. Powody są nie tyle 
estetyczne, co ekologicz-
ne. Pasożytująca jemioła 
wysysa bowiem z drzewa-
gospodarza wodę oraz roz-
puszczone w niej składniki 
odżywcze i tym samym 
skraca mu życie. Ponieważ 
wycinanie jemioły tylko 
częściowo rozwiązuje 
problem, miasto i huta 
chcą sięgnąć po bardziej 
skuteczną metodę, którą 
zamierzają sfi nansować ze 
środków dotacyjnych. (sch)

HAWIERZÓW

RZEKA

Beata SchÖnwald
beata.schonwald@glos.live

TRZYNIEC

KARWINA

• Tak potrafi  śpiewać Władysław Czepiec. Na archiwalnym zdjęciu razem 
z „Hutnikiem” i „Przyjaźnią”.  
Fot. FRANCISZEK BAŁON

Infrastruktura sportowa 
Czeskiego Cieszyna 
powiększyła się 
o kolejny ważny obiekt. 
We wtorek została 
uroczyście otwarta 
hala sportowa. Będzie 
ona służyła zarówno 
klubom sportowym, 
jak i wszystkim 
zainteresowanym. 
Jednymi z pierwszych 
użytkowników są 
uczniowie Polskiego 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego.

Danuta Chlup

Hala stanęła obok stacji kolejo-
wej, w sąsiedztwie wyremon-
towanego przed kilkoma laty 

stadionu zimowego. Budowa i wypo-
sażenie hali trwały czternaście mie-
sięcy. Poprzedziły je lata przygotowań. 

– My, mieszkańcy Czeskiego Cie-
szyna, pamiętamy, że jeszcze nie tak 

Sportowcy na taką halę zasługują

dawno stał tutaj rząd nieestetycz-
nych, starych garaży. Swego czasu 
do sali sesyjnej ratusza przybyli 
przedstawiciele środowisk spor-
towych i przekonywali, że trze-
ba wybudować halę sportową. 
Całkiem niedawno odbywaliśmy 
niezliczone rozmowy nt. budowy 
hali i dwukrotnie – bez powodze-
nia – staraliśmy się o dotację z 

Ministerstwa Szkolnictwa. Wresz-
cie zapadła decyzja, że buduje-
my z własnych pieniędzy, ponie-
waż sportowcy na to zasługują, a 
wszystkie okoliczne miasta mają 
już swoje hale – tylko my nie mie-
liśmy – burmistrz Gabriela Hře-
bačkowa przypomniała lata sta-
rań o nowy obiekt sportowy. 

W otwarciu uczestniczyło wie-
lu gości, przybyła m.in. burmistrz 
Cieszyna – Gabriela Staszkiewicz. 
W rozmowach kuluarowych stwier-
dziła żartem, że „Cieszyn nie będzie 
już musiał niczego budować, wy-
starczy, że cieszyniacy będą przy-
jeżdżali do Czeskiego Cieszyna”. 

– Hala została wybudowana z 
myślą o pięciu dyscyplinach spor-
towych: unihokeju, siatkówce, 
badmintonie, piłce nożnej i piłce 
ręcznej – wymienił Edvard Hucza-
la, dyrektor miejskich obiektów 

sportowych. – Trybuny pomiesz-
czą 250 widzów, dlatego można 
będzie rozgrywać różne turnieje, 
także na wyższym, międzynarodo-
wym poziomie. Jest tu sala, w któ-
rej mogą odbywać się spotkania i 
zebrania klubów, są szatnie, w tym 
dla sędziów, oraz zaplecze sani-
tarne. Na piętrze znajduje się sala 
gimnastyczna, w której chcieliby-
śmy organizować na przykład gim-
nastykę dla kobiet czy dla dzieci.

Budowa hali kosztowała blisko 
100 mln koron. Nawierzchnia zo-
stała wykonana z najnowocze-
śniejszego materiału, stosowanego 
nawet w obiektach olimpijskich. 
Jednymi z pierwszych użytkow-
ników hali są uczniowie Polskiego 
Gimnazjum im. J. Słowackiego, 
którzy obecnie, ze względu na re-
mont, nie mogą korzystać ze szkol-
nej sali gimnastycznej. 

•••
Hala została wybudowana z myślą o pięciu 

dyscyplinach sportowych: unihokeju, 
siatkówce, badmintonie, piłce nożnej i piłce 
ręcznej. Trybuny pomieszczą 250 widzów”

Edvard Huczala, dyrektor miejskich obiektów sportowych

taką halę zasługują

• 
Fot. DANUTA CHLUP

JABŁONKÓW

NAJBLIŻSZE SEJMIKI GMINNE

1
marca
16.00

1
marca
15.00

2
marca
17.00

2
marca
16.00

5
marca
18.00

CIERLICKO, GRODZISZCZ, 
STANISŁOWICE

GRÓDEK BYSTRZYCA MILIKÓW BUKOWIEC

DPŻiW DOM PZKO DOM PZKO DOM PZKO CENTRUM DOM PZKO

• Chociaż trojaczki w naszym kraju rodzą się raczej rzadko (w ub. roku w całej 
RC odnotowano tylko osiem takich porodów), w naszym regionie miał właśnie 
miejsce taki przypadek. Michaela Kropowa z Jabłonkowa, która do tej pory pra-
cowała jako pielęgniarka w Szpitalu w Trzyńcu-Podlesiu, urodziła trojaczki w 30. 
tygodniu ciąży. Najmniejsze wyżyło 1300 gramów, największe 1600 gramów. 
Szczęśliwie, wszystkie maluchy rozwijają się zdrowo. Zuzanka, Ania i Mirek są 
obecnie pod opieką specjalistów Oddziału Neonatologii Szpitala Uniwersyteckie-
go w Ostrawie. Do domu, gdzie czekają na nie dwie starsze siostrzyczki, zostaną 
wypisane prawdopodobnie w 36. tygodniu.  (sch)
Fot. ARC

Panika jest 
nie na miejscu
Centralna Komisja Epidemio-

logiczna spotkała się wczoraj 
w sprawie ryzyka przeniknięcia 
koronawirusa do RC. Ostatnio 
komisja spotkała się w 2014 roku 
w związku z ebolą, wcześniej rów-
nież z powodu świńskiej i ptasiej 
grypy. 

Wiadomo, że do tej pory w RC 
przetestowano na obecność ko-
ronawirusa 135 osób. Jak na razie 
wszystkie wyniki były negatyw-
ne. Obecnie przygotowane są ko-
lejne testy. Nie jest jednak zasad-
ne, żeby obejmować badaniami 
wszystkie osoby, który wróciły 
z północnych Włoch. Według mi-
nistra zdrowia, Adama Vojtěcha, 
warunkiem przeprowadzenia 
testu na obecność koronawirusa 
jest pobyt w regionie występo-
wania choroby oraz temperatura 
powyżej 38 st. C. – Nawet gdyby 
pojawił się pierwszy taki przypa-
dek, czego nie możemy wyklu-
czyć, nie ma powodów do paniki 
ani wykupywania artykułów spo-
żywczych – zaznaczył minister. 

Według wiceministra Roma-
na Prymuli, istnieje prawdo-
podobieństwo, że wirus pojawi 
się również w RC. W większości 
przypadków, według ministra, 
choroba ma jednak łagodny 
przebieg. Najgroźniejsza jest dla 
seniorów. Okres inkubacji trwa 
zwykle od 3-5 dni, typowymi 
objawami są suchy kaszel i go-
rączka. Zapalenie płuc, które jest 

najczęstszą komplikacją, pojawia 
się około ósmego, dziewiątego 
dnia. Urzędy jednak dla pewno-
ści wyznaczają dwutygodniową 
kwarantannę. W razie wystąpie-
nia podejrzanych objawów nie 
należy jednak wychodzić z domu, 
tylko telefonicznie skontaktować 
się z lekarzem. 

W środę ministerstwo wysłało 
do wszystkich lekarzy pismo z in-
strukcją, jak postępować w przy-
padku kontaktu z  pacjentem, u 
którego wykryto ryzyko zakaże-
nia się koranowirusem. 

Również w Polsce nie ma na ra-
zie żadnego wykrytego przypad-
ku zachorowania na COVID-19. 
Niemniej jednak koronawirus po-
jawił się już w 13 krajach Europy. 
Są przypadki zachorowań m.in. 
we Francji, Niemczech, Finlan-
dii, Macedonii Północnej, Norwe-
gii, Grecji, Rumunii, Estonii, Da-
nii oraz najwięcej we Włoszech, 
gdzie liczba zachorowań wzrosła 
do 424, z  czego 12 śmiertelnych. 
Pozostałe dwa śmiertelne wypad-
ki w Europie miały miejsce we 
Francji.

Koronawirus zaczął rozprze-
strzeniać się w Chinach na po-
czątku grudnia ub. roku. W skali 
całego świata odnotowano już ok. 
82 tys. zachorowań na COVID-19 
– najwięcej w Chinach (ponad 78 
tys.), Korei Południowej i Wło-
szech. 

 (sch)

Delikatne operacje serca 
Kardiochirurdzy ze Szpitala 

Podlesie w Trzyńcu w ciągu 
roku wszczepiają przezskórnie, za 
pomocą cewników, ok. 90 zastawek 
aortalnych. Średni wiek chorych 
wynosi 75 lat. Zabieg w 80 proc. 
przypadków przeprowadzany jest 
przez pachwinę. Pacjent nie ma 
blizny na piersiach, a rekonwale-
scencja jest o wiele krótsza. 

Zwężenie zastawki aortalnej 
wskutek jej zwapnienia jest trzecią 
pod względem częstości choro-
bą serca w krajach rozwiniętych. 
Często dopiero po kilku latach 
występują takie dolegliwości, jak 
duszności, ból w klatce piersiowej, 
słabość, zmęczenie, wyczerpanie. 
Metoda TAVI jest małoinwazyjną 
metodą wszczepienia protezy za-
stawki.  

– Operację przeprowadza dwóch 
lekarzy, w naszych warunkach kar-
diolog i kardiochirurg, w tak zwa-
nej sali hybrydowej, czyli łączącej 
korzyści sali do cewnikowania i 
sali operacyjnej, pod kontrolą apa-
ratu RTG. Zabieg trwa ok. dwie go-
dziny. W odróżnieniu od zabiegu 
chirurgicznego w większości nie 
trzeba otwierać klatki piersiowej 
ani stosować krążenia pozaustro-
jowego. Nową zastawkę aortalną 

wprowadzamy do serca za pomo-
cą cewnika przez tętnicę udową, w 
zwężonym miejscu ją rozwiniemy 
i rozciągniemy tak, aby zapewniła 
potrzebny przepływ krwi – opisu-
je metodę Piotr Branny, ordynator 
oddziału kardiochirurgii Szpitala 
Podlesie. 

Metoda TAVI stosowana jest 
przede wszystkim u pacjentów, 
którzy ze względu na ogólny stan 
zdrowia nie mogą poddać się kla-
sycznej operacji. – Zabieg jest 
bardzo kosztowny, dlatego trzeba 
starannie ocenić każde wskazanie 
– wyjaśnia Branny.  (dc)

• Zabieg metodą TAVI w trzynieckim szpitalu. Fot. ARC szpitala
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Zdjęcia: ARC

Fot. ARC

Znad Olzy za Pireneje
Z Pietwałdu, Nawsia, czy Kar-

winy pojechali walczyć z fa-
szyzmem w Hiszpanii. O śląskich 
ochotnikach na tej dalekiej wojnie 
przypominam w książce „Śląsk 
zbuntowany”. Ukazała się nakła-
dem wydawnictwa Czarne.

 „Ojciec praco  wał na prawie 
wszystkich kopalniach Zagłę-
bia Ostrawsko-Karwińskiego, był 
zwalniany i przyjmowany na innej 
już kopalni, czego przyczyną był 
twardy charakter, nader uczciwy, 
i  nie doł sobie w  kaszę pluć. Tacy 
ludzie znaleźli szybką drogę związ-
ków zawodowych i socjaldemokra-
cji”  – tak wspominał swoje dzie-
ciństwo Ludwik Zgraja, późniejszy 
ochotnik w Hiszpanii, który uro-
dził w  1906 roku w Pietwałdzie. 
W dolańskim regionie korzenie 
mocno zapuszczał wówczas ruch 
socjalistyczny, nie baczący jesz-
cze na narodowe spory – mówiono 
wprost o ostrawskiej międzynaro-
dówce. Gdy wybuchła Wielka Woj-
na, stary Zgraja poszedł walczyć za 
cesarza, a jego rodzina głodowała. 
Ludwik wspominał: „W  domu pa-
nował głód i  tak się kształtował 
mój tok myślenia. Tak się rodziła 
nienawiść do tych, co jedli chleb 
posmarowany, co na wojnie się 

bogacili”. I to te doświadczenia 
wpłynęły na późniejsze zaanga-
żowanie młodych lewicowców, 
którzy potem trafi li do Hiszpanii. 
To były jednak czasy, w  których 
nagle wszystko zaczęło się wyda-
wać możliwe. Odrodziła się Polska 
i narodziła się Czechosłowacja. Na 
wiecu w Cieszynie 27 października 
przyjęto rezolucję: „Sejm Konsty-
tucyjny ma przeprowadzić takie 
reformy społeczne, aby Polska 
stała się matką szerokich warstw 
ludowych, aby nie było w niej cie-
miężców i  ciemiężonych”. Śląsk 
został jednak podzielony, a odro-
dzone kraje były dalekie od tych z 
marzeń. Zgraja tak opisał wyjazd 
pierwszego transportu górniczych 
rodzin z Dziedzic do Francji: „Nie-
którzy płakali, bo o  wolną Polskę 
walczyli, a gdy się jej doczekali, to 
trzeba ją opuścić, bo nie było dla 
nich chleba”. Ta gorycz pozostała 
w wielu z nich.

Solidarni ponad granicami
W lipcu 1936 roku wybuchł bunt 
wojska, wsparty przez Hitlera, 
przeciwko lewicowemu rządowi 
w Madrycie. Od razu wywołało to 
oddźwięk w środowiskach robot-
niczych: datki na „braci proletariu-

szy” zbierali górnicy tak z Karwiny, 
jak Katowic. To w Cieszynie poeta 
Julian Przyboś napisał wiersz „Na 
granicy”:

„W chmurach płonie Czer-
wona Hiszpania,
Olza płynie przez pożar.
Słucham. Głos stamtąd – 
ranny, nim odezwie się – 
krwawi”.

Przede wszystkim przez Zaol-
zie przechodziły setki Polaków 
chcących zaciągnąć się do Brygad 
Międzynarodowych, walczących 
w obronie Republiki. Henryk Ja-
siczek, znany później poeta, pisał: 
„Ochotnicy polscy przechodzi-
li najczęściej nielegalnie granicę 
w  Beskidach na Czantorii, gdzie 
po stronie czeskiej oczekiwali ich 
towarzysze z  Trzyńca. Z  Trzyńca 
zabierali towarzyszy z  Polski to-
warzysze z  Karwiny, pomagając 
im w  wyjeździe do Morawskiej 
Ostrawy, gdzie troszczyli się o nich 
towarzysze czescy, pomagając im 
przedostać się do Wiednia”.

W hiszpańskich bojach
W sumie za Pirenejami znalazło się 
kilkudziesięciu Zaolziaków. Byli w 

polskiej brygadzie im. Jarosława 
Dąbrowskiego, czeskim batalionie 
im. Masaryka czy jednostkach nie-
mieckich antyfaszystów. Heczko 
pisał w korespondencji do „Głosu 
Robotniczego” na Zaolziu: „W bry-
gadach czasem zdarzy się, że po-
lecą nam pewną wojeńską służbę 
do wykonania, a my nawzajem się 
domówić nie możemy. Ale to nam 
nie przeszkadza, podamy sobie 
rękę, pozdrowimy się nawzajem 
»kamarad«, uściśniemy się po bra-
tersku, a  porozumiemy się potem 
na migi”. W  praktyce nie okazało 
się to takie łatwe.

Ochotnicy wiedzieli, po co jadą... 
„Celem mojego przyjazdu do Hisz-
panii jest stanąć po stronie tych, 
którzy są gnębieni przez burżuazję, 
stanąć po stronie tych, którzy zro-
zumieli, że nadszedł czas, by zrzu-
cić jarzmo faszystowskiej niewoli” 
– tak w ankiecie dla wydziału kadr 
brygad międzynarodowych pisał 
Rudolf Olszar z Cieszyna.

Szok pierwszych walk w Madry-
cie mocno odbił się na niektórych z 
nich. Florian Dąbrowski został tam 
ranny i wywieziono go do Francji. 
Do Hiszpanii nie chciał już wrócić. 
Wojenne losy rzuciły go potem jed-
nak do Tobruku i korpusu gen. An-

dersa. Zginął pod Ankoną. Ochot-
nicy przeszli przez wiele bitew, o 
dźwięcznych nazwach, choć ocie-
kających krwią: Jarama, Guadala-
jara, Sierra Nevada, Belchite, Ebro. 
Zgraja tak opisywał ostatnie chwi-
le przed bitwą: „Mieliśmy leżeć, 
kawałek chleba, parę kropel wody 
i  spać, odpoczywać. Bo nie wiesz, 
kiedy będziesz spał, jadł, a  może 
już to był twój ostatni dzień”.

O takich ludziach jest właśnie 
„Śląsk zbuntowany”. O tym, jak 
te małe historie „zwykłych ludzi” 
składają się na tę Wielką Historię. 

Dariusz Zalega

Kościół, który stał się »ofi arą« huty
W ub. roku upłynęło 55 lat od zburzenia kościoła parafi alnego pw. Wszystkich Świętych w Końskiej. Musiał 
on ustąpić miejsca rozrastającej się hucie. Kongres Polaków wydał właśnie publikację Kazimierza Jaworskiego 
poświęconą historii kościoła i parafi i w Końskiej.

Danuta Chlup

Emerytowany dziennikarz 
Kazimierz Jaworski po-
chodzi z  Końskiej, w tej 

miejscowości spędził dzieciństwo 
i młodość. Historia jego rodzin-
nej miejscowości, dziś dzielni-
cy Trzyńca, interesowała go od 
bardzo dawna. Przygotowując 
publikację pt. „Historia kościoła 
Wszystkich Świętych w Końskiej 
1447-1964” korzystał z archiwów i 
bibliotek, kronik parafi alnych oraz 
własnych, gromadzonych przez 
lata zapisków. Dzięki temu powsta-
ła książka niedużej objętości, lecz 
pełna faktów, zdjęć i ilustracji. 

– Czułem potrzebę spisania hi-
storii tego kościoła. Zostałem w 
nim ochrzczony, byłem ministran-
tem, przez pewien czas myślałem o 
tym, żeby zostać księdzem. Bardzo 
ciepło wspominam ostatniego pro-
boszcza, ks. Erwina Durczoka – po-
wiedział „Głosowi” autor.

Pierwsza wzmianka o kościele w 
Końskiej pochodzi z 1447 roku. Był 
drewniany i stał na cmentarzu. Z 
późniejszych zapisków wynika, że 
podlegał on parafi i w Ropicy. Sa-
modzielną parafi ę w Końskiej za-
łożono w 1785 roku, a w latach 90. 
XVIII wieku zbudowano murowa-
ną świątynię. 

Już na początku XX wieku do-
szło do „pierwszego rozbioru” gmi-
ny Końska. W 1915 roku ówczesny 
wójt pod politycznym naciskiem 
kierownictwa huty zgodził się na 
sprzedaż gminie Trzyniec obszaru 
Końskiej od ujścia Tyrki do Olzy 
aż po kościół. W związku z zawi-
rowaniami politycznymi – I wojną 
światową, sporem o Śląsk Cieszyń-

ski – gmina Trzyniec nigdy nie za-
płaciła Końskiej należnej sumy za 
sprzedaż.

Niespełniona obietnica 
Kierownictwo Huty Trzynieckiej 
już podczas okupacji hitlerowskiej 
w 1941 roku zamierzało wykupić 
kościół i przynależne do niego 
obiekty, planując rozbudowę huty, 
która miała ważne zadanie w nie-
mieckim przemyśle zbrojeniowym. 
Ze względu na rozwój sytuacji na 
frontach II wojny światowej trans-
akcja nie doszła jednak do skutku. 

Dopiero komunistom w latach 
50. i 60. udało się doprowadzić do 
skutku zamiar zburzenia kościoła. 
Pierwsze, wstępne spotkanie na ten 
temat, odbyło się w Urzędzie Para-
fi alnym w Końskiej w kwietniu 1953 
roku. Następne lata upływały pod 
znakiem stopniowej likwidacji koń-
szczańskiej parafi i. Parafi anie do-
magali się budowy nowych obiektów 
kościelnych. W kwietniu 1954 roku 
ówczesny dyrektor Huty Trzyniec-
kiej obiecał przedstawicielom para-
fi an, że w 1956 roku zostanie zbudo-
wany nowy kościół oraz cmentarz. 

Obietnica ta nigdy nie zosta-
ła jednak spełniona, a 30 marca 
1964 roku kościół w Końskiej zo-
stał ostatecznie zamknięty. Dzień 
wcześniej, w niedzielę 29 marca, 
odbyło się ostatnie nabożeństwo. 
Mszę celebrował czeskocieszyń-
ski ordynariusz ks. Antoni Veselý, 
kazanie wygłosił ks. dziekan Ad-
olf Wałoszek z Jabłonkowa. Grała 
orkiestra dęta. Kościół nie był w 
stanie pomieścić wszystkich przy-
byłych parafi an. 

 „W lipcu wysadzono go w powie-
trze, a ponieważ miał solidne fun-

damenty, nie rozpadł się od razu. 
Ściągnięto operatora koparki, który z 
umocowanym w czerpaku wlewkiem 
rozbijał mury” – pisze Jaworski. 

Huta wykupiła własność para-
fi i za śmieszną cenę. Cały majątek 
(kościół, probostwo, budynek daw-
nej szkoły katolickiej i grunty) wy-

ceniono na 3,7 tys. koron, chociaż 
według rzeczoznawcy, który przy-
gotowywał wycenę w 1954 roku, 
wartość mienia wynosiła 883 tys. 
koron.

Drugi rozbiór Końskiej 
Kościół zburzono, a równocześnie 

zlikwidowano sporą część Koń-
skiej. Huta zagarnęła całe centrum 
gminy, a wieś została podzielona 
na prawobrzeżne Osówki i Czeski 
Puńców oraz lewobrzeżne Podlesie 
i Kanadę. W latach 1967-1969 zli-
kwidowano miejscowy cmentarz, 
na którym już od 1954 roku nie wol-
no było grzebać zmarłych. 

Po 517 latach skończyła się hi-
storia parafi i i kościoła w Końskiej. 
Dzisiaj stoi w tej miejscowości na 
Osówkach, jedynie prywatna ka-
plica pw. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Marii Panny. Na ojco-
wiźnie wybudował ją w 2004 roku 
ks. Józef Kaszper z braćmi Stani-
sławem i Rudolfem. 

Kazimierz Jaworski zgromadził 
w swojej publikacji informacje 
biografi czne nt. wszystkich końsz-
czańskich duszpasterzy. Dużo uwa-
gi poświęcił ostatniemu probosz-
czowi, ks. Erwinowi Durczokowi. 
Kapłan ten interesował się historią 
kościoła w Końskiej, gromadził 
materiały archiwalne. Znany był z 
tego, że w czasach niesprzyjających 
życiu religijnemu tajnie chrzcił 
dzieci tych rodziców, który nie 
chcieli, aby reżim komunistyczny 
się o tym dowiedział. „On także, 
już jako emerytowany proboszcz, 
udzielił ostatniego namaszczenia 
umierającego poecie Henryko-
wi Jasiczkowi, który zmarł 18 XII 
1976” – odnotował Jaworski.

Okładkę publikacji zdobi kopia 
obrazu Jezusa Miłosiernego au-
torstwa Dominika Figurnego. Wi-
siał on w końszczańskim kościele. 
Publikacja, wydana przez Kongres 
Polaków w RC, została dofi nanso-
wana z Funduszu Rozwoju Zaolzia 
KP.  

• Kazimierz Jaworski z publikacją. Fot. DANUTA CHLUP

Harcerstwo to najtańsze »kółko zainteresowań«
Dokończenie ze str. 1

W tym konkursie wszechstron-
ności umysłowej w poprzed-

nich latach brały udział wyłącznie 
reprezentacje szkół. W tym roku 
chcemy natomiast dotrzeć do jak 
największej grupy dzieci. To jeden 
z tych projektów, które mają na celu 
przedstawić harcerstwo wszyst-
kim, którzy nie mają z nim na co 
dzień żadnego kontaktu – tłumaczy 
Krzysztof Mitura.

Innym poważnym tegorocznym 
przedsięwzięciem będzie wakacyjna 
kolonia dla dzieci niezrzeszonych. 
Planowana jest w ostatnich dwóch 
tygodniach sierpnia, a z harcerzami 
wyjedzie pięćdziesiątka uczniów ze 
wszystkich szkół na Zaolziu. – Orga-
nizujemy ją, bo chcemy zaszczepić 
wśród młodzieży zafascynowanie 
harcerstwem, które jest moim zda-
niem najtańszym „kółkiem zain-
teresowań” – stwierdza Krzysztof 
Mitura. Zapowiada przy tym, że je-
sienią harcerze zaproponują również 
młodzieży wyjazdy na weekendowe 
obozy. – W ten sposób chcemy ich 
dalej wdrażać do harcerskiego życia. 
A jeśli im się spodoba, jeśli nasza 
działalność ich wciągnie, zaprosimy 

ich na kurs zastępowych. Generalnie 
chcemy dotrzeć do wszystkich zaol-
ziańskich środowisk szkolnych po 
to, by zacząć szkolić wybrane osoby 
– tłumaczy. 

Nasi harcerze zaznaczają jednak, 
że szkolenie kadr to proces nieustan-
ny, choć nigdy nie gwarantuje on 
ostatecznego sukcesu. – Każdego 
roku pracujemy z około 50 osoba-
mi, a „wychowanie” instruktora trwa 
trzy, cztery lata. Samodzielnie zaczy-
na on pracować mając 17-18 lat, tyle 
że później z reguły wyjeżdża na stu-
dia i często mocno rozluźnia więzi 
łączące go z harcerstwem – przeko-
nują.

Są jednak i tacy, którzy potrafi ą po-
godzić wymagania wyższych uczelni 
z obowiązkami harcerskimi. Przy-
kładem jest Filip Tomanek, 2. Kar-
wińskiej Drużyny Harcerskiej „Wiel-
ka Niedźwiedzica”, który w Brnie 
studiuje biologię eksperymentalną. 
– Podróż tylko z Bogumina do Brna 
trwa trzy godziny, więc tracę w po-
ciągach sporo czasu, jednak udaje mi 
się połączyć naukę z prowadzeniem 
drużyny harcerskiej. Nie bywam 
wprawdzie na każdej zbiórce, ale by-

cie drużynowym nadal 
sprawia mi ogromną 
radość – przekonuje 
Filip i dodaje, że w har-
cerstwie można spo-
tkać wielu fajnych lu-
dzi. – Drużynowy musi 
być jednak tolerancyjny, bo młodzież 
potrafi  być niemiła, musi mieć chęć 
do pracy i przede wszystkim mnó-
stwo energii – wylicza.

Andrzej Glac, drużynowy Harcer-
skiej Drużyny im. Żwirki i Wigury 
działającej w Cierlicku i Hawierzo-
wie, przekonuje z kolei, że praca 
drużynowego przypomina trochę 
prowadzenie… fi rmy. – Żeby odnosić 
sukcesy, po prostu trzeba mieć obok 
siebie zdolnych ludzi – tłumaczy. 
– Kiedy ja zostałem drużynowym, u 
nas także dużo ludzi poszło na stu-
dia. Musieli zredukować zaangażo-
wanie w harcerstwo i jakoś tak wy-
szło, że zostałem drużynowym. Stało 
się tak również dlatego, że nie bałem 
się odpowiedzialności, bo praca dru-
żynowego oznacza sporą odpowie-
dzialność – tłumaczy.

Jego zdaniem rotacja kadr to jed-
nak coś zupełnie naturalnego. – Za-

wsze jest tak, że ktoś odchodzi, a ktoś 
inny dołącza, natomiast przejście ze 
szkoły średniej na studia to faktycz-
nie ten kluczowy moment. U nas 
także przez kilka lat pracowaliśmy, 
by do kadry dołączył ktoś nowy. Ja 
sam jestem teraz bodaj najstarszy 
w drużynie, więc również staram 
się wychować następców. Mam już 

sprawdzonych instruktorów, którzy 
wiedzą, na czym polega harcerska 
praca i co ona daje. Bo harcerz jest 
rozpoznawalny w każdym kolekty-
wie. Potrafi  wyjść poza sferę swego 
komfortu, podejmuje się wielu trud-
nych zadań, dzięki temu jednak staje 
się silniejszym i pewniejszym siebie 
– tłumaczy Andrzej Glac.  (wik)

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Prześwietlimy 
cieszyńskie rody
Już we wtorek w „Głosie” po raz pierwszy ukaże się nowa rubryka poświęcona cieszyńskim 
rodom. Będzie ją można znaleźć w naszej gazecie w każdy wtorek. Oddajmy więc głos 
autorowi.

Michael Morys-Twarowski*

Genealogia, czyli szukanie przod-
ków, to wspaniałe, jakże wciąga-
jące hobby. Gdyby odbywały się 

spotkania uzależnionych od tej pasji, 
mógłbym się przedstawić: „Nazywam 
się Michael Morys-Twarowski, jestem 
genealogiem od dwudziestu lat”. Z tego 
powodu zainteresowałem się dziejami 
dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Dok-
torat poświęciłem elitom chłopskim 
w naszym regionie, później napisałem 
książkę o dziejach rodu Morysów i trzy-
tomową monografi ę wójtów na Śląsku 
Cieszyńskim od 1864 do 1918 roku, liczą-
cą 1332 biogramów.

●●●
Od ośmiu lat prowadzę serwis interne-
towy „Przodkowie z Cieszyna”, dostęp-
ny pod adresem http://przodkowiezcie-
szyna.blogspot.com/. Zamieszczam 
tam głównie suche dane genealogiczne, 
oparte na rzeczach znalezionych w ar-
chiwach. Ale przecież genealogia to nie 
tylko daty narodzin, ślubów i zgonów, 
to też fascynujące historie. Przez dwie 
dekady zebrałem sporo materiałów na temat 
kilkuset rodzin – za mało na naukową mono-
grafi ę, za dużo, by leżały w szufl adzie czy na za-
pomnianym dysku zewnętrznym. A strawiłem 
na to sporo czasu. Zapoznałem się z metrykami 
wszystkich parafi i rzymskokatolickich i ewan-
gelicko-augsburskich w obu częściach Śląska 
Cieszyńskiego, przewertowałem dziesiątki ksiąg 
gruntowych, przejrzałem tysiące numerów pra-
sy z czasów austriackich, przez dwa miesiące 

wypisywałem w wiedeńskim Kriegsarchiv na-
zwiska osób z regionu służących w austriackiej 
armii. Co do chronologii, to zwykle zatrzymuję 
się mniej więcej na 1920 roku, kiedy nasz region 
został przedzielony granicą. Może dlatego, że 
wygodniej pisze się o zmarłych, a może z prze-
konania, że opisanie naszych losów powinni-
śmy zostawić potomnym.

●●●

Chciałbym na łamach „Głosu” przed-
stawić historie tych rodów, głównie 
chłopskich, czasami mieszczańskich. 
Jeżeli nasze korzenie tkwią głęboko w 
cieszyńskiej ziemi, sięgają co najmniej 
kilku pokoleń, to nasi przodkowie zaj-
mowali się głównie pracą na roli. Jednak 
są to przodkowie, z których możemy 
być dumni. Prawie wszyscy „regionalni 
święci” na czele ze Stalmachem, Cień-
ciałą, Michejdami i księdzem Świeżym 
wyszli spod chłopskich strzech. Mili-
kowski, który pierwszy zaoferował Mic-
kiewiczowi wydanie „Pana Tadeusza”, 
był synem chłopa z Oldrzychowic. Bo-
żek, twórca pierwszego pojazdu napę-
dzanego parą na kontynencie, dziec-
kiem młynarza z Bierów koło Bielska. I 
tak dalej, i tak dalej.

Teksty w nowej serii nie będą wy-
liczankami najbardziej zasłużonych 
przedstawicieli rodu, bardziej historiami 
przeplatanymi rzeczami ważnymi i cie-
kawymi. Mam nadzieję, że okażą się dro-
gowskazami w poszukiwaniach genealo-
gicznych i inspiracją do zbadania losów 
naszych rodzin, bo na to zasługują.

* Dr Michael Morys-
-Twarowski, absolwent prawa i 
amerykanistyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, na tej samej uczelni 
obronił doktorat z historii. Autor 
książek „Polskie imperium” (2016), 
„Narodziny potęgi”. „Wszystkie podboje Bolesła-
wa Chrobrego” (2017) i „Przedmurze cywilizacji” 
(2019). W dorobku naukowym ma ponad 80 publi-
kacji, w większości poświęconych dziejom Śląska 
Cieszyńskiego i genealogii.

Czekając na wiosnę
Za tydzień w Wiśle odbędzie się 
kolejna edycja polsko-czeskiego 
festiwalu podróżniczo-muzyczne-
go „Czekając na wiosnę”. Wydarze-
nie patronatem honorowym objął 
Konsulat Generalny Rzeczypospo-
litej Polskiej w Ostrawie. Patronem 
medialnym jest „Głos”.

Dwudniowa impreza będzie 
trwała pod dachem Biblioteki Pu-
blicznej przy wiślańskim placu 
Hoff a. Rozpocznie się w piątek 6 
marca o godz. 15.45 pokazem zdjęć 
„Tak wygląda ziemia” Miroslava 
Dudy z Ostrawy. Tego dnia goście 
festiwalu dotrą także na Wyspę 
Wielkanocną oraz „motocyklami 
nad Bajkał”. Wybiorą się też „z wi-
zytą do Szejka Abdullaha w Al-Qu-
assim”. Muzyczną gwiazdą wieczo-
ru będzie natomiast czeski zespół 
Kelt Grass Band.

W sobotę 7 marca podróżnicze 
spotkanie zainauguruje pokaz 
zdjęć z gruzińskiej Svanetii, po 
czym uczestników czeka wyprawa 
na dach Iranu. O godz. 17.00 orga-
nizatorzy zaplanowali spotkanie z 
Januszem Majerem, śląskim hima-
laistą, polarnikiem i podróżnikiem, 
a wieczorem, o godz. 19.15, z Cecy-
lią Kukuczką (na zdjęciu). W sobotę 
o godz. 18.15 muzyczny koncert da 
z kolei czeski zespół Bluegrass Co-
meback.  (wik)

POLECAMY
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Fot. ARC rodziny 

Fot. ARC

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

S T R E FA  M Ł O D Y C H

Fot. MATEUSZ LIPOWSKI

WITAMY

D L A  D Z I E C I

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.

Czary mary 
w szpitalu 
W szpitalu raczej nie jest wesoło, ale na 

szczęście są ludzie, którzy umilają 
chorym dzieciom pobyt. Na oddział dziecię-
cy Szpitala Trzyniec regularnie przyjeżdża 
teatrzyk „Křesadlo”. W tym roku zainaugu-
rował cykl spektakli bajką o Pajacyku i Ba-
bie Jadze. Pełna humoru bajka opowiadała 
o nieszczęśliwej Babie Jadze, która chciała 
zostać piękną czarodziejką. Drugim boha-
terem był Pajacyk, który wędruje z bajki do 
bajki i dogląda, aby dobro zawsze wygrało ze 
złem. 

– Podczas każdego występu dzieci aktyw-

nie asystują ak-
torom i włączają 
się do akcji. Za 
aktywność mogą 
sobie wybrać 
upominek – po-
wiedziała kierow-
niczka teatrzyku, 
Ludmila Sikoro-
wa. Teatrzyk dzia-
ła dzięki wspar-
ciu prywatnych 
sponsorów.  (dc)

• Najważniejsze jest to, że aktorzy wywołują uśmiech na twarzach małych pacjentów. Fot. ARC Szpitala Trzyniec

Bajkowi muzykanci 
z przedszkola 
Bajki są do czytania, do słuchania, do oglądania… Ale mogą być 
także fajnym tematem do wspólnego muzykowania. Nie wierzycie? 
Zapraszamy do polskiego przedszkola w Olbrachcicach!

Danuta Chlup

Osioł, kot, pies i kogut uda-
li się do Bremy, aby zostać 
muzykantami. Po drodze 

trafi li jednak na domek, w którym 
rozbójnicy dzielili się łupem. Wy-
pędzili ich i sami się tam zadomo-
wili. Znacie tę klasyczną baśń na-
pisaną przez niemieckich pisarzy, 
braci Grimm? Olbrachcickie przed-
szkolaki poznały ją we wtorek w 
formie słuchowiska. Zwierzęcy bo-
haterowie co prawda nie dotarli do 
miasta i nie zostali muzykami, za 
to dzieci podczas wspólnych zajęć 
z paniami nauczycielkami spełni-
ły ich marzenia. Trzeba wiedzieć, 
że w olbrachcickim przedszkolu i 
szkole jest sporo ciekawych instru-

mentów. Pani kierowniczka Anna 
Werner zdradziła nam, że część z 
nich została zakupiona dzięki po-
mocy fi nansowej Konsulatu Gene-
ralnego RP w Ostrawie. 

Przedszkolaki grały melodie pio-
senek na dzwonkach, na bębenkach 
bongo wybijały rytm, w jakim po-
ruszają się poszczególne zwierzęta, 
a także utworzyły naprawdę dużą 
kapelę. Jedni grali na bębenkach, 
inni na grzechotkach marakasach, 
jeszcze inni na bum bum rurkach. 
Było głośno i wesoło.

Bajkowe motywy przez cały ty-
dzień przewijają się w przedszkolu. 
Każdego dnia dzieci słuchają bajki, 
a później odbywają się różne zaję-
cia z nią związane – muzyczne, pla-
styczne, a nawet matematyczne. 

– W tym tygodniu mieliśmy mieć 
kurs narciarski, ale ze względu na 
warunki został odwołany. Dlatego 
realizujemy temat „Z bajki do baj-
ki”. Wczoraj na przykład były „Trzy 
świnki”. Staramy się organizować 
zajęcia nawiązujące do tematu baj-
ki. Pracujemy w grupach, kładzie-
my nacisk na indywidualne podej-
ście do dzieci – powiedziała nam 
pani nauczycielka Rut Przeczek. 

Przedszkolaki z Olbrachcic lubią 
książki. Wtorki są dniem, kiedy za-
zwyczaj chodzą do miejscowej bi-
blioteki. Panie nauczycielki wypo-
życzają książeczki, które następnie 
czytają dzieciom. Jestem przeko-
nana, że kiedy tylko dzieci trochę 
podrosną, same zostaną czytelni-
kami. 

• Dzieci grają na bębenkach bongo. Fot. DANUTA CHLUP

Filip Szarzec 
urodził się 16 
lipca ub. roku w 
Karwinie-Raju. 
Ważył 4420 g i 
mierzył 55 cm. 
Poród był bardzo 
nietypowy, bo 
przyjście na świat 
odbyło się przed 
wejściem do szpi-
tala, pod gołym 
niebem. Pomimo 
dramatycznych 
okoliczności ma-
musia wraz z ma-
luszkiem cieszą się zdrowiem i powodzeniem. Filuś jest drugim dzieckiem 
Magdy (z domu Hlawiczka) i Ryszarda Szarców. Filip mieszka w Czeskim 
Cieszynie razem z starszym bratem Antonim (2,5 roku) oraz rodzicami

 Rodzice wybrali imię Filip, ponieważ jest proste i „dwujęzyczne”. Imię 
pochodzi z języka greckiego, od słowa „philippos” (kochający konie lub 
znawca koni). (dc)

Balik z teatrzykiem 

W Domu Kultury w Kocobędzu odbył się balik dla dzieci, który organizu-
jemy na zmianę z Miejscowym Kołem PZKO w Ligocie. W tym roku organi-
zatorem było MK PZKO w Kocobędzu. 

Przyszło ponad 60 dzieci i myślimy, że fajnie się bawiły. Na scenie zagra-
liśmy dla balowiczów dwie bajki: „Jak Piesek i Kotka robili urodzinowy tort” 
oraz „Jak Żwirek i Muchomorek szyli spodnie”. Następnie był korowód ma-
sek, zabawy, gry, poczęstunek, prezent balowy i dużo muzyki. Grał dla nas 
DJ Michal Veselý. W bufecie przygotowaliśmy domowe wypieki do herbaty  i 
kawy, a także hot dogi i świetny bigos ugotowany przez naszych panów. Cie-
szą nas uśmiechnięte twarze dzieci, zadowolone miny rodziców i dziadków 
oraz pełna, kolorowa sala. Dziękujemy dzieciom, gościom i wszystkim balo-
wiczom (dużym i małym), którzy przyszli. Dziękujemy tym, którzy z rado-
ścią pomogli nam zorganizować ten udany kocobędzki balik. Irena Štirba

OBY BYŁ ŚNIEG
2-6 marca
Ujemnych temperatur i dobrych warunków narciarskich należy życzyć uczestnikom tegorocznego kursu narciarskiego w 
Korbielowie. Tradycyjnie wezmą w nim udział pierwszoklasiści.

PRZYDA SIĘ NA EGZAMIN
7 marca
Rozpoczynają się przygotowania do egzaminów wstępnych do gimnazjum. Kurs obejmujący cztery sobotnie spotkania 
pomoże dziewiątoklasistom utrwalić zdobyte w szkole podstawowej wiadomości z matematyki, języka polskiego i języka 
czeskiego. 

CHEMIA AKTUALNIE
11-12 marca
Lekcja nowoczesnej chemii – pod taką nazwą zostaną przeprowadzone lekcje chemii w środę dla uczniów klas II i III, a w 
czwartek dla klas I. 

NA KILKA SŁÓW Z POETĄ
13 marca
Spotkanie autorskie z zaolziańskim poetą, Markiem Słowiaczkiem, to oferta polonistki Lidii Kosiec dla uczniów klas IIA i IIIA. 

G I M N A Z J A L N Y  G I M N A Z J A L N Y    K A L E N D A R Z K A L E N D A R Z

Bawili się światłem
Jak namalować światło, wymodelować lub sfotografować? Na to pytanie próbowali 
znaleźć odpowiedź uczniowie Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie, przygotowując swoje prace na doroczną wystawę „Przenikanie”. Jej tytuł 
brzmiał „Światło”.

Beata Schönwald

Dzięki temu, że w gimna-
zjum nie brakuje kreatyw-
nych uczniów, wystawa od-

bywa się w Wielkiej Galerii Teatru 
Cieszyńskiego nieprzerwanie od 
jedenastu lat, korzystając ze wspar-
cia dyrekcji teatru, szkoły i Macie-
rzy Szkolnej. Tematem tegorocznej 
edycji było światło, które – jak za-
uważył nauczyciel i plastyk, Wła-
dysław Kubień – chociaż można 
do niego podejść na wiele różnych 
sposobów, nie jest łatwym zada-
niem do zrealizowania. – Światło 
to podstawowy element fotografi i, 
rysunku, fi lmu, malarstwa, archi-
tektury, ale jak go pokazać, to już 
kwestia twórczego podejścia każ-
dego autora – zaznaczył. 

Autorów tym razem było po-
nad trzydziestu, co przełożyło się 
na dużą różnorodność sposobów 
ujęcia tematu i przekucia w ory-
ginalne dzieła sztuki. – Cieszę się, 
że z ilością idzie w parze jakość, 
że są naprawdę bardzo fajne prace 
i dziękuję wam za to, że jesteście 
tacy wrażliwi. Zrobienie fotografi i, 
rysunku wymaga bowiem nie tylko 
pomysłu, ale też bardzo kreatyw-
nego podejścia – ocenił Kubień. 

Anna Jonszta należy do tych 
młodych twórców, którzy postano-
wili pokazać światło na fotografi i. – 
Jedna z moich prac powstała, kiedy 
siostra poprosiła mnie o zrobienie 
rodzinnych fotografi i. Lubię robić 
zdjęcia w słońcu, kiedy światło jest 

w kontraście do fotografowanych 
obiektów – powiedziała „Głosowi”. 
Utrwalanie świata na fotografi i 
należy do ulubionych zajęć Ani. – 
Przygodę z fotografi ą zaczęłam od 
zdjęć przyrody, zwierząt, ale ostat-
nio zainteresowali mnie również 
ludzie. Lubię też skupić się na de-
talu – dodała. 

– Miarą sukcesu wystawy jest 
to, ile dzieł w jej trakcie zniknie – 

powiedział w środę na wernisażu 
„Przenikania” Władysław Kubień. 
Ilustracją tego stwierdzenia była 
scenka o skradzionym obrazie w 
wykonaniu tria tanecznego uczen-
nic gimnazjum. O powodzeniu 
wystawy pt. „Światło” świadczyło 
jednak głównie to, że z powodu du-
żej frekwencji trudno było się prze-
pchać pomiędzy poszczególnymi 
panelami. 

• Do ulubionych zajęć Ani Jonszty należy fotografi a. Fot. BEATA SCHÖNWALD

• Fryderyka Chopina wszyscy znają już od przedszkola. Spacerując po gimna-
zjalnym korytarzu, warto się jednak zatrzymać i przyjrzeć dokładnie wystawie 
poświęconej temu geniuszowi muzycznemu. Czas jest tym bardziej odpowiedni, 
bo właśnie w lutym przypominamy sobie 210 lat od momentu, kiedy w Żelazowej 
Woli urodził się mały Fryderyk. Wystawa przypomina wiele ciekawostek z życia 
kompozytora, jak np. te, że w wieku 4 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie, a 
mając lat 7 skomponował kilka utworów, że jego nauczyciel muzyki był czeskie-
go pochodzenia oraz że lato 1826 roku spędził w Dusznikach-Zdroju, znanych 
uczniom gimnazjum z tygodniowych pobytów edukacyjnych. Chociaż Fryderyk 
Chopin wiele lat spędził za granicą, Polskę zawsze nosił w sercu. Dowodem na to 
jest „rewolucyjna” „Eti uda C-moll”, napisana po upadku powstania listopadowe-
go, oraz jego utwory czerpiące z bogactwa polskiej muzyki ludowej. Zmarł przed-
wcześnie, skończywszy 39 lat. Wystawa została przygotowana przez Ośrodek 
Dokumentacyjny Kongresu Polaków. Można ją oglądać do 4 marca.
Tekst i zdjęcie: BEATA SCHÖNWALD

Razem na nartach
Ta zima nie sprzyja 

białemu szaleń-
stwu. Nie bacząc na to, 
trzecioklasiści Mate-
usz Lipowski i Andrzej 
Jachnicki, przygotowali 
dla swoich gimnazjal-
nych kolegów dzień 
na nartach lub snow-
boardzie. Korzystając 
ze szczodrości sponso-
ra, Marcina Burdy, w 
pierwszy dzień ferii za-
prosili do ośrodka Złoty 
Groń w Istebnej całą szkołę. 

Z oferty bezpłatnego wyjazdu na 
narty – obejmującego karnet na ko-
lejkę linową i obiad – skorzystało 84 
uczniów. – Była ciepło, temperatura 
sięgała 12 st. Celsjusza i niektórzy na-
wet zdejmowali kurtki. Śniegu było 
jednak pod dostatkiem, w związku 
z czym udało nam się przeprowa-
dzić również rywalizację w slalomie 
– mówi Mateusz. – Cieszymy się, że 
do tej zimowej zabawy włączyli się 
również pracownicy szkoły. Była 
dyrektor, Maria Jarnot, nauczyciel 
fi zyki, Tomasz Cieńciała, oraz pra-
cownik administracji, Michał Turoń, 
który startował nawet w naszych za-
wodach – dodaje Andrzej. 

Z wyniku tego jak dotąd jedynego 
w swoim rodzaju przedsięwzięcia 
byli zadowoleni zarówno organiza-
torzy, jak i uczestnicy. – Tegoroczna 
zima jest wyjątkowo niekorzystna, 
jeśli chodzi o uprawianie sportów 
zimowych. Ta wycieczka była jedną 
z nielicznych okazji pojeżdżenia na 
nartach i na pewno też jedną z naj-
fajniejszych – ocenił trzecioklasista, 
Marek Krzemien. – Fajnie wyszło, 
że chociaż już rozpoczęły się ferie, 
to mogliśmy spędzić ten dzień z 
kolegami. Szkoda, że jest tak mało 
wspólnych projektów gimnazjum, 
które łączą uczniów wszystkich klas 
– podsumował inny uczeń, Adam 
Nieslanik. (sch)

Jeden z dwudziestu
Mateusz Lipowski z klasy IIIA 

Polskiego Gimnazjum w Cze-
skim Cieszynie ma wszelkie pre-
dyspozycje, by zostać tłumaczem. 
Świadczy o tym jego wynik w elimi-
nacjach narodowych konkursu Unii 
Europejskiej „Juvenes Translatores”. 
Spośród 498 tłumaczeń jego praca 
znalazła się w fi nałowej dwudziestce. 

– Spośród języków kraju Unii Eu-
ropejskiej mieliśmy wybrać dwa 
– jeden, z którego będziemy tłu-
maczyć, i drugi, na który będziemy 
robić tłumaczenie. Koledzy, którzy 
startowali ze mną w konkursie, tłu-
maczyli z czeskiego na polski. Ja 
odwrotnie – mówi gimnazjalista. W 
sumie na konkurs wpłynęły tłuma-
czenia w kilkunastu kombinacjach 
językowych. Dla autorów najlep-
szych dwudziestu zaplanowano se-
minarium translatorskie. Odbędzie 

się ono 23 marca w Domu Europej-
skim w Pradze, gdzie nastąpi rów-
nież ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród. Najlepsza praca zostanie 
uhonorowana wyjazdem do Brukse-
li. Czy będzie nią tłumaczenie Mate-
usza, okaże się na miejscu. (sch)

• Mateusz Lipowski nie spodziewał 
się takiego wyniku. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD



8  ♩ Głos   |   piątek   |   28 lutego 2020 ♩   9Głos   |   piątek   |   28 lutego 2020N A S Z E  S P R AW Y R E G I O N

Bacznie śledzą poczynania Kongresu  
W Galerii „Magna” w Ostrawie 

odbył się we wtorek Sejmik 
Gminny przed Zgromadzeniem 
Ogólnym Kongresu Polaków w RC. 
W spotkaniu wzięli udział członko-
wie MK PZKO w Ostrawie, a także 
zaproszeni goście.   – Celem spo-
tkania jest wybranie delegatów na 
kwietniowe Zgromadzenie Ogólne 
Kongresu Polaków w RC, ale korzy-
stając z okazji, zachęcam też do dys-
kusji o stanie polskości w Ostrawie i 
planach na przyszłość – powiedział 
na wstępie Józef Szymeczek, wi-
ceprezes Kongresu Polaków w RC. 
Uczestnicząca w spotkaniu konsul 
generalna RP w Ostrawie, Izabella 
Wołłejko-Chwastowicz, zdradziła, 
że pilotuje obecnie projekt skiero-
wany do uczniów ostrawskich szkół. 

– We współpracy z wiceprezy-
dent miasta, Andreą Hoff manno-

wą, chcemy wypromować w szko-
łach język polski. Jeśli coś takiego 
z powodzeniem działa chociażby 
w niemieckim Düsseldorfi e, to cze-

mu nie mogłoby zadziałać również 
w Ostrawie – stwierdziła. – Naszą 
ojczyznę promują w Ostrawie rów-
nież tradycyjne Dni Polskie czy 

popularny Stolik Polski – przypo-
mniała konsul. 

Jak wynikło z dyskusji, ostraw-
scy Polacy uważnie śledzą poczy-
nania Kongresu Polaków. Wiele 
spraw, które poruszono we wtorek, 
skrupulatnie zapisywali i Józef 
Szymeczek, i Helena Legowicz, 
prezes Polskiego Związku Kultural-
no-Oświatowego. Na Sejmiku z za-
dowoleniem skwitowano rodzącą 
się nową inicjatywę Kongresu Pola-
ków, a mianowicie planowane po-
wstanie Centrum Rozwoju Zaolzia. 
– Ja mam wprawdzie trochę inny 
pomysł na nazwę, ale generalnie 
cała koncepcja warta jest świecz-
ki. To świetny projekt – stwierdziła 
Legowicz. 

– W Ostrawie według najnowszych 
danych mieszka ponad 800 Polaków, 
ale większość z nich ma zupełnie 

inne zainteresowania, niż krzewie-
nie polskości poza granicami swojej 
ojczyzny. W naszym Kole prężnie 
działa dwudziestka osób, ale to oso-
by, na których zawsze mogę polegać 
– powiedziała z kolei Barbara Bubik, 
prezes MK PZKO w Ostrawie, wy-
brana również na delegata podczas 
kwietniowego Zgromadzenia Ogól-
nego KP w trzynieckiej „Trisii”. 

Ostrawscy Polacy lubią się spoty-
kać. Największą bolączkę w ostatnich 
tygodniach stanowi jednak brak lo-
kalu do zebrań i wspólnego biesiado-
wania. – Sejmik odbywa się w Galerii 
„Magna” dzięki uprzejmości jej szefa, 
ale szukamy też innego rozwiązania. 
W ostatnich latach spotykaliśmy się 
w Telewizyjnym Klubie w centrum 
Ostrawy, ale lokal zamknięto i musi-
my radzić sobie inaczej – powiedział 
nam Henryk Kiedroń.  (jb)

● Wśród gości spotkania nie zabrakło konsul generalnej RP w Ostrawie, Izabelli 
Wołłejko-Chwastowicz. Fot. JANUSZ BITTMAR

Mama najważniejszym źródłem zgody
Dlaczego współczesne domy, choć piękne i nowoczesne, bywają przeraźliwie puste? Jaka jest najcenniejsza 
waluta? Jak zbudować rodzinne więzi, które przetrwają każdy kryzys? Odpowiedź na te pytania zna Jan Kaleta, 
którego wielopokoleniowa rodzina żyje w Gutach pod jednym dachem już od ponad stu lat.

Kiedy Kaletowie pojawili się na guc-
kiej Kopanicy?
– Dziadek przeprowadził się tutaj z 
Karpętnej w 1919 r., choć mam doku-
ment świadczący, że nasze gospodar-
stwo istniało już w roku 1567. Dziadek 
z babcią mieli dwoje dzieci, mojego 
tatę i ciocię. Moi rodzice pobrali się 
z kolei w 1952 r. Mama Helena po-
chodzi z Ligotki Kameralnej i kiedy 
brała ślub, wszyscy załamywali ręce, 
że chce się przeprowadzić „na taki 
groń”. Mama miała czworo rodzeń-
stwa. Jej tata pochodził z Goleszowa, 
a brat w czasie wojny walczył w pol-
skim wojsku w Anglii. Ciekawostką 
jest fakt, że w dzieciństwie zetknęła 
się nawet z Janem Kubiszem. W na-
szym domu również było pięcioro 
dzieci. Najmłodsza siostra zmarła 
niestety przed dwoma laty, a tata w 
1997 roku.

Pan ożenił się w 1979 roku.
– Mam żonę Czeszkę. Jej mama po-
chodziła z Beczwy, ale miała pociąg 
do tutejszych Polaków. Bardzo nas 
lubiła i nawet w Śmiłowicach po-
magała przy organizacji pezetkaow-
skich balów. Od samego początku 
było więc wiadomo, że nasze dzie-
ci będą chodzić do polskiej szko-
ły. Kiedy jednak zamieszkaliśmy z 
żoną i mamą pod jednym dachem, 
a na dodatek urodziło się nam troje 
dzieci, trzeba było pomyśleć o roz-
budowie domu. Po remoncie wpro-
wadziliśmy się do niego w 1990 
roku. Czas mijał, dzieci rosły, syno-
wie się ożenili i znowu trzeba było 
myśleć, gdzie ulokować ich rodzi-
ny. Najstarszy syn wyprowadził się 
do Ligotki Kameralnej, przejmując 
dawne gospodarstwo mamy. Drugi 
syn postawił dom w naszym ogro-
dzie, w miejscu, gdzie dziadek miał 
kuźnię. A najmłodszy został z nami 
i tak sobie mieszkamy.

Pod jednym dachem…
– Tak wyszło. Mama mieszka na 
parterze, my nad nią, a nad nami 
jeszcze syn z trójką dzieci. W jed-
nym dawnym gospodarstwie żyją 
więc aż cztery rodziny. Mamy przy 
tym własne rytuały. Na przykład 

każdego dnia między 10.00 a 11.00 
pijemy u mamy kawę. Przychodzą 
wówczas nawet najmłodsi, wnuki 
i prawnuki, które najlepiej potra-
fi ą naładować babcię energią. Ona 
z kolei odwdzięcza się, „płacąc” 
wnukom własnym czasem.

Współczesny świat, a z nim także 
Guty, mocno się zmienia, jesteście 
więc raczej wyjątkiem? 
– Widzę to bardzo wyraźnie. W 
naszej wsi „skończyło się” polskie 
przedszkole. „Skończyła się” pol-
ska szkoła. Najbliższa działa teraz 
w Oldrzychowicach. Ja z kolei za-
siadam w zarządzie naszego Koła 
PZKO od 30 lat, a przez 14 lat byłem 
zastępcą prezesa. Pamiętam więc, 
że kiedyś nasze przedszkole było 
silniejsze niż czeskie. Do polskiego 
uczęszczało 28 dzieci, a do czeskie-
go 18. Mimo to w ciągu zaledwie 
dziesięciu lat polska placówka za-
nikła. I sytuacja ta przekłada się 
na kondycję naszego Koła, które 
kiedyś liczyło nawet 140 członków, 
a na nasze imprezy przychodzi-
li rodzice i dziadkowie. Niestety, 
gdy znikają dzieci, odchodzą tak-
że starsze pokolenia. Sam mam 
dziewięcioro wnuków, które uczą 
się obecnie w trzech polskich szko-
łach w Oldrzychowicach, Trzyńcu i 
Gnojniku. I jak tu bywać na wszyst-
kich szkolnych imprezach.

Wróćmy jednak pod dach wasze-
go rodzinnego domu. Pańska 
mama jest nadal centralną po-
stacią rodziny?
– Tak, nadal stanowi najważniej-
sze spoiwo rodziny. Doczekała 
się zaś 16 wnuków i 35 prawnu-
ków, więc gdy chcemy wypra-
wić jej urodziny, musimy wy-
nająć salę PZKO, bo jest nas 
wszystkich około 80. Rów-
nież podczas wigilii naj-
bliższa rodzina musi za-
siąść przy jednym stole. 
Od czterdziestu lat, czyli 
od momentu, gdy w 
1979 r. się pobraliśmy, 
święta zawsze spędza-
my razem z mamą.

W święta żaden członek waszej ro-
dziny nie bywa sam?
– W gronie rodziny ten szczególny 
czas przeżywa się zupełnie wy-
jątkowo i w dużej części to zasłu-
ga mojej mamy, która jest u nas 
najważniejszym źródłem zgody. 
Myślę, że zdecydowało o tym jej 
wychowanie. Pamiętam, że będąc 
dziećmi co rano musieliśmy się 
modlić, bo tak robiła nasza mama. 
Do dziś w niedzielę rano albo słu-
cha nabożeństwa w radiu, albo 
czyta kazania. Całe jej życie jest 
związane z wiarą. Ale jednocześnie 
zachowuje trzeźwość umysłu. Cie-
szy się też bardzo dobrą pamięcią. 
Na przykład wie dokładnie, kiedy 
jej wnuki i prawnuki m a j ą 
u r o d z i n y. 
Regular-
nie czy-
ta też 
d z i e -
c i o m 
b a j k i . 
J e s t 
c i e r -
pliwa i 
potrafi  z 
nimi długo 
rozma-

wiać. Ja po 
pół godzi-

nie spę-
dzonej z 

wnuka-
mi je-

stem już 
nerwowy, a 

ona nie ma z tym 
problemu. Każdy z nas 

odnosi się więc do niej z miłością i 
wielkim szacunkiem.

Niestety, takie relacje nie są chyba 
współczesnym standardem?
– Mama pokazuje nam, że w rodzi-
nie powinniśmy się zgadzać i trzy-
mać razem. Niestety z doświadcze-
nia wiem, że często jest zupełnie 
inaczej. Od 12 lat w imieniu miasta 
odwiedzam seniorów i wręczam im 
podarunki. Zdarzają się piękne jubi-
leusze (80., 85. czy 90. urodziny), ale 
gdy chodzi się od domu do domu, 
widać, jak bardzo starsi ludzie czują 
się samotni. Jak chcieliby się spo-
tkać, porozmawiać, dowiedzieć cze-
goś nowego i ciekawego. W naszej 
miejscowości stoją piękne domy, ale 
bywa, że życia w nich nie ma. 
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● Helena Kaletowa (urodzona w 1926 
roku). Na zdjęciu z prawnuczką Miriam, 
rocznik 2016. 
Fot. ARC rodziny Kaletów

● Jan Kaleta

SEJMIKI GMINNE 
PRZED ZGROMADZENIEM OGÓLNYM 
KONGRESU POLAKÓW W RC

Sejmik Gminny
w Orłowej

Sejmik Gminny
w Milikowie-Pasiekach

Polacy w Orłowej

Polacy w Milikowie

5
marca

w Domu PZKO Lutynia 
Początek o godz. 17.00

2
marca

w Domu PZKO 
w Milikowie-Centrum 
Początek o godz. 17.00

  Liczba mieszkańców Orłowej 
narodowości polskiej (według 
spisu z 2011 roku): 828

  Polskie organizacje i instytucje
  Szkoła Podstawowa i Przed-

szkole z Polskim Językiem 
Nauczania (dyrektor Halina 
Sikora)

  Miejscowe Koło PZKO w 
Orłowej-Lutyni (prezes Piotr 
Brzezny)

  Miejscowe Koło PZKO w 
Orłowej-Porębie (prezes 
Leon Kasprzak)

  Macierz Szkolna (prezes 
Bogdan Bialonczyk)

  Liczba obywateli Milikowa 
narodowości polskiej: 399 (we-
dług spisu z 2011 r.)

  Polskie organizacje i instytucje: 
  Szkoła Podstawowa i Przed-

szkole z Polskim Językiem 
Nauczania (dyrektor Grze-
gorz Suszka)

  Macierz Szkolna przy PSP 
i Przedszkolu (prezes Jan 
Haratyk)

  Miejscowe Koło PZKO w 
Milikowie-Centrum (prezes 
Maria Sikora)

  Miejscowe Koło PZKO w 
Milikowie-Pasiekach (prezes 
Ewa Kawulok)

Coraz mniej Polaków
Sto lat temu Orłowa była niekwesti onowanym ośrodkiem polskiego życia narodowego. Na 
Obrokach w 1909 roku powstało Polskie Gimnazjum Realne. Dziś przypomina go pomnik, 
a na terenie miasta działa już tylko niewielka polska szkoła z przedszkolem. 

Beata Schönwald

W przedszkolu mamy 
17 dzieci, a w szkole 
15. Większość z nich 

pochodzi z rodzin mieszanych, 
czasem nawet oboje rodziców są 
Czechami – mówi dyrektorka pol-
skiej szkoły i przedszkola w Orło-
wej-Lutyni, Halina Sikora. W tej 
sytuacji nauka poprawnego języka 
polskiego jest zadaniem pierwszo-
planowym zarówno w szkole, jak i 
w świetlicy szkolnej i przedszkolu. 
– Wiele uwagi poświęcamy czy-
telnictwu, bardzo dużo czytamy, 
żeby poszerzyć zasób słów naszych 
podopiecznych. Od przedszkola 
prowadzimy zajęcia rozwijające 
język polski i staramy się motywo-
wać naszych uczniów, żeby uży-
wały tego języka również w czasie 
przerw – wymienia Sikora. Nauce 
języka polskiego i wychowaniu 
patriotycznemu sprzyjają również 
wycieczki do Polski oraz obchody 
polskich świąt narodowych.

Uczniowie opuszczają mury tej 
placówki po skończeniu piątej kla-
sy. Potem zwykle kontynuują naukę 
w polskiej podstawówce w Lutyni 
Dolnej. Miejscowe Koło PZKO w 

Orłowej-Lutyni, które notabene ma 
swoją siedzibę vis-à-vis szkoły, sta-
ra się je wciągnąć również w swoją 
działalność. Jeszcze kilka lat temu 
udawało się to m.in. dzięki zespo-
łowi folklorystycznemu „Skotnicz-
ka”. Ten jednak przestał działać. 
– Aby zainteresować młodzież, w 
tym roku złożyliśmy w ratuszu pro-
jekt na zorganizowanie warsztatów 
przed świętami Wielkanocnymi i 
Bożego Narodzenia. Chcemy jej po-
kazać, jak robić świąteczne wypieki, 
upleść „śmiergustowy karabacz” 
albo zabić karpia na wigilię. Warsz-
taty kierujemy już do uczniów dru-
giego stopnia szkoły podstawowej, 
żeby wiedzieli później jak do nas 
trafi ć – wyjaśnia prezes MK PZKO 
w Orłowej-Lutyni, Piotr Brzezny. 
Przyznaje, że obecnie Kołu nie 
najlepiej się powodzi. Starsi człon-
kowie umierają, a przedstawicieli 
średniego i młodego pokolenia ra-
czej nie przybywa. Tradycyjne im-
prezy, jak Dzień Gospodarza, wian-
ki czy wystawa jesienna połączona 
ze świniobiciem wciąż jednak mają 
swoich amatorów. 

Regularnie zaglądają na nie rów-
nież przedstawiciele orłowskiego 
ratusza. – Burmistrz i wicebur-

mistrz uczestniczą we wszystkich 
naszych działaniach organizowa-
nych przez szkołę lub PZKO, a kie-
dy trzeba, idą nam na rękę, również 
fi nansowo. Niestety, w związku z 
ubytkiem Polaków nie ma już w 
mieście Festiwali Kultur Mniej-
szości Narodowych, ale są przy-
najmniej organizowane tzw. wie-
czory stowarzyszeń i organizacji 
społecznych, które prezentują na 

nich swoją działalność. Nadal też 
utrzymuje się współpraca miasta 
z Rydułtowami i Czechowicami-
Dziedzicami – zaznacza Bogusław 
Chwajol, jeden z dwóch polskich 
radnych zasiadających w samorzą-
dzie orłowskim.

– Orłowa leży na kresach, a Po-
laków jest tutaj coraz mniej. Po 
ostatnim Spisie Powszechnym nie 
mamy już w naszym mieście ko-

● Jesienią polskie gimnazjum na Obrokach obchodziło 110 lat. Bogusław Chwajol 
prowadził imprezę wspomnieniową przy jego pomniku. Fot. BEATA SCHÖNWALD

misji ds. mniejszości narodowych. 
Kiedy jesienią rozmawiałem z 
burmistrzem, zapewniał mnie, że 
zależy mu na dobrych relacjach z 
Polakami. Te relacje rzeczywiście 
są dobre. Może dlatego, że jest już 
nas tak niewiele? – zastanawia się 
pełnomocnik gminny Kongresu 
Polaków w Orłowej, Marian Stec. 

Szkołę trzeba poszerzyć 
Milików liczy niespełna 1,4 

tys. mieszkańców. To jedna 
z  tych wiosek, w których w ostat-
nim Spisie Powszechnym znaczący 
odsetek ludności zadeklarował na-
rodowość polską. 

– Myślę, że my się tutaj nie wsty-
dzimy polskości i że stanowimy 
zwartą, dobrze zorganizowaną 
społeczność – uśmiecha się Ewa 
Kawulok, wójt gminy oraz prezes 
Miejscowego Koła PZKO w Miliko-
wie-Pasiekach. 

W gminie znajdują się czeska i 
polska szkoła (obie z klasami 1.-5.) 
oraz czeskie i polskie przedszkole. 
Wszystkie korzystają z  budynku 
z  charakterystyczną wieżyczką, 
stojącego w sąsiedztwie Urzędu 
Gminy oraz siedziby drugiego z mi-
likowskich kół PZKO – Centrum. 
Do polskiej szkoły uczęszcza w tym 
roku szkolnym 19 dzieci, do przed-
szkola 20. 

Wójt przyznaje, że w budynku 
jest ciasno – klasy są nieduże, wa-
runki lokalowe trudne. 

– Przygotowujemy projekt i chce-
my złożyć wniosek o dotację pań-
stwową na dobudowanie klasopra-
cowni. Dzięki temu dzieci miałyby 
luźniej – snuje plany Kawulok. 

W tym roku polska szkoła będzie 
świętowała jubileusz 190-lecia pol-
skiego szkolnictwa w Milikowie. Z 

tej okazji zostanie wydana publi-
kacja okolicznościowa, odbędą się 
obchody oraz spotkanie absolwen-
tów. 

Część dzieci z  Milikowa-Pasiek 
uczęszcza do szkoły i przedszkola 
w Koszarzyskach, ponieważ mają 
bliżej. Dlatego też Koło PZKO w 
Pasiekach (zwanych również Piłą) 
współpracuje ze szkołą w Kosza-
rzyskach. Koło w Centrum koncen-
truje się natomiast na współpracy z 
milikowską szkołą. 

Oba Koła PZKO mają własne bu-
dynki. Korzystają z  nich nie tylko 
PZKO-wcy, ale też inne organizacje 
działające w gminie. Milików nie 
ma bowiem domu kultury. Domy 
PZKO są wynajmowane na imprezy 
rodzinne, służą jako baza dla har-
cerzy przyjeżdżających z  Polski, 
odbywają się w nich zgrupowania 
zespołów tanecznych czy też obozy 
letnie. Wynajem, organizacja wła-
snych imprez oraz stoiska z  posił-
kami na takich imprezach, jak Dni 
Gminy, zlot samochodów zabytko-
wych czy też „Gorolski Święto” w 
Jabłonkowie – to wszystko stwa-
rza okazje do zarobienia pieniędzy 
na utrzymanie i remonty domów 
PZKO. 

– Chyba dwukrotnie pisaliśmy 
do Polski wnioski o wsparcie fi -
nansowe remontów, ale go nie 

otrzymaliśmy. Re-
montujemy więc za 
własne – mówi Ma-
ria Sikora, prezes 
Koła w Milikowie-
Centrum. 

Przewodniczące 
obu kół podkreślają 
aktywność i niezwy-
kle ważną rolę klu-
bów kobiet. Koło w 
Milikowie-Centrum 
znane jest dzięki 
zespołowi teatralnemu, który co 
roku w Wielkanoc wystawia nową 
sztuką, a następnie kilkakrotnie ją 
powtarza – za każdym razem przy 
komplecie publiczności. Zespół za-
praszany jest do miejscowości na 
całym Zaolziu, występował w Cie-
szynie oraz na Słowacji. Reżyserem 
teatrzyku jest Halina Wacławek. 

Koło Centrum liczy aktualnie 
158 członków. Wśród nich są tak-
że ludzie młodzi. – Mamy Klub 
Młodych, ale nie działa on regu-
larnie, ponieważ młodzież jest na 
studiach. Organizują co jakiś czas 
swoje imprezy, pomagają nam przy 
stoiskach. Starają się być aktywni – 
mówi Maria Sikora. 

MK PZKO Milików-Pasieki jest 
mniej liczebne, zrzesza 95 osób. W 
ciągu roku organizuje kilka trady-
cyjnych imprez, najbardziej popu-

larną jest „Bal Ostatkowy”, który 
PZKO-wcy urządzają razem z  Ma-
cierzą Szkolną w Koszarzyskach. 

W 13-osobowej Radzie Gminy 
sześć mandatów ma Coexistentia 
– partia wspierająca mniejszości 
narodowe. Wszyscy radni z tej listy 
to miejscowi Polacy, w zdecydowa-
nej większości aktywni działacze 
PZKO. Także wójt Ewa Kawulok 
startowała w wyborach z  tej listy. 
Szefową Komisji ds. Mniejszości 
Narodowych jest kolejna radna 
z  ramienia Coexistentii – Anna 
Cieślar, która pracuje jako nauczy-
cielka w miejscowym przedszkolu. 

Gmina utrzymuje partnerskie 
relacje z polską Milówką, w Mili-
kowie odbyły się m.in. wspólne ob-
chody Dnia Dziecka czy też piesza 
wycieczka mieszkańców obu wio-
sek na Kozubową.  (dc)

● Dom PZKO w Milikowie-Pasiekach 
Fot. DANUTA CHLUP
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OD CIESZYNA DO BOGUMINA /10/ – Stonawa

K.D. Kadłubiec

O Szwedzkim Kopcu
Szwedzki Kopiec leży na parce-
li mojigo prastarzika Przibyły, na 
Hołkowicach. Jest to tako kupa 
nasypanej ziymie, kiero je obrosło 
dymbami, grabami, przeważnie li-
ściowymi drzewami.

No a tyn Szwedzki Kopiec, opo-
wiadała mi moja starka Zuzanna, 
dyż óna tam z tego gróntu pocho-
dziła, kaj tyn Szwedzki Kopiec je, 
że to je pamióntka, jako kiejsi była 
trzicetrocznio wojna na Ślónsku i 
tu prawie moc tych Szwedów padło 
w tym miejscu, tak ich pochowali. 
A każdy, kiery tam szeł tyndy, tyn 
wojok, tak nabroł do rynki gliny a 
na tych trupów nasuł i taki wielki 
kopiec usuli. I tak se przedstowcie, 
wiela tego wojska musiało być a 
wiela ich było zabitych.

No i tak mojimu prastarzikowi 
Przibyłowi to tam ogrómnie za-
wadzało. Tyn Kopiec. Chcioł to 
wywiyźć w pole, bo aji były kónie, 
były krowy, było trzeba futrować, a 
to zabiyrało ogrómnie wielkóm po-
łać gróntu. Tak chcioł jednej zimy, 
zebroł pachołków i ón, i chcieli tyn 
Kopiec rozplanować. Tak sie chytli 
i nakłodali na wozy a odwożali ku 
rzyce. Trwało to całóm zime, a nie 
poznać tam ani, wiela tego odwiyź-
li. A ón, starzik, sie też roznimóg 
a umrzył. No i wiyncej sie też do 
Szwedzkigo Kopca nie dowoł żo-
dyn. Każdy sie tego boł.

Ale jak tam odkopali, to starka 
powiadała, że tam jeszcze kóński 

podkowy były w tym a jakisi szable, 
a takowe wojynski rzeczy. No a te-
raz je zaniesióny kansi w ksiyndze 
gróntowej, tyn Szwedzki Kopiec, 
i jest chrónióny pamióntkowym 
urzyndym. I tak sie tam tego żodyn 
nie śmiy tknóć. Było powiedziane, 
że gdo tam naruszy tyn Kopiec, 
do roka umrze. I tak sie też stało i 
mojimu starzikowi, Jozefowi Przi-
byłowi.

 Opowiadał Franciszek Feber

Jeszcze o Szwedzkim Kopcu
O tym Szwedzkim Kopcu to je tak. 
Jo czytoł o tym, jak tu szli Szwedzi 
przez te Stónawe. Wojska tu szły 
szwedzki. I prziszło do ogrómnego 
boju, że moc tego wojska padło, aji 
jakisi wyższe szarże tu pochowali. 
Nó i że tam sóm pochowani ci rycy-
rze, a to wojsko terazy szło, a każdy 
na tyn grób jednóm gorść ziymie 
doł. Jak sie tam na cały tyn teryn 
podziwo, tak skutecznie uzno, że to 
je usute. Tam nasadzili strómów, a 
ty strómy sie ścinać nie śmióm. Ale 
co se stało.

Potym sie tam ożynił niejaki Ma-
cura. Ón był z Polski, z Dymbowca. 
A wzión se tu takóm siedloczke, a 
ogrómnie był dobry gospodorz. 
Mioł dwacet jochów pola, strasz-
nie sie zajimoł gospodarkóm. Ale 
to sie mu tam nie podobało i prawi 
swoji żónie, i pachołkóm: „Nó my 
sie chycymy tego tu z tej stróny, a 
my te ziymie rozwiezymy po kapce. 
Każdy dziyń cosi”.

Nó i tak terazy to brali, rozwożali. 
Brali te gline, ladowali i odwożali. 
A co sie stało. Wiela odwiyźli przez 
dziyń, tela w nocy było spadki. Nó 
i tak terazy tyn Macura to powie-
dzioł wielebnymu Krzistkowi, że 
to a to. I zaszli za bórmistrym, dali 
głowy do grómady, podziwali sie 
na to i powiedzieli: „To je pamiónt-
kowo rzecz, my uż słyszeli o tym, 
że tam sóm łoficyrzi pochowani a 
możne aji ich żóny. Tak to sie nie 
do s tym nic robić. Niechać to tak, 
w pokoju”. Nó tak niechać to tak.

Nó i tak niechali tak, aż tu potym 
zaczyni wiertać do ziymie. A tak 
hned pod tym Szwedzkim Kopcym 
była ta dziura zrobióno. Nó i jo tam 
pore razy zaszeł jako myśliwiec. I 
tyn jedyn mi powiado, co sie tam 
robiło, jak tam w nocy wiertali. 
– „Panoczku, powiydzcie mi, co tu 
je – prawi. Tu strasznie straszy. Tu 
trzasko, jakby strómy łómoł, a nie 
sóm złómane. Taki krawal se tu 
robi”. Jo prawiym: „Wiycie co. Jo 
nie wiym, ale tu je mówióne, że to 
musi być na pamióntke, a żodyn tu 
nie śmiy tym ruszać, że tu sóm po-
chowani Szwedzi. Rycyrze szwedz-
cy. I w tych móndurach”. I tak zo-
stało to tak.

Opowiadał Józef Siekierka

 Hawiyrz a cysorz 
Tak dyż tam w Cieszynie to wojsko 
było, tyn stowy regement, wojocy 
wszycy jednej miary, tak cysorz zaś 
robił ferbeterunk. I zaś tak chodził, 

obeszeł, podziwoł sie na nich i pra-
wił tak: „Kupiłech kónia bardzo 
szumnego. Ale tyn kóń nie do na 
siebie gabnyć. Trzóch potrzebujym, 
coby tego kónia poradzili osiodłać, 
abych móg na nim jeździć. Kiery je 
śmiały, może sie zgłosić. Dostanie 
wielkóm nagrode”. Tóż tam jedyn 
dźwignył rynke. – „Coś je z cywila?”. 
– „Masorz, panie cysarzu”. – „No tóż 
poczkej tu na boku. Jeszcze dwóch”. 
E, tóż jednak tam jedyn sie zgłosił. 
– „Tóż coś je za jedyn?”. – „Pacho-
łek ze dwora. Kóniami jeżdżym od 
dziecka”. – „A tóż dobre. Poczkej. 
Tak jeszcze jedyn. Głoście sie, jesz-
cze jedyn, jeszcze jedyn, aż to za-
kóńczymy”. Nó i tóż taki chudszy, 
szykowny, wysoki też tam dźwignył 
rynke. – „Coś je z cywila?”. – „Ha-
wiyrz, panie cysarzu”. – „Hawiyrz? 
Z kóniami ni mioł nic do roboty. 
Ale tóż ni ma jinszego, żodyn sie nie 
głosi, no tak pódź! A terazy pódźcie 
sy mnóm do zamku, jo was muszym 
dać zapisać, bo jakby sie kierymu 
co stało, tak bydzie odszkodnióny. 
Opaternie, bo to je kóń”.

I w tej siyni niechoł stoć tych 
dwóch, a tego jednego: „Ty pódź sy 
mnóm” – tego masorza zebroł piyr-
szego – a wy tu doczkejcie”. Siednył 
se do tego fotela a prawi: „Tak tyś je 
masorz z cywila?”. – „Ja, panie cy-
sarzu”. – „A nie bojisz sie kónia?”. 
– „Ni, panie cysarzu”. – „Chyć mie 
za fusy”. Ón mioł fusy ogrómne. 
No i tyn go tak dzierży za ty fusy a 
cysorz: „Chyć mie dobrze a dzierż”. 

A łón nie wiedzioł, co tam tyn cy-
sorz myśli. I łón tak zamróżył łoczy 
a drzymoł, drzymoł a „brrr”. Jak 
burknył, tyn go puścił. Sie zlynk. 
Prawi: „Jidź, jidź, ty sie mojigo fusa 
bojisz, to sie kónia gor bedziesz 
boł. Jidź. Niech tu przidzie tyn pa-
chołek od kóni”. Prziszeł pachołek 
od kóni. – „Tak tyś je pachołek od 
kóni. Nie bojisz sie kónia?”. – „Ni, 
panie cysarzu”. – „Chyć mie za 
fusy”. Chycił za ty fusy, dzierży. 
A jak go tak dobrze dzierży, a tyn 
spi, a drzymie, a naroz „brrr”. Pu-
ścił go. Prawi: „Ale jidź, fasrało. Sie 
bojisz mojigo fusa, ty sie kónia gor 
bedziesz boł. Jidź. Niech przidzie 
tyn hawiyrz”. Prziszeł hawiyrz. 
– „Tyś je hawiyrz?”. – „Ja, panie cy-
sarzu”. – „A nie bojisz sie kónia?”. 
– „Ni, panie cysarzu”. – „Chyć mie 
za fusy”. Tóż go chycił a dzierży. 
A cysorz dość dłógo tak drzymie, 
drzymie, naroz „brrr”, a hawiyrz 
prziszpanowoł: „Ty bestyjo, bo ci 
kopnym do bachorza”. – „No, tak ty 
sie nie bojisz kónia. No tak pódź ku 
kóniowi terazy”.

Nó a hawiyrz idzie po tej siyni 
za tym cysarzym a ryp. Kroczo a 
buch zaś tam. Puścił se. A ón sie 
tak obezdrził, a dziwo sie na niego: 
„Jak sie to tak odwożysz w cysar-
skim zamku zachować?!”. A łón sie 
podziwo na niego: „Hawiyrz sie nie 
boji ani zawału, nie to Boże cysar-
skigo zamku”. No i tak sie to skóń-
czyło.

 Opowiadał Józef Siekierka

Joanna Jurgała-Jureczka 
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Nie śmiej się
Była śliczna. 

Oczy miała peł-
ne wyrazu – duże, 
błyszczące, bystre. 
Włosy ciemne, 
układały się burzą 
loków wokół twa-
rzy. A loki niesfor-
ne, zalotnie spadały 
na czoło. Usta wy-
krojone idealnie. 
Dłonie delikatne, 
czułe, dziewczęce – 
pieszczące wszyst-
ko, czego dotknęły. 
Kiedy w pięknej, 
w y d e k o l t o w a n e j 
sukni, zgrabna, lek-
ko i z wdziękiem 
po raz pierwszy w 
życiu weszła na salę 
balową, rozległ się 
szmer zazdrości i 
podziwu. To była 
księżniczka. Jak z 
bajki. Jak ze snu. I 
nie tylko z bajki, bo 
naprawdę wysoko 
urodzona. 

Zofia – piąte 
dziecko Izabeli i 
Adama Czartory-
skich była dziew-
czyną tak piękną, 
że aż z tej piękności 
sławną. Mówili, że 
nie ma drugiej ta-
kiej w całej Europie. 
Zachwycali się, por-
tretowali ją, pisali o niej wiersze, uwodzili. 
Błagali o taniec, o list, o choćby jedno słowo 
i, oczywiście – o rękę.

A ona bawiła się, roześmiana, z roz-
iskrzonymi oczami. Była zalotna i czaru-
jąca. Zwinna, skąpana w słońcu spojrzeń 
gorących, namiętnych, zachwyconych. 
Szeptali, że z nieprawego łoża, że ojcem był 
Ksawery Branicki. Mniejsza z tym, dość, że 
wydano ją za mąż bardzo wcześnie. Kiedy 
miała dwadzieścia lat, wszystko się dla niej 
skończyło. Bo pod koniec życia – a Zofia z 
Czartoryskich Zamoyska zmarła młodo, 
nie doczekawszy sześćdziesiątki – o tych 
samych balach, podczas których błyszczała 
– mówiła z naganą.

•••
Urodziła jedenaścioro dzieci, jedno zmarło 
nie doczekawszy dojrzałości. Kiedy jedna z 
córek szykowała się do ślubu, napisała dla 
niej cały zestaw dobrych rad. Na pożegnanie 
– bo wtedy ślub był jednocześnie dniem roz-
łąki z matką i odejściem z domu rodzinnego 
w objęcia męża.

Cóż miała jej do powiedzenia? Oto najważ-
niejsze tezy wydanej drukiem książeczki: 

– Nigdy nie narzekaj i nie dąsaj się. Męż-
czyźni tego nie lubią.

– Bądź pokorna i łagodna.
– Unikaj tańców, zabaw do białego rana. 

Zmęczenie i bezsenność zniszczą twoją 
świeżość, a to nie spodoba się mężowi.

– Flirt jest godny pogardy. Bądź wyniosłą i 
umiej cenić swoją godność.

– Nie śmiej się. Wesołość, owszem, jest 
powabem młodości, ale nie demonstruj jej 
hałaśliwie.

– Nie dbaj o elegancję i nie podążaj za 
modą. Nie z tego chciej być cenioną. Wy-
kwintność czyni kobietę śmieszną. Bądź 
ubrana skromnie i gustownie. Czysto i przy-
zwoicie. 

– Nie czytaj romansów. A jeśli już, to naj-
wyżej dwa, trzy rocznie.

– Nie oddawaj się marzeniom, pracuj. Do-
skonal się przez ambitną lekturę, prowadź 
dom, wychowuj dzieci. Bądź bogobojna. Módl 
się. Pamiętaj o codziennym rachunku sumie-
nia. A robiąc go – bądź dla siebie surowa. 

– Bądź zawsze ostrożna w stosunkach z 
mężczyznami, nigdy żadnego nie dopusz-
czaj do poufałości.

– Nie bądź zalotną! A jeśli niechcący obu-
dzisz w kimś uczucie, od razu powiedz o tym 
mężowi. 

– Nie licz na zbyt wiele szczęścia. Raczej 
na cierpienia, kłopoty i troski. Ten mężczy-
zna, który niebawem będzie twoim mężem, 
nie jest wolny od wad. 

– Codziennie wieczorem pytaj, czy jest z cie-
bie zadowolony. Żyj dla niego, zapomnij o so-
bie, szukaj jego szczęścia, a znajdziesz swoje.

•••
Cóż dodać? Chyba jeszcze to, że kiedy z kolei 
jej córka, równie ładna, swoją córkę szyko-
wała do ślubu, powtórzyła rady matki, ale 
wzmocniła jedną z nich:

– Nigdy, przenigdy nie zostawaj sama z 
żadnym innym mężczyzną. Ani z przyja-
cielem męża, z żadnym z gości, z lekarzem, 
z księdzem, z profesorem. Z nikim. Z mło-
dym, ani ze starym. 

I z naciskiem powiedziała też o powścią-
gliwości:

– Nie śmiej się! Możesz się lekko uśmie-
chać. Nic więcej.

•••
Patrzę na fotografie obu pań zrobione u 
schyłku ich życia. Kobiety poważane, za-
służone, cenione, spokojne, pogodzone ze 
światem i wciąż piękne. I – mam wrażenie – 
smutne.  

Krzysztof Łęcki
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Stare numery
Kiedy profesor uniwersytetu pisze teksty 

do gazety, czyhają na niego naturalne 
pułapki. Ot, choćby takie, że zdarza mu się 
zapominać, iż czytelnicy nie są jego studen-
tami czy studentkami. I wtedy toczy takie 
rozmowy, jak np. redaktor naczelny „New 
Yorkera” – William Shawn z filozofką Han-
nah Arendt. Na początku lat 60. XX wieku 
Arendt napisała dla gazety Shawna reportaże 
o głośnym procesie nazisty, Adolfa Eichman-
na; teksty, które potem złożyły się w słynną 
książkę „Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o 
banalności zła”. Zachwycony nimi Shawn 
poczuł się jednak zmuszony przeprowadzić 
ze znaną już wtedy myślicielką rozmowę co 
do koniecznych jego zdaniem korekt. Był 
wszak nie tylko czytelnikiem, także redakto-
rem. Z pewną nieśmiałością wytknął jej, że 
użyła w tekście greckie słowo „einai”. Zdzi-
wiona Arendt odpowiedziała – „einai” to 
znaczy „być” w rozumieniu istnienia. – Nasi 
czytelnicy nie mają pojęcia o grece – zwró-
cił jej oczywistą, jak mu się zdawało, uwagę 
Shawn. – To niech się uczą – ucięła po bel-
fersku, niczym nie zrażona Hannah Arendt. 
Shawn zdawał się być jej odpowiedzią nieco 
zdezorientowany i mocno zakłopotany.

I
No tak, ale to była znakomita Hannah 
Arendt, jeden z największych umysłów XX 
wieku. Przy okazji, oprócz lektury książki 
Arendt „Eichmann w Jerozolimie. 
Rzecz o banalności zła” polecam 
świetny film Margarethe von Trotty 
„Hannah Arendt”. Skoro już wspo-
minam film, to przypomniała mi się 
scena wzięta z popularnego amery-
kańskiego serialu „Ally McBeal”. W 
sądzie pewna popularna prezenter-
ka telewizyjna w średnim wieku do-
chodzi swych praw. Jej pracodawca 
zwolnił ją z pracy, chociaż nie tylko 
nie kwestionował jej kompetencji, 
ale wręcz był przekonany o tym, że 
jest świetną dziennikarką. Dlacze-
go? „– W dzisiejszych czasach na stanowisko 
prezentera wybiera się raczej modelkę niż 
dziennikarkę – zaczął się usprawiedliwiać. 
– Jest jakiś powód? Zapytano go – Jest. Wi-
downia – odpowiedział. Może pan wyjaśnić? 
– dopytywała się adwokatka wyrzuconej z 
pracy dziennikarki. – I szef stacji telewizyjnej 
postanowił postawić na szczerość. – Powiem 
coś mało patriotycznego – zaczął. – Śmiało 
– zachęcono go. – To głupi kraj – powiedział 
– Ameryka? Naród kretynów. Zdolność kon-
centracji na poziomie komara”. Ja sam czy-
telniczki i czytelników traktuję poważnie, a 
jednocześnie staram się dla nich pisać o spra-
wach, które są dla mnie istotne bez „dymnej 
zasłony żargonu”. 

II
Co to takiego „dymna zasłona żargonu”? 
No cóż, proszę: „– Amoralność to pojęcie 
subiektywne/ale subiektywizm to pojęcie 
obiektywne/nie w racjonalnym schemacie 
percepcji/percepcja jest irracjonalna, bo 
indukuje nieuchronność/lecz osąd jakie-
gokolwiek systemu lub apriorycznej relacji 
zjawisk istnieje w każdym racjonalnym bądź 
metafizycznym czy przynajmniej epistemo-
logicznym zaprzeczeniu uabstrakcyjnionej 
empirycznej koncepcji takiej jak byt, bycie, 
bądź występowanie samej rzeczy bądź rze-
czy samej…”. Zrozumieliście państwo? Mam 
nadzieję, że nie, bo też i rozumieć tu nie ma 
czego. Przytoczony fragment tej niby-dys-
kusji zaczerpnąłem z komedii Woody’ego 
Allena „Miłość i śmierć”. Kiedy Allen na 
ekranie przedstawia z zamyśloną miną swoje 
pseudo-poglądy – publiczność ma napraw-

dę dobry powód do śmiechu. No właśnie… 
Gnębi mnie nieodparte wrażenie, że dzisiaj 
tego rodzaju zabawy słowne brane są z powa-
gą, na jaką nie zasługują. A przecież współ-
czesny nam pseudonaukowy bełkot jest nie 
mniej śmieszny, niż ten sparodiowany przez 
Allena. Jest zabawny zwłaszcza wtedy, gdy z 
poziomu refleksji niby-teoretycznej schodzi 
do życiowego konkretu. Takiego, że wielu 
ludzi bierze go śmiertelnie poważnie właśnie 
dlatego, bo zapisany jest językowym kodem, 
który wydaje się im naukowy. A tym samym 
poważny.

III
Kiedy dawno, dawno temu, uczęszczałem 
na zajęcia do Studium Wojskowego, pewien 
wykształcony pułkownik zapytał mnie o za-
sady sztuki wojennej. Niestety, nie miałem 
o nich zielonego pojęcia. Postanowiłem jed-
nak się nie poddawać i wydukałem – że taką 
zasadą jest na pewno współdziałanie. Nie, 
proszę pana – przerwał mi pułkownik – nie 
chodzi o to, by bezmyślnie zakuwać na pa-
mięć, proszę, na początek, scharakteryzować 
zasadę ogólnie. Wyrecytowałem: „Jeżeli w 
warunkach W, czasie T, przestrzeni P, miej-
scu M, środowisku S, otoczeniu O, chcesz 
uzyskać efekt F, zastosuj zasadę Z. itd. itp.”. 
Pułkownik zdawał się mocno zakłopotany. 
Mogłem wszak tę pustą formułę przeczytać 
w jakimś podręczniku wojskowości, a on do 

niej nie dotarł... Otrzymałem ocenę bardzo 
dobrą, bez wchodzenia w dalsze, kłopotli-
we szczegóły. Nie muszę chyba dodawać, że 
kretyńską, ale bardzo wojskowo brzmiącą 
regułkę wymyśliłem na poczekaniu. Minęły 
lata, nastała III Rzeczpospolita. Wydawać by 
się więc mogło, że czasy ludzi o mentalności 
wojaków minęły. Nic podobnego.

IV
Na całym świecie toczą się rozmaite zimne 
wojenki, a więc wszędzie mobilizacja, organi-
zacyjny dryl i zwarte szeregi. Jakiś czas temu 
uczestniczyłem w pewnej towarzyskiej dys-
kusji. Zaatakowano w niej pewnego starszego 
wiekiem profesora, który zarzucił oponento-
wi, że jego argument jest nielogiczny. Towa-
rzystwo, chociaż naukowe, wydało mi się do 
tego stopnia niepoważne, że wyrwany do ta-
blicy postanowiłem zażartować. Oświadczy-
łem, że „logika to przecież nic innego tylko 
opresywny element systemu symbolicznej 
dominacji, charakterystyczny dla struktury 
patriarchalnego dyskursu stygmatyzującego 
wszystko to, co inne. Inne pisane oczywiście 
z dużej litery”. Zatem zarzut, że coś jest nielo-
giczne można spokojnie unieważnić. Bardzo 
rozbudzeni emocjonalnie dyskusją uczestni-
cy (i uczestniczki) spotkania nagle zamilkli. 
Poznali się na żarcie? A może przyszło im do 
głowy, że trafiali przecież na coś bardzo po-
dobnego w uczonych postmodernistycznych 
księgach? A może – nie daj Bóg – w bestsel-
lerze Sokala i Brickmonta „Modne bzdury”, 
w którym bezlitośnie wykpiwa się (po)nowo-
czesny pseudonaukowy bełkot? Tak czy ina-
czej rozmowa zeszła na inne tematy.  

•••
A przecież współczesny nam 
pseudonaukowy bełkot jest 
nie mniej śmieszny, niż ten 
sparodiowany przez Allena

● Księżniczka Zofia Czartoryska była polską szlachcianką. Była najmłodszą 
córką hrabiny Izabeli Czartoryskiej z domu Fleming i jej męża księcia Adama 
Kazimierza Czartoryskiego, choć jej ojcem mógł być hrabia Franciszek Ksa-
wery Branicki. Poślubiła Stanisława Kostkę Zamoyskiego 20 maja 1798 r. w 
Puławach. Fot. Wikipedia

Od najmłodszych lat wychowują czytelników
»Jutrzenka« marcowa
W marcu witamy najbardziej chyba 
oczekiwaną porę roku – wiosnę! To 
czas porządków, topienia Marzan-
ny – słowiańskiej bogini śmierci 
i zimy. Obrządek ten postrzega-
no dawniej jako oczyszczenie od 
chorób, demonów i zapewnienie 
deszczu dla dobrego urodzaju. 
Pogański zwyczaj przetrwał do 
naszych czasów w formie zabawy. 
W niektórych szkołach, w niektó-
rych miejscowościach na Zaolziu, 
rzeczywiście przygotowywana jest 
kukła Marzanny i dzieci uroczyście 
wrzucają ją do rzeki. Jak zrobić Ma-
rzannę podpowiadają na stronach 
30-31 Beata Duczymińska i Ad-
rianna Jachnicka, autorki rubryki 
„Zręczne ręce”.

W marcu kłaniamy się nauczy-
cielom i dziękujemy za ich trud. 
Symbolicznie, zamiast kwiatka, 
dedykujemy im wiersz „Nasza 
Pani” Hanny Łochockiej. Na kolej-
nej stronie przypominamy o rocz-
nicach pełnych nut: 1 marca 1810 
roku urodził się Fryderyk Chopin, 
21 marca 1685 przyszedł zaś na 
świat Jan Sebastian Bach.

Swoim zamiłowaniem do czytel-
nictwa i spostrzeżeniami z  lektur 
podzielili się Alicja, Filip, Magda i 
ich rodzice Irena oraz Adam Wło-
sokowie. Rodzina zdradza, że „czy-
tanie przed snem należy do ich bar-
dzo ważnej, a zarazem przyjemnej 
części dnia. Po całodniowym zgieł-
ku dzieci potrzebują się uspokoić, 
wyciszyć, zrelaksować, by spokojnie 
zasnąć… Zamykając oczy, odchodzą 

w świat fantazji, bohaterów…”. Co 
lubią czytać? Co polecają koleżan-
kom i kolegom? Dowiecie się, zaglą-
dając na strony 8-9.

Z kolei Jasio Podróżnik zabierze 
czytelników „Jutrzenki” do Belgii, 
Holandii i Luksemburga, zapozna 
ich z  Brukselą i Amsterdamem. 
Oprócz bajki matematycznej „Ro-
bot Emil” i czytanki „Sprzątanie” 
warto zapoznać się z  artykułem 
„Kryzys Ziemi”, poznać proste za-
sady segregacji śmieci i zrobić so-
bie test psychologiczny „Czy jesteś 
EKO?”.

Dla miłośników zwierząt mamy 
ciekawostki „Wśród śniegów i lo-
dów”, „Konie i słonie” oraz histo-
ryjkę obrazkową „Kto gdzie miesz-
ka?”.

Nie braknie łamigłówek, „weso-
łej matematyki”, gdzie trzeba do-
rysować brakujące elementy cyfr 
i znaków w działaniach, na które 
spadły kolorowe karteczki. Są też 
m.in. olbrzymi labirynt i kolo-
rowanka Marii Boszczyk w „Pro-
myczku”.

Dla każdego, coś interesującego! 
Polecamy!

 Barbara Glac

•••

Marcowe „Ogniwo”
Nazwa miesiąca pochodzi od ła-
cińskiej nazwy Martius, czyli jest 
to „miesiąc Marsa”. Właśnie od 
„Martiusa” wywodzi się większość 
nazw tego miesiąca w językach eu-

ropejskich. To właśnie w marcu na-
stępuje na półkuli północnej rów-
nonoc wiosenna, a na południowej 
równonoc jesienna. A z czym koja-
rzy się marzec najbardziej? Marzec 
kojarzy się chociażby z Międzyna-
rodowym Dniem Kobiet. Warto im 
w tym dniu podziękować i złożyć 
życzenia… 

A o czym można przeczytać w 
„Ogniwie”? Warto polecić rozmo-
wę z członkami zespołu „Rozma-
rynek”, laureata wielu nagród. 
Do najważniejszych z  pewnością 
należy pierwsze miejsce w Mię-
dzynarodowym Przeglądzie Ze-

społów Regionalnych „Złoty Kłos 
Euro-Folklor 2016”, który odbył 
się w Zebrzydowicach w dniach 1-3 
maja 2016 roku, a także nagroda 
Grand Prix w finale Przeglądu Cie-
szyńskiej Pieśni Ludowej im. Sta-
nisława Hadyny w zeszłym roku. 
O ich sukcesach i osiągnięciach, a 
także marzeniach można przeczy-
tać na stronach 18-20 Ogniwa. 

Co jeszcze warto polecić? Podró-
że blisko i daleko, czyli wędrowa-
nie po Finlandii. Tym razem w ma-
giczną podróż zabierają nas Tobias 
i Tiffany Sajdak z PSP w Bystrzycy. 
Jak im się podobała podróż? Bar-

dzo! Zresztą oceńcie sami. „...Lapo-
nię odwiedziliśmy w grudniu, kie-
dy trwa noc polarna. Słońce wtedy 
wstaje późno, księżyc nie zachodzi, 
a po trzech godzinach znowu jest 
ciemno. Niebo jest kolorowe – w 
ciągu dnia zmieniały się na nim ko-
lory: różowy, niebieski, fioletowy. 
Nocą, kiedy nie ma chmur, moż-
na oglądać zorzę polarną. My wy-
braliśmy się w okolice Saariselkä. 
Najpierw samolotem do Helsinek, 
później jeszcze lot do położonej o 
1100 km dalej na północ miejsco-
wości Ivalo. I tak znaleźliśmy się za 
kołem podbiegunowym…”.

Ponadto w numerze można zna-
leźć następujące rubryki: „Poznaj 
Polskę”, czyli informacje na temat 
uroczych zakątków Polski, które 
z  pewnością trzeba zobaczyć. Na 
uwagę zasługuje także „Kalenda-
rium”, czyli ważne daty w historii 
oraz „Nietypowe kalendarium”, a 
więc kilka ciekawych wybiórczo 
dni i świąt, o których warto pa-
miętać, np. Dzień Piegów, Między-
narodowy Dzień Pisarzy, ale także 
Międzynarodowy Dzień Kobiet czy 
Międzynarodowy Dzień Szczęścia. 
Dla miłośników książek przygoto-
wano rubrykę „Czytam, bo lubię”, 
czyli informacje o ciekawych książ-
kach, które warto przeczytać, a tak-
że rubrykę „Wkręceni w czytanie”, 
czyli swego rodzaju listę książko-
wych bestsellerów „Ogniwa”. No-
wości ze świata techniki młodzi 
i starsi czytelnicy znajdą w „IT 
News” oraz „Zainspiruj się”...

  Jan Kubiczek
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Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu
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PIĄTEK 28 LUTEGO 

7.05 Czy wiesz, że... 7.15 Pytanie na 
śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia 
12.25 Wiadomości 12.40 Historia jed-
nego obrazu. Pierrot - Eugeniusz Zak 
12.50 Wilnoteka 13.10 Na sygnale 
(s.) 13.45 M jak miłość (s.) 15.30 Pod 
Tatrami 15.45 Wiadomości 15.55 Ko-
rona królów - taka historia... Rozkwit 
Pragi, początki Wiednia 16.30 Baw 
się słowami. Paweł Edmund Strze-
lecki 16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20 
Rok 1920. Kalendarium 17.30 Te-
leexpress 17.55 Gra słów (teleturniej) 
18.25 Okrasa łamie przepisy 18.55 
Wszystko przed nami 19.25 Magazyn 
z Ameryki 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 
Na dobre i na złe (s.) 21.45 Polonia 
24 22.05 Halo Polonia 22.45 Wolny 
Ekran 23.00 Z pamięci. Karol Estre-
icher 23.10 Focus on Poland 23.30 
Kabaret za kulisami. Sam na scenie. 
Od monologu do stand-upu. 

SOBOTA 29 LUTEGO 

6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.15 Pyta-
nie na śniadanie 10.55 Polonia 24 
11.10 Halo Polonia 11.50 Okrasa ła-
mie przepisy. W czarnej kuchni 12.25 
Ojciec Mateusz 17 (s.) 13.15 Na dobre 
i na złe (s.) 14.15 Zakochaj się w Pol-
sce. Suwałki 14.45 Muzyka na week-
end 15.40 Wolny Ekran (mag.) 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Teleexpress 17.55 M jak 
miłość (s.) 18.45 Szansa na sukces. 
Eurowizja 2020. Finał 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Wojenne dziewczyny 3 
21.40 Sanatorium miłości 2 22.35 
Rajska jabłoń. 

NIEDZIELA 1 MARCA 

7.15 Pytanie na śniadanie 11.20 Ziar-
no 11.50 Między ziemią a niebem 
12.00 Anioł Pański 12.15 Między zie-
mią a niebem 13.00 Transmisja mszy 
świętej z Kolegiaty NMP Bolesnej i 
Aniołów Stróżów w Wałbrzychu 14.15 
Lalka. Powrót 15.50 Powroty 16.10 
Lajk! 16.30 Leśniczówka (s.) 17.30 Te-
leexpress 17.55 M jak miłość (s.) 18.50 
Polskie ślady 19.15 Czy wiesz, że... 
19.25 Nela Mała Reporterka. Małpy - 
trąby, czyli nosacze 19.45 Dobranoc-
ka. Podróże na burzowej chmurze. 
Guzik Latuse’a 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Zniewolona 
21.45 Historia Roja, czyli w ziemi le-
piej słychać. 

PONIEDZIAŁEK 2 MARCA 

6.20 Wojsko-polskie.pl 6.45 Zwierza-
ki Czytaki. Lepszy rydz niż nic 7.00 
Figu Migu. Robaczek 7.15 Pytanie na 
śniadanie 11.00 Kulturalni PL 12.00 
Racja stanu 12.25 Wiadomości 12.40 
Rok 1920. Kalendarium 12.50 Maga-
zyn z Ameryki 13.10 Barwy szczę-
ścia (s.) 13.45 Wojenne dziewczyny 3 
14.40 Ostoja 15.10 Mówić o tamtych 
czasach to mój obowiązek 15.45 Wia-
domości 15.55 Korona królów 16.25 
Astronarium. Supernowa 1987A 16.55 
Zwierzaki Czytaki 17.05 Figu Migu. 
Robaczek 17.20 Historia jednego ob-
razu. Epitafi um I - Józef Szajna 17.30 
Teleexpress 17.55 Gra słów. Krzyżów-

ka (teleturniej) 18.25 Cafe piosenka 
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad 
Niemnem 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 
Dziewczyny ze Lwowa 4 21.45 Polo-
nia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 
Halo Polonia 23.10 Focus on Poland 
23.30 Polski nie zniszczy nic na świe-
cie. 

WTOREK 3 MARCA 

7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Po-
lonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 
11.40 Halo Polonia 12.25 Wiadomo-
ści 12.40 Historia jednego obrazu. 
Epitafi um I - Józef Szajna 12.50 Nad 
Niemnem 13.10 Barwy szczęścia (s.) 
13.45 Dziewczyny ze Lwowa 4. Roz-
prawa 14.40 Polski nie zniszczy nic 
na świecie 15.20 Którędy po sztukę. 
Katarzyna Kobro 15.45 Wiadomości 
15.55 Korona królów 16.25 Zakochaj 
się w Polsce. Suwałki 16.55 Przyja-
ciele Misia i Margolci 17.20 Historia 
jednego obrazu. Hamlet Polski - Jacek 
Malczewski 17.30 Teleexpress 17.55 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.25 Ex Libris 18.45 Z pamięci 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z 
Wysp 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 Ojciec 
Mateusz 17 (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 
23.10 Focus on Poland 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 4 MARCA 

7.05 A to polski właśnie… 7.15 Pyta-
nie na śniadanie 11.00 Polonia 24 
11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo 
Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 Hi-
storia jednego obrazu. Hamlet Polski 
- Jacek Malczewski 12.50 Magazyn z 
Wysp 13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 
Sanatorium miłości 2 14.40 Polskie 
100 lat. Gospodarka II Rzeczpospo-
litej 15.45 Wiadomości 15.55 Korona 
królów 16.25 Jak to działa? Naukowe 
hity roku 17.00 A to polski właśnie… 
17.05 Nela Mała Reporterka. Małpy 
- trąby, czyli nosacze 17.20 Historia 
jednego obrazu. Portret Hanryka III 
Walezego - Francois Quesnel 17.30 Te-
leexpress 17.55 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.25 Przystanek Zaolzie 
18.40 Niecodziennik. Dwór w Dołę-
dze 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Kierunek Zachód 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 Echo serca 21.45 Polonia 24 
22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo 
Polonia 23.10 Focus on Poland 23.30 
Polskie 100 lat. Gospodarka II Rzecz-
pospolitej. 

CZWARTEK 5 MARCA 

7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Polo-
nia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 
Halo Polonia 12.25 Wiadomości 
12.40 Historia jednego obrazu. Por-
tret Hanryka III Walezego - Francois 
Quesnel 12.50 Kierunek Zachód 13.10 
Barwy szczęścia (s.) 13.45 Echo serca 
14.35 Szansa na sukces. Eurowizja 
2020. Finał 15.45 Wiadomości 15.55 
Korona królów 16.25 Wschód 17.00 
Zaczarowany świat 17.20 Historia 
jednego obrazu. Kołomyjka - Teodor 
Axentowicz 17.30 Teleexpress 17.55 
Gra słów (teleturniej) 18.25 Racja sta-
nu 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Wilnoteka 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 
Bezmiar sprawiedliwości 21.45 Polo-
nia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 
Halo Polonia 23.10 Focus on Poland 
23.30 Mówić o tamtych czasach to 
mój obowiązek 0.00 Magazyn śled-
czy Anity Gargas (mag.). 

Rozkwit Pragi, początki Wiednia
Piątek 28 lutego, godz. 15.55

76 lat później
Pochylając razem z państwem 

głowę przed prochami męczen-
ników z Huty Pieniackiej i prosząc 
Boga, aby obdarzył ich swoim po-
cieszeniem, proszę jednocześnie 
dla naszych narodów o łaskę od-
nalezienia się w prawdzie i o dobrą 
przyszłość – napisał prezydent RP 
Andrzej Duda w liście do uczest-
ników i organizatorów uroczy-
stych obchodów 76. rocznicy za-
głady polskiej miejscowości Huta 
Pieniacka. List odczytał minister 
Adam Kwiatkowski, sekretarz sta-
nu w Kancelarii Prezydenta RP.

– Nie możemy naprawić zła, 
które zostało wyrządzone Pola-
kom na Wołyniu i Podolu, nie mo-
żemy przywrócić życia okrutnie 
zamordowanym. Możemy jednak 
wspólnie – my, Polacy i Ukraiń-
cy – wyciągnąć wnioski z tragicz-
nych wydarzeń historii, tak, aby 
przeszłość nie ciążyła nad teraź-
niejszością i abyśmy razem byli w 
stanie stawiać czoła wspólnym wy-
zwaniom i wspólnym zagrożeniom 
– czytamy w liście prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.

Uroczystości w Hucie Pieniac-
kiej odbyły się 23 lutego. Prezes 
Stowarzyszenia „Huta Pieniacka” 
podziękowała wszystkim zgroma-

dzonym na uroczyści, także tym 
Ukraińcom, którzy od lat pomaga-
ją przybywającym do tego miejsca 
Polakom. – Bardzo cenimy sobie tę 
pomoc, bardzo za nią dziękujemy 
i właśnie w tym upatrujemy naszą 
przyszłość – podsumowała Małgo-
rzata Gośniowska-Kola.

Cudem ocalały ze zbrodni w Hucie 
Pieniackiej 84-letni Franciszek Bą-
kowski opowiedział o zamordowanej 
rodzinie, spoczywającej na miejscu. 
– Moja rodzina została spalona w 
stodole. Rodzice, brat, babcia, wujek 
z żoną i trojgiem dzieci, stryjek. Ich 

nazwiska są wyryte na płytach po-
mnika – dodał ze smutkiem.

Marian Kładny, Polak z mia-
steczka Wielkie Mosty w obwodzie 
lwowskim, którego ojciec również 
został zamordowany przez ukraiń-
skich nacjonalistów, każdego roku 
przyjeżdża do Huty Pieniackiej, aby 
uczcić pamięć pomordowanych 
Polaków. – Powinniśmy o tym cały 
czas pamiętać. Władze ukraińskie 
powinny przeprosić Polaków za to 
straszne morderstwo. Do dziś nie 
zrobiły tego – podkreślił.

„Kurier Galicyjski”/UKRAINA

● Uroczystości odbyły się 23 lutego. Fot. „Kurier Galicyjski”

Kustosz 
pamięci narodowej
Instytut Pamięci Narodowej zaprasza osoby, instytucje i organizacje społeczne do 
zgłaszania kandydatów do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Nagroda „Ku-
stosz Pamięci 
N a r o d o w e j ” 

przyznawana jest za 
wybitne dokonania na 
polu upamiętniania hi-
storii narodu polskiego 
w latach 1939-1989 oraz 
za działalność zbieżną z 
ustawowymi celami In-
stytutu Pamięci Naro-
dowej. Laureatów wyła-
nia Kapituła Nagrody, 
na czele której stoi pre-
zes IPN. Nagrodę otrzy-
muje osoba, instytucja 
lub organizacja spo-
łeczna. Od 2012 r. jed-
no z pięciu wyróżnień 
może zostać przyznane 
pośmiertnie, co pozwa-
la wyrazić wdzięczność 
i uznanie także tym 
osobom, które nie mo-
gły ich doświadczyć za 
życia. Wyróżnienie ma 
charakter honorowy, a 
jego laureaci otrzymują 
tytuł Kustosza Pamięci 
Narodowej.

W roku 2020 Nagro-
da zostanie przyznana 
po raz dziewiętnasty. 
Wszystkich zainteresowanych za-
chęcamy do zgłaszania kandydatur 
poprzez wypełnienie i przesłanie 
formularza online (można go zna-

leźć m.in. na stronie internetowej 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”). Zgłoszenia będą przyjmowa-
ne do 22 marca.

Zgłaszający jest zo-
bowiązany razem z 
wnioskiem przesłać na 
adres: kustosz@ipn.
gov.pl podpisaną przez 
kandydata zgodę na 
przetwarzanie danych 
(dokumenty te do-
stępne są do pobrania 
na stronie formularza 
zgłoszeniowego).

W gronie wyróżnio-
nych tytułem Kusto-
sza Pamięci Narodo-
wej znajdują się m.in. 
Tomasz Strzembosz 
(2002), Władysław 
Bartoszewski (2004), 
Zofi a i Zbigniew Ro-
maszewscy (2006), 
Zofi a i Andrzej Pileccy 
(2015), prezydent RP na 
uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski (2019), a 
także Komitet Katyń-
ski (2010), Społeczny 
Komitet Pamięci Gór-
ników KWK „Wujek” 
w Katowicach pole-
głych 16 grudnia 1981 
r. (2011), Stowarzysze-
nie „Memoriał” (2012) 
i Polskie Muzeum w 

Rapperswilu (2015).
Instytut Pamięci Narodowej/

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”

● Muzeum Polskie w Rapperswilu zostało założone w 1870 z 
inicjatywy Agatona Gillera przez hrabiego Władysława Pla-
tera w celu zabezpieczenia polskich zabytków historycznych 
i propagowania spraw polskich. Placówka mieści się w zamku 
z końca XIII wieku (wzniesionym na półwyspie nad Jeziorem 
Zuryskim) i wydzierżawionym na 99 lat (w 1870) przez Włady-
sława Platera. Fot. Wikipedia

Hokejowy środek tygodnia
TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – 
ZLIN 2:1 (k)
Tercje: 0:1, 0:0, 1:0 - 0:0. Bramki i 
asysty: 51. M. Stránský (P. Vrána), 
dec. karny M. Stránský – 13. Šlahař 
(Okál).  Trzyniec: Kváča – M. Do-
udera, Gernát, D. Musil, Galvinš, 
Kundrátek, M. Adámek – Martin 
Růžička, P. Vrána, M. Stránský – 
Chmielewski, Marcinko, Hrňa – O. 
Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák 
– Dravecký, Novotný, Adamský – 
Polanský.

Już tylko cztery kolejki pozosta-
ły do końca fazy zasadniczej eks-
traligi. Pewni gry w play off  Sta-
lownicy najbliższe mecze mogą 
potraktować w trybie bardziej 
eksperymentalnym. Do meczu 
ze Zlinem nie włączył się jeszcze 
kontuzjowany Wojtek Wolski, ale 
według ostatnich informacji, ka-
nadyjski napastnik polskiego po-
chodzenia już trenuje z drużyną 
bez taryfy ulgowej i jeśli nie dziś 
w Ołomuńcu, to w niedzielę w 
domowym meczu z Pardubicami 
powinien wrócić do gry. Gwiaz-
dą spotkania został inny snajper 
Trzyńca, Matěj Stránský, który w 
51. minucie wyrównał na 1:1, a w 
karnych wystrzelił gospodarzom 
drugi punkt. 

Podopieczni trenera Václava Va-
radi przed piątkowym spotkaniem 
w ramach 49. kolejki na tafl i Oło-
muńca dysponują 84 punktami, co 
w tabeli przekładało się wczoraj na 
piąte miejsce. 

– W drugiej i trzeciej tercji zespół 
zagrał wspaniale. Z takim hokejem 
możemy spokojnie przymierzać 
się do play off  – stwierdził szkole-
niowiec Trzyńca, Václav Varad’a. 
–  Dominowały defensywy i bram-
karze obu drużyn. Nas w kluczo-
wych chwilach trzymał nad wodą 
Kváča, który pełnię swoich możli-
wości pokazał w rzutach karnych 
– dodał Varad’a. 

Stalownicy mkną do mety rundy 
podstawowej w dobrym nastroju. 
W rozkładzie jazdy widnieją jesz-
cze pojedynki z Ołomuńcem (dziś), 
Pardubicami (1. 3.), Libercem (3. 3.) 
i Pilznem (6. 3.). 

CHANCE LIGA

HAWIERZÓW – 
PRZERÓW 3:1
Tercje: 1:0, 0:0, 2:1. Bramki i asy-
sty: 10. Maruna (Baláž, Malina), 58. 
Kotala (O. Procházka, E. Němec), 
60. Kotala (Chroboček) – 59. Kubeš 

(Hejcman, Moučka). Hawierzów: 
Stezka – Dajčar, Chroboček, Raš-
ner, Malina, Mrowiec, T. Černý, 
Matai – Vrána, E. Němec, Kota-
la – L. Bednář, Baláž, Bambula – 
Bernovský, Maruna, Fridrich – O. 
Procházka, Cihlář, Danielčák.

W pierwszej lidze trwa zacię-
ta walka o elitarną szóstkę tabeli, 
zapewniającą bezpośrednią grę 
w fazie pucharowej. Podopieczni 
trenera Jiřego Režnara właśnie w 
środku tygodnia, w środę wieczo-
rem, zameldowali się na szóstej po-
zycji – wygrywając domową bitwę 
z Przerowem. W meczu z wicelide-
rem tabeli gospodarze od początku 
dyktowali tempo gry, a w końców-
ce przypieczętowali sukces dwoma 
trafi eniami Kotali – za każdym ra-
zem do pustej przerowskiej bramki 
podczas power play Żubrów. 

Hawierzowianie zaliczą jeszcze 
cztery kolejki – jutro na wyjeździe 
ze Wsecinem, w poniedziałek u 
siebie z Litomierzycami, w środę 
na wyjeździe z Porubą i na zakoń-
czenie w sobotę 7. 3. u siebie z Cho-
mutowem. – Elitarna szóstka to 
nasz cel minimum w tym sezonie. 
Przed nami najważniejsze poje-
dynki, zwłaszcza poniedziałkowy 
z Litomierzycami może przesądzić 
o losach całego sezonu – stwierdził 
Patrik Rimmel, drugi trener AZ Ha-
wierzów.  (jb)

● Stalownicy mogą grać na względnym luzie, udział w play off  mają zapewnio-
ny. Fot. ZENON KISZA

Trzymajmy kciuki za »Lewego« 
Do rozpoczynających się 12 czerwca piłkarskich mistrzostw Europy pozostało wprawdzie jeszcze trochę czasu, 
ale dla fanów polskiego futbolu miniony wtorek był koszmarem. Atmosferę niepewności po kontuzji Roberta 
Lewandowskiego próbował złagodzić w rozmowie z „Głosem” m.in. Adrian Junga, znany lekarz-ortopeda z Karwiny.

Janusz Bitt mar

W meczu Ligi Mistrzów po-
między Bayernem Mona-
chium a Chelsea Londyn 

poważnego urazu doznał gwiazdor 
Bawarczyków, a także reprezentacji 
Polski, Robert Lewandowski. Kiedy 
„Lewy” wróci do ostrych treningów, 
okaże się dopiero za cztery tygodnie. 

U Roberta Lewandowskiego zdia-
gnozowano złamanie kości piszcze-
lowej w miejscu, w którym ta spotyka 
się z kolanem. Jak informują nie-
mieckie media, Lewandowski prze-
szedł dokładne badania u doktora 
Hansa-Wilhelma Müllera-Wohlfahr-
ta, cenionego lekarza Bayernu. – Naj-
bliższe dziesięć dni Lewandowski 
spędzi z nogą w gipsie, a następnie 
rozpocznie rehabilitację. Dopiero po 
niej wróci na boisko – ocenił na go-
rąco stan zdrowia piłkarza główny 
lekarz bawarskiego klubu. 

O perspektywy powrotu do zdro-
wia Roberta Lewandowskiego zapy-
taliśmy wczoraj znanego lekarza-or-
topedę z Karwiny, Adriana Jungę, na 
co dzień piłkarza drużyny odbojów 
Orły Zaolzia. Junga o złamaniach po-
wstałych na skutek uprawiania spor-
tu wyczynowego mógłby opowiadać 
godzinami, w rozmowie z „Głosem” 
skupił się jednak na kontuzji Lewan-

dowskiego. – Każde złamanie wyma-
ga leczenia co najmniej przez sześć 
tygodni. Oczywiście nie mam tak do-
kładnych informacji, jak lekarze Bay-
ernu, nie wiem chociażby, jak prze-
biega linia złamania u Roberta, ale 
wierzę, że piłkarz zdąży się wyleczyć 
i wrócić do pełnej dyspozycji przed 
mistrzostwami Europy – powiedział 
nam Junga, który w swoim życiory-

sie zawodowym może się pochwalić 
m.in. 14-letnią współpracą z drużyną 
piłkarzy ręcznych Banika Karwina. 
– W szczypiorniaku kontuzje są nie-
co inne, niż w piłce nożnej. Więcej 
jest urazów górnych partii ciała, czę-
stym zjawiskiem są chociażby zła-
mane kości obojczykowe. 

Optymistycznej myśli jest rów-
nież lekarz polskiej kadry, Jacek 

Jaroszewski. – Robert doznał urazu 
podczas jednego ze starć z rywalem. 
Dograł to spotkanie do końca, ale 
dolegliwości bólowe pojawiły się 
kilka godzin później. Lewandowski 
przeszedł badania, które wykazały 
niewielki uraz kości piszczelowej 
w okolicy lewego kolana. Pomimo 
że nie doszło do poważniejszych 
obrażeń, zawodnika czeka leczenie 

zachowawcze i maksymalnie kil-
ka tygodni przerwy w grze. To da 
pewność, że Robert w niedługim 
czasie powróci na boisko – stwier-
dził Jaroszewski dla portalu „Łączy 
Nas Piłka” Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. 

Na chwilę obecną wiadomo, że Le-
wandowski nie zdąży się wylizać z 
kontuzji do rewanżowego spotkania 
Ligi Mistrzów z Chelsea, a także Pu-
charu Niemiec z Schalke 04. Zmar-
twiony jest też szkoleniowiec kadry 
Polski, Jerzy Brzęczek, który liczył z 
Lewandowskim w ważnych testach 
przed mistrzostwami Europy – w to-
warzyskich spotkaniach z Finlandią 
(27 marca we Wrocławiu) i Ukrainą 
(31 marca w Chorzowie). Odetchną za 
to z ulgą bramkarze – Lewandowski 
w tym sezonie znów czaruje swoimi 
umiejętnościami. W feralnym meczu 
z Chelsea, wygranym 3:0, „Lewy” 
zaliczył dwie asysty, a na deser też 
bramkę do siatki londyńskiego klu-
bu. Zwolnienie obrotów podyktowa-
ne kontuzją wyklucza praktycznie 
polskiego piłkarza z rywalizacji z 
legendarnym Gerdem Muellerem w 
liczbie goli zdobytych w jednym se-
zonie Bundesligi. Mueller w sezonie 
1970/1971 zdobył 40 bramek, Lewan-
dowski do tej pory strzelił w sezonie 
25 goli w 23 meczach.  

Robert Lewandowski

Bardzo 
dziękuję, za 
wszystkie 
przejawy 
otuchy. 

Trzymajcie za 
mnie kciuki. 

Niedługo 
wracam i będę 

gotowy do 
walki

PIŁKA NOŻNA – SPARING: CZ. Cie-
szyn – Bospor Bogumin (dziś, 16.00, 
boi sko na Frydeckiej), FK Fotbal 
Trzyniec – Petrzkowice (sob., 10.30, 
boisko Na Borku), MFK Hawierzów – 
KS Dziećmorowice (sob., 10.30). 

•••
HOKEJ NA LODZIE – TIPSPORT 
EKSTRALIGA: Witkowice – Ml. 
Bolesław (dziś, 17.30), Ołomuniec – 
Trzyniec (dziś, 18.00), Trzyniec – Par-
dubice (niedz., 15.00). 

•••
PIŁKA RĘCZNA: STRABAG RAIL 
EKSTRALIGA: Hranice – Karwina 
(sob., 10.00).  (jb)

W SOBOTĘ HIT KOLEJKI: LEGIA 
– CRACOVIA. Jutrzejszy pojedynek 
lidera Legii Warszawa z drugą w tabeli 
Cracovią będzie szlagierem 24. kolejki 
polskiej ekstraklasy piłkarskiej. W 
tabeli Legia zgromadziła do tej pory 
45 punktów, wyprzedzając Cracovię o 
trzy punkty. Ewentualne zwycięstwo 
Legii znacznie przybliży ten zespół do 
wywalczenia mistrzostwa kraju. Sobot-
ni hit kolejki (20.00) poprowadzi do-
świadczony sędzia międzynarodowy, 
Szymon Marciniak.  (jb) 

● Dziesięć dni z nogą w gipsie, a potem 
rekonwalescencja – oto najbliższe plany 
Roberta Lewandowskiego. Fot. PZN
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CO W TEATRZE

SCENA CZESKA – ORŁOWA: 
Vražda v Orient Expresu (28, godz. 
19.00);
 CZ. CIESZYN: Prodaná nevěsta 
(29, godz. 17.00);
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Brémští muzikanti (2, godz. 10.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Mo-
delář (28, 29, godz. 17.00); V  síti 
(28, godz. 19.30; 1, godz. 17.00); 
Zew krwi (28, godz. 17.00; 29, godz. 
16.00); 1917 (28-1, godz. 19.30); Na 
noże (1, 2, godz. 17.00); Jojo Rab-
bit (1, 2, godz. 19.30); Kraina lodu 
2 (2, godz. 17.00); Příliš osobní 
známost (2, godz. 19.30); KAR-
WINA – Centrum: Kraina lodu 2 
(28, godz. 13.30); 1917 (28, 29, godz. 
17.30); Birds of Grey (28, godz. 
20.00); Wyspa Fantazji (29, godz. 
20.00); Sonic. Szybki jak błyskawi-
ca (1, godz. 15.15): Król Lew (1, godz. 
16.00); Chlap na střídačku (1, godz. 
17.30); Amundsen (1, godz. 18.30); 
V síti (1, godz. 20.00); Zew krwi (2, 
godz. 17.15); Attila (2, godz. 19.30); 
TRZYNIEC – Kosmos: Zew krwi 
(28, 29, godz. 17.30); 1917 (28, godz. 
20.00); Zakleté pírko (29, godz. 
15.00); Chlap na střídačku (29, 
godz. 20.00); Toy Story 4 (1, godz. 
15.00); V síti (1, 2, godz. 17.30); Jojo 
Rabbit (1, godz. 20.00); Świnia (2, 
godz. 20.00); BYSTRZYCA: Posled-

ní aristokratka (29, godz. 18.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Wyspa 
Fantazji (28, godz. 16.30); 1917 (28, 
godz. 19.00; 29, godz. 17.30; 1, godz. 
20.00); PAW Patrol (29, 1, godz. 
15.30); Daria (29, godz. 20.00; 1, 
godz. 17.30); CIESZYN – Piast: 
Gang zwierzaków (28-1, godz. 
15.30); Małe kobietki (28-1, godz. 
17.15); Bad Boy (28-1, godz. 19.45).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

BYSTRZYCA – MK PZKO zapra-
sza swoich członków i sympaty-
ków na zebranie sprawozdawcze, 
które odbędzie się w niedzielę 
8. 3. o godz. 16.00 w Domu PZKO. 
W programie występ dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. S. Hady-
ny w Bystrzycy, podsumowanie 
zbiórki pieniężnej 2019, plany 
inwestycyjne 2020 i sprawozda-
nie z działalności w formie zdjęć 
i wspomnień.
CIERLICKO, STANISŁOWICE – 
Zarządy MK ze Stanisłowic i Cier-
licka-Kościelca zapraszają na ze-
brania sprawozdawcze do Domu 
Polskiego ŻW w niedzielę 1. 3. 
od godz. 15.30. Po zebraniach od 
godz. 16.30 w „Sali pod Samolota-
mi” Sejmik Gminny przed Zgro-
madzeniem Ogólnym KP 2020.
CZ. CIESZYN – MK PZKO Cz. 
Cieszyn-Osiedle zaprasza wszyst-
kich członków na zebranie spra-
wozdawcze, które odbędzie się 
w sobotę 29. 2. o godz. 16.00 w 
Domu Polskim PZKO Sibica. Do-
jazd na miejsce: autobusem z 

Osiedla, ul. Śląska o godz. 15.35 
(linia nr 721). W programie ze-
brania: występ przedszkolaków, 
sprawozdania, dyskusja. Po dys-
kusji poczęstunek.
 Duet Vrámoll przy wsparciu 
MK PZKO Cz. Cieszyn-Osiedle 
oraz Centrum zaprasza na show 
fortepianowe pt. „Historia mu-
zyki w pigułce” w niedzielę 1. 3. 
o godz. 16.00 i 18.00 do Klubu 
PZKO przy ul. Bożka 16. Uprzej-
mie prosimy o zamawianie bile-
tów pod nr. tel. 734  167 494 lub 
duovramoll@gmail.com.
SIBICA – Zarząd MK PZKO za-
prasza na zebranie sprawozdaw-
cze w piątek 28. 2. o godz. 17.00 do 
Domu Polskiego PZKO. W progra-
mie występ dzieci przedszkola, 
sprawozdania z działalności za 
rok 2019, plan pracy na rok 2020. 
Po zebraniu odbędzie się spotka-
nie towarzyskie.
DĄBROWA – MK PZKO zaprasza 
na bajkę muzyczną dla dorosłych 
w wykonaniu Teatrzyku Bez 
Kurtyny pt. „Kopciuszek? Sorry 
jako!” Przedstawienie odbędzie 
się 7. 3. o godz. 16.00 w Domu Na-
rodowym.
KARWINA-NOWE MIASTO – 
MK PZKO zaprasza dnia 7. 3. o 
godz. 15.00 do Klubu Seniora „Ar-
cha” na zebranie sprawozdawcze 
połączone z obchodami MDK.
KARWINA-RAJ – MK PZKO za-
prasza wszystkich swoich człon-
ków na walne zebranie, które od-
będzie się w niedzielę 8. 3. o godz. 
15.00 w Domu PZKO w Karwinie-
-Raju.
LESZNA DOLNA – MK PZKO za-
prasza swoich członków i sym-
patyków na zebranie sprawoz-
dawcze połączone z obchodami 
MDK w sobotę 7. 3. o godz. 15.00 
do Domu PZKO. W programie wy-
stąpi zespół szkolny „Ondraszki”.
LUTYNIA DOLNA – MK PZKO 
zaprasza na zebranie sprawoz-
dawcze połączone z Sejmikiem 
Gminnym i prelekcją Anny 
Sztwiertniowej „Wspomnienia z 
podróży do USA” w niedzielę 8. 3. 
o godz. 15.00 w małej salce Domu 
Kultury.
OLBRACHCICE – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków i sym-
patyków na imprezę towarzyską 

pt. „Kwiatek dla pań”, która odbę-
dzie się w niedzielę 8. 3. o godz. 
15.00 w Domu PZKO. W progra-
mie przedstawienie karwińskie-
go Teatrzyku Bez Kurtyny pt. 
„Kopciuszek? Sorry jako!”. Bufet 
zapewniony.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 29. 2. na 
sobotnią wycieczkę na Wielką 
Czantorię. Trasa wycieczki (11,5 
km, 4 godz.). Nydek Rynek – Ny-
dek Zakamień – Czantoria wieża 
(12.00) – Przełęcz Beskidek – Ny-
dek Strzelma – Nydek Rynek. 
Odjazd pociągu z Cz. Cieszyna o 
godz. 9.20, autobusu z Bystrzycy 
o godz. 9.50. Powrotny autobus z 
Nydku o godz. 14.00, 16.00. Kie-
rownik wycieczki Edek Jursa (tel. 
603 887  418) zaleca dobre buty, 
kijki, raczki. Schroniska 100/100 
– Czantoria, Czantoria szczyt.
 zaprasza 3. 3. na wtorkową 
wycieczkę: Kubalonka – Isteb-
na Wilcze – Bukowiec (około 14 
km). Wyjazd autobusem z Cie-
szyna ul. 3. Maja (koło Celmy) o 
godz. 8.00, kierunek Koniaków. 
Powrót przez Jabłonków, Nawsie, 
wg ustaleń na trasie. Ze względu 
na spodziewane warunki zimo-
we, zabrać właściwy ekwipunek, 
szczególnie raczki. Schroniska 
100/100 – bez schronisk. Prowa-
dzący: Chrystian Zaleski, tel. +48 
696 459 161. 
STONAWA – Dzieci szkoły i 
przedszkola, grono pedagogicz-
ne, Macierz Szkolna oraz MK 
PZKO zapraszają na Balik, który 
odbędzie się w niedzielę 1. 3. o 
godz. 14.30 w sali Domu PZKO.
WĘDRYNIA – Zarząd MK PZKO, 
Kluby Seniora i Kobiet zapraszają 
na uroczyste spotkanie z okazji 
MDK 1. 3. o godz. 15.00 do „Czy-
telni”.
GRÓDEK – Zarząd MK PZKO za-
prasza wszystkich członków na 
zebranie sprawozdawcze w nie-
dzielę 1. 3. o godz. 15.00 do Domu 
PZKO. Zebranie będzie połączone 
z Sejmikiem Gminnym Kongresu 
Polaków (informacje dotyczące 
Karty Polaka). Po zebraniu odbę-
dzie się występ zespołów „Olza” i 
„Lipka”.
NAWSIE – MK PZKO zaprasza na 
koncert z okazji Dnia Kobiet w 
sobotę 7. 3. o godz. 17.00 w Domu 
PZKO w Nawsiu. W programie 
występ Akademickiego Chóru 
„Amicus”, działającego przy Uni-
wersytecie Śląskim w Katowicach 
oraz członków Akademickiego 
Stowarzyszenia Kultury i Folklo-
ru „Patria”.

WYSTAWY

MIEJSKI DOM KULTURY, 
SALA MÁNESA, Karwina, ul. 
Osvobození: do 1. 4. wystawa 
obrazów pt. „Zatrzymać się w 
czasie”. Wystawa czynna: w po, 

śr. pt: w godz. 9.00-15.00, wt, czt: 
w godz. 9.00-19.00.
KONGRES POLAKÓW, Cz. Cie-
szyn, ul. Grabińska 458/33. do 
15. 3. wystawa pt. „Wacław Jan 
Lehmann. Z Cieszyna w podróż 
dookoła świata”. Czynna od wtor-
ku do piątku w godz. 8.00-15.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ja-
błonkowie, Rynek Mariacki 
14. do 29. 3. wystawa pt. „Wałasi 
na Śląsku Cieszyńskim”; stała 
ekspozycja pt. „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynne. po-
-pt. godz. 8.00-16.00; nie. godz. 
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie, Pavlovova 583/2. do 19. 4. 
wystawa pt. „Dotknij przyrody – 
Las”. Czynna. po-pt. godz. 8.00-
16.00; nie. godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Polna 964. do 28. 2. wy-
stawa pt. „Słodka pokusa”; stała 
ekspozycja pt. „Orłowa – prze-
szłość i teraźniejszość”. Czyn-
ne. po-pt. godz. 8.00-16.00; nie. 
godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃ-
SKIEGO, Galeria Wystaw Cza-
sowych, Regera 6, Cieszyn. do 
29. 2. wystawa pt. „Być kobietą”. 
Wejścia na ekspozycję we wtor-
ki, czwartki, piątki, soboty i nie-
dziele o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00; w środy o godz. 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn. 
Czynne codziennie w godz. 9.00-
17.00. 

OFERTY

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

OFERTA PRACY

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

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Doktor Martin (s.) 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Na tropie 14.25 Repor-
terzy TVC 15.10 Podróżomania 15.40 
Niezwykłe losy 16.35 Łopatologicznie 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.10 
Gliniarze i niemowlak (s.) 21.10 13 
komnata Ivana Břešťáka 21.40 Wszyst-
ko-party 22.30 Zawodowcy (s.) 23.25 
Kryminolog (s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Wspaniałe amerykańskie 
miasta 9.55 Tajemnice ludzkiego ciała 
10.45 W podróży 12.05 Królestwo na-
tury 12.30 Chcesz mnie? 13.05 Walka o 
Okinawę w kolorze 13.55 Wielka Wojna 
Ojczyźniana 14.45 Lotnicze katastrofy 
15.30 Florencja 16.25 Tarcze czeskie-
go królestwa 16.50 Po Czechach 17.00 
Sąsiedzi 17.30 Niezwykłe młode 18.15 
Przez Bałkany z Adamem Ondrą 18.45 
Wieczorynka 19.00 Geoderma 19.25 
Powietrze to nasze morze 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Cudowna planeta 21.00 Imię róży (s.) 
22.00 Belfer (s.) 23.50 Klatka (fi lm) 1.15 
Historia życia. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Młody 
Sheldon (s.) 12.45 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 
15.55 Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Kameňák (s.) 21.25 
Szybcy i wściekli: Tokio Drift (fi lm) 
23.30 Od kołyski aż po grób (fi lm) 1.25 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 Gormiti (s. anim.) 6.35 Pieskie 
życie (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Policja w akcji (s.) 10.20 Odnaleziona 
miłość (fi lm) 12.15 Południowe wiado-
mości 12.30 Policja Hamburg (s.) 13.30 
Gliniarz i prokurator (s.) 14.30 Straż-
nik Teksasu (s.) 15.30 Agenci NCIS (s.) 
16.30 Popołudniowe wiadomości 16.45 
Policja w akcji 17.40 Nakryto do stołu 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
SuperChef: 24 godziny do piekła i z po-
wrotem 21.45 Uprowadzona III (fi lm) 
23.55 Policja w akcji 0.55 Strażnik Tek-
sasu (s.). 

SOBOTA 29 LUTEGO 

TVC 1 
7.15 Szczęście (bajka) 7.35 Piękno (baj-
ka) 8.10 Gejzer 8.40 Durrellowie (s.) 
9.25 Columbo (s.) 11.00 Wszystko-party 
12.00 Tydzień w regionach 12.25 Nasze 
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Lolinka 
i sznaucer (bajka) 13.55 O zaklętej kró-
lewnie (bajka) 14.45 Pr. rozrywkowy 
15.35 Koniec lata (fi lm) 16.35 Tęczowa 
kulka (fi lm) 17.55 Kot to nie pies 18.25 
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.05 Piecze cały 
kraj 21.10 Oskar (fi lm) 22.35 Detektyw 
Endeavour Morse (s.) 0.05 Maneż Bolka 
Polívki. 
TVC 2 
7.05 Pszczółka Maja (s. anim.) 7.20 
Baranek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Wyprawy na hulajnodze 
9.10 Nasza wieś 9.40 Na muzycznym 

szlaku 10.10 Wędrówki z parą 10.35 
Gdybym musiał dziś umrzeć 11.30 Taj-
ne akcje STB 11.45 Babel 12.15 Ruffi  an 
(fi lm) 13.40 Wiewiórki 14.40 Podróż 
po południowym Myanmarze 15.05 
Życie ssaków 16.00 Przez Bałkany z 
Adamem Ondrą 16.25 Kamera w po-
dróży 17.20 Cudowna planeta 18.15 
Daj żyć glebie 18.45 Wieczorynka 18.55 
Sąsiedzi 19.20 Troszczyć się o bliźnich 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Bitwa o Anzio (fi lm) 22.00 
Sicario (fi lm) 0.00 Imię róży (s.) 0.55 
Dicte (s.). 
NOVA
 5.55 Psi patrol (s. anim.) 6.25 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 6.50 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 7.35 Śpiąca Królewna 
(bajka) 9.15 SuperStar 11.30 Przyprawy 
12.30 Dzwoń do TV Nova 13.05 Porad-
nik domowy 14.20 Zamieńmy się żona-
mi 15.45 50 pierwszych randek (fi lm) 
17.35 Johnny English (fi lm) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Piraci z 
Karaibów: Klątwa Czarnej Perły (fi lm) 
23.05 Jak to robią single (fi lm) 1.10 50 
pierwszych randek (fi lm). 
PRIMA 
6.15 Gormiti (s. anim.) 6.35 Pieskie 
życie (s. anim.) 7.00 Olimpiada Bol-
ka i Lolka (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 
8.55 Autosalon.tv 10.15 Prima Partička 
11.15 SuperChef: 24 godziny do piekła 
i z powrotem 12.40 Zagadki kryminal-
ne panny Fisher (s.) 15.05 Tajemnice 
Emmy Fielding: Cierpki jak śmierć 
(fi lm) 16.55 Niech żyje nieboszczyk 
(fi lm) 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Gliniarz (s.) 21.30 Szpinak czy-
ni cuda! (fi lm) 23.25 Uprowadzona III 
(fi lm) 1.45 Jerozolima (fi lm). 

NIEDZIELA 1 MARCA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Nowe szaty cesarza (bajka) 6.35 Strzel-
cy (fi lm) 6.55 Tęczowa kulka (fi lm) 
8.15 Uśmiechy Miloslava Šimka 8.55 
Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 
10.00 Kamera na szlaku 10.35 Obiek-
tyw 11.10 F.L. Věk (s.) 12.00 Pytania 
Václava Moravca 13.00 Wiadomości 
13.05 Cudowna ciocia Walentyna (baj-
ka) 14.00 O złej i dobrej wodzie (baj-
ka) 15.10 Łucja i Marta (fi lm) 16.20 
Sprawy kancelarii detektywistycznej 
Ostrowidz (s.) 17.25 List do ciebie 18.25 
Co umiały nasze babcie a o czym my 
zapomnieliśmy 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.10 Zdrajcy 
(fi lm) 21.20 168 godzin 21.50 Gabinet 
doktora Honzáka 22.35 Sprawa mar-
twych kolegów (fi lm) 0.05 Detektyw 
Endeavour Morse (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.10 Pszczółka Maja (s. 
anim.) 6.20 Albi 6.35 Bałwanek Albi 
6.40 Świnka Peppa (s. anim.) 6.45 
City: Przygoda 6.55 Mimi i Liza 7.05 
Pszczółka Maja (s. anim.) 7.20 Baranek 
Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Czechosłowacki tygodnik fi lmo-
wy 9.15 Poszukiwania czasu utracone-
go 9.35 Czeskie wsie 10.00 Transmisja 
mszy 11.10 Po Czechach 11.20 Cieka-
wość rekinów 11.40 Nie poddawaj się 
plus 12.05 Nie poddawaj się 12.35 Kró-
lestwo natury 13.00 Słowo na niedzie-
lę 13.05 Magazyn chrześcijański 13.30 
Przez ucho igielne 13.55 Magazyn reli-
gijny 14.25 Kot to nie pies 14.55 Ludz-
kość: Nasza wspólna historia 15.45 Ba-
rokowe serce Europy 16.10 Niezwykłe 
młode 16.55 Wspaniałe amerykańskie 
miasta 17.50 Birma 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Folklorika 19.20 Ciekawostki 

z regionów 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Złoto Alaski 
(fi lm) 22.05 Borsalino i spółka (fi lm) 
23.50 Cenzorzy. 
NOVA 
5.55 Psi patrol (s. anim.) 6.45 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.10 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.00 Król złodziei 
(bajka) 9.10 Niesforna Zuzia (fi lm) 
11.10 Celeste w Nowym Jorku (fi lm) 
12.55 Idealny facet (fi lm) 14.55 Kowboj 
z Szanghaju (fi lm) 17.05 Dzień matki 
(fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 SuperStar 22.05 Odłamki 22.40 
Ocean’s Eleven (fi lm) 0.55 Kowboj z 
Szanghaju (fi lm). 
PRIMA 
 6.55 M.A.S.H. (s.) 8.00 Natura pod 
lupą 9.10 Prima Zoom Świat 9.45 Tak 
jest, szefi e! 11.00 Partia 11.55 Poradnik 
domowy 12.50 Poradnik Pepy Libic-
kiego 13.15 Poradnik Ládi Hruški 13.55 
Jak zbudować marzenie 14.50 Szpinak 
czyni cuda! (fi lm) 16.45 Chłopaki z gór 
(fi lm) 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Pięćdziesiątka (fi lm) 22.20 Gracz 
(fi lm) 0.45 Bij i wiej (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 2 MARCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Durrellowie (s.) 9.55 
168 godzin 10.25 Gliniarze i niemowlak 
(s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00 
Babcia się ucieszy 14.30 Sprawa mar-
twych kolegów (fi lm) 15.55 Napisała: 
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Miejsce zbrodni 
Ostrava (s.) 21.10 Infi ltracja 22.00 Re-
porterzy TVC 22.40 Na tropie 23.05 
Kryminolog (s.) 0.05 Zawodowcy (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 10.50 
Życie ssaków 11.50 Daj żyć glebie 12.15 
Babel 12.45 Magazyn religijny 13.10 
Telewizyjny klub niesłyszących 13.40 
Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 
13.55 W podróży 15.10 Niezapomnia-
ny Concorde 15.55 Świat z lotu ptaka 
16.50 Przygody nauki i techniki 17.20 
Hiszpańska wojna domowa 18.15 Baro-
kowe serce Europy 18.45 Wieczorynka 
18.55 Przez ucho igielne 19.20 Kawałek 
drewna 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Ludzkość: Nasza 
wspólna historia 20.55 Olbrzymie za-
kłady naprawcze 21.45 Nieznośna lek-
kość bytu (fi lm) 0.35 Komornicy (fi lm). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.40 MasterChef Czechy 10.55 Co o 
tym sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Młody Sheldon (s.) 12.45 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Mentalista (s.) 15.55 Dr House (s.) 
16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 
Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Spece (s.) 22.20 Zabójcza broń (s.) 23.15 
Mentalista (s.) 0.10 Mentalista (s.). 
PRIMA 
7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 Cząstka magii 
(fi lm) 11.25 Policja Hamburg (s.) 12.25 
Południowe wiadomości 12.30 Gliniarz 
i prokurator (s.) 13.30 Strażnik Teksasu 
(s.) 14.30 Agenci NCIS (s.) 15.25 Z miej-
sca zbrodni 16.30 Popołudniowe wia-
domości 16.45 Policja w akcji 17.40 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.35 
Jak zbudować marzenie 23.25 Policja w 
akcji 0.25 Strażnik Teksasu (s.).   

I N F O R M AT O R

Właśnie dziś, 28 lutego 2020, wspominamy trzecią 
smutną rocznicę śmierci naszego Drogiego 

śp. JÓZEFA CHMIELA
z Darkowa

Z szacunkiem i miłością wspominają żona i synowie 
z rodzinami. 
 RK-015

Dnia 2 marca minie 25. rocznica, kiedy odeszła od nas 
na zawsze nasza Najdroższa

śp. HELENA KLUSOWA
z Trzyńca-Sosny

Wszystkich, którzy Ją znali i szanowali, o chwilę wspo-
mnień dziękują synowie i córki z rodzinami.
 GŁ-100

Dnia 3 marca minie 10. rocznica, kiedy od nas na za-
wsze odeszła

śp. EWA SIKOROWA
z Nawsia

O chwilę wspomnień wesołej mamy prosi córka z ro-
dziną, synowie z rodzinami oraz synowa z  rodziną.
 GŁ-099

W niedzielę, 1 marca, przed xxxxx laty przyszła na świat nasza Kochana 
Córka

OLEŃKA
Z tej okazji samych słonecznych dni zalanych szczęściem i miłością, 
przyprawionych zdrowiem i energią, okraszonych uśmiechem i opty-
mizmem życzą rodzice, mąż Jarek, synowie Marcel z Lenką, Sebastian, 
siostra Magdalena i brat Leszek z rodzinami. GŁ-097

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

Ogłoszenia do »Głosu« 
przyjmowane są w dni powszednie:

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelni-
czej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-
15.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek 
Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonaw-
ska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatu-
ry Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysz-
tacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00, 
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.00-
12.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia 
złożenie ogłoszenia można uzgodnić 
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 
724 751 002, e-mail: polske@rkka.cz.
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reporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glos.live • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@glos.live • Projekt makiety: Jacek Utko • Telefony: sekretariat/centrala 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

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

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

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

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

Szybka i fachowa realizacja zleceń
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz G
Ł-

69
5

Opowiadają 
o fabryce Kohnów
Do niedzieli trwa w Cieszynie 

wystawa opowiadająca o cie-
szyńskiej fabryce Kohnów i spadko-
biercach tradycji wytwarzania me-
bli giętych. Ekspozycja nosi nazwę 
„Opowieści z fabryk mebli giętych”, 
zorganizował ją 
Zamek Cieszyn, 
a oglądać można 
ją we wnętrzach 
modernistycz-
nej wilii przy ul. 
Miarki 2 w godz. 
11.00-17.00.

Zakład Koh-
nów istniał 
u zbiegu ulic 
Frydeckiej i Ja-
błonkowskiej w 
dzisiejszym Cze-
skim Cieszynie. 
Powstawały w 
nim meble, do 
produkcji których wykorzystywano 
technikę gięcia drewna. W okresie 
największego rozkwitu – pod koniec 
XIX wieku – fi rma zatrudniała dwa 
tysiące osób, jednak w 1932 r. z po-
wodu kryzysu w branży meblarskiej, 
wstrzymano produkcję nad Olzą i już 
nigdy jej nie przywrócono. Ostatni 
zaś z pofabrycznych budynków w 
Czeskim Cieszynie został wyburzony 
w 2014 r.

Choć fabryka Kohnów przeszła 
do historii, technologia gięcia 
drewna nie zaginęła. Spadkobier-
cą tradycji jest fabryka Fameg w 
Radomsku, która kontynuuje pro-
dukcję mebli giętych od 1881 r. 

Równie długą tradycję ma dawna 
Fabryka Mebli Giętych w Jasie-
nicy, wchodząca obecnie w skład 
grupy Paged. Obie należą do elitar-
nego grona producentów gięciny 
na świecie. Cieszyńska wystawa 
udowadnia zaś, że modele giętych 
mebli sprzed lat wcale się nie zesta-
rzały. Co więcej, wciąż zachwycają 
jakością wzornictwa i wykonania. 
 (wik)

• Wernisaż wystawy cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Fot. ARC Zamku Cieszyn



16  ♩ Głos   |   piątek   |   28 lutego 2020

• Tym razem pan Stanisław Kołorz przysłał nam cieka-
wostkę. Powyżej archiwalna fotografia starej restauracji 
„U Jelenia” w Szumbarku, dzisiaj w Hawierzowie-Szum-
barku. Obiekt przez długie lata był wykorzystywany 
przez miejscowe polskie organizacje. W sali restauracji 
urządzano bale, zabawy taneczne, akademie, jubileusze 
PZKO itp. Interesującym elementem jest widniejący na 
frontowej ścianie polski szyld (zdj. górne po prawej), któ-
ry pozostał nawet po gruntownym remoncie restauracji, 
dzięki przychylności obecnego właściciela (narodowości 
czeskiej) i dzięki staraniom miejcowych polskich patrio-
tów na czele z śp. Oswaldem Molinkiem. Współczesne 
ujęcia zostały wykonane przez właściciela archiwalnej 
fotografii.

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

Tak było...

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 

wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa 
w środę 11 marca. Nagrodę książkową za poprawne 
rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 14 lutego 
otrzymuje Milena Böhmowa z Czeskiego Cieszyna. 
Autorem dzisiejszej krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 14 lutego: 
WOLNOŚCI NIE MOŻNA SYMULOWAĆ

...tak jest

1

2 3

4 5

6 7 8

9

10 11 12

13 14

15 16

17 18

Rozwiązaniem krzyżówki jest cytat, którego autorem jest Stanisław Jerzy Lec, pseudonim literacki Stach, właściwie ba-
ron Stanisław Jerzy de Tusch-Letz – polski poeta, satyryk i aforysta. 

POZIOMO:
1. zakład produkujący na dużą skalę
2. córka Idmona z Kolofonu, zamieniona przez Atenę w 

pająka
3. film Romana Polańskiego o Władysławie Szpilmanie
4. grzęzawisko, mokradło, błotnisty teren
5. At na tablicy Mendelejewa
6. kraina historyczna w Indiach, w północnym Dekanie
7. brązu lub kamienia łupanego
8. symbol chemiczny irydu
9. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
10. symbol jednostki objętości „hektolitr”
11. japoński wojownik cienia
12. bardzo ostra papryka lub przyprawa
13. barwna wstęga na niebie po deszczu

14. okręty na dnie
15. mechanizmy, urządzenia, zespoły sprzężonych ze sobą na 

stałe różnych maszyn
16. mieszaniec powstały ze skrzyżowania konia i oślicy
17. chroni pasażerów na przystanku
18. artysta grający rolę w teatrze lub w filmie

PIONOWO:
ANTYLE, APTEKA, ATRIUM, BABCIA, BALAST, BANDAŻ, 
BAOBAB, BATORY, BRONIĄ, BUCIOR, CHERUB, ĆWIKŁA, 
EISACK, EKLOGA, FIGARO, IDIOMY,  STATYW, TERASA, 
YANKEE, YEAGER, YUNNAN, ŚMIAŁY, ZNAWCA, ŻEBRAĆ

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ARACHNE, BERAR, WIATA


