
Osiem spotkań. Osiem randek z mę-
żem/żoną (kolacja przy świecach). 
Osiem okazji, by pobyć razem, po-
rozmawiać o ważnych dla nas spra-
wach i wysłuchać wykładu, oczywi-
ście – o małżeństwie. To właśnie kurs 
„Małżeńskie wieczory”, swoje korze-
nie mający w Wielkiej Brytanii. W 
naszym regionie również można sko-
rzystać z takich spotkań. W Czeskim 
Cieszynie kursy prowadzi wyjątkowa 
para:  Danuta Pokorna i jej mąż Ja-
roslav. Są małżeństwem od 7 lat, 
stażem nie mogą się więc równać z 
założycielami „Wieczorów” –  Nicky 
i Silą Lee, którzy wymyślając tę for-
mułę małżeńskich spotkań, mieli za 
sobą przeszło 20 lat wspólnego życia 
i czwórkę dzieci. Państwu Pokornym 
nie brak jednak zapału i talentu do 
tej pracy i chcą pomagać innym pa-
rom. – Może właśnie dlatego, że po-
braliśmy się niezupełnie w młodym 
wieku, ale jako czterdziestolatkowie, 
tym bardziej cenimy sobie instytucję 
małżeństwa. Zdajemy sobie sprawę, 
że walka o przetrwanie małżeństwa 
jest w dzisiejszych czasach bardzo 
ciężka i chcielibyśmy innym parom 
przynajmniej trochę pomóc – mówi 
Jaroslav Pokorný, który na co dzień 
jest pastorem czeskocieszyńskiego 
zboru Kościoła Braterskiego. Jego 
żona Danuta pracuje jako nauczy-
cielka matematyki, fi zyki i informa-
tyki w Chrześcijańskiej Szkole Pod-
stawowej w Trzyńcu. 

Los na pewno wiedział, co robi, 
gdy zetknął ze sobą tych dwoje. 
Kiedy się spotkali, pani Danuta była 
wdową z trójką dzieci. Za mąż wy-
szła w czasie studiów. Po dziesięciu 
latach szczęśliwego małżeństwa mu-
siała zmierzyć się ze śmiercią męża. 
Kolejnych dziesięć lat żyła sama z 
dziećmi, aż do czasu, gdy… spotkała 
Jaroslava. On z kolei, z wykształcenia 
fi zyk jądrowy, po studiach zdecydo-
wał się jeszcze na teologię, a potem 
poświęcił się pracy duszpasterskiej. 
Z takim oddaniem, że na ożenek na-
wet nie miał czasu. Przez jakiś czas 
pracował także jako nauczyciel fi zy-

ki i matematyki, po czym powrócił 
do służby w kościele. Aż w końcu… 
spotkał Danutę.

Jak mówią, do prowadzenia mał-
żeńskiego kursu skłoniła ich we-
wnętrzna chęć służenia Bogu i 
ludziom. Każde z nich realizuje tę 
potrzebę na swój sposób – Jaroslav w 
pracy duszpasterskiej, Danuta – przy 
pracy w programie „Ewa Ewie”, 
skierowanym do młodych dziew-
cząt. Cieszą się, że znaleźli również 
płaszczyznę, na której mogą działać 
razem i pomagając innym parom, ce-
mentować także swój własny zwią-
zek. Wkrótce chcą również rozpo-
cząć cykl kursów przygotowawczych 
dla narzeczonych. Pierwszy ruszy 
w Czeskim Cieszynie 22 lutego o 
godz. 16 przy ul. Studenckiej 25. 
„Wieczory małżeńskie” w najbliż-
szym czasie odbędą się na przykład 
w Śmiłowicach i Hawierzowie, a w 

Czeskim Cieszynie prawdopodob-
nie jesienią.  

– Zachęcamy do przyjścia. To nie 
żadna terapia małżeńska, ale okazja 
do spędzenia czasu razem, wspólnego 
zastanowienia nad problemami czy 
aspektami małżeńskiego życia – za-

prasza Jaroslav Pokorný. – Te wieczo-
ry są przeznaczone dla każdego, bez 
względu na małżeński staż czy wy-
znawaną wiarę. Nie powinna to być 
jakaś interwencja kryzysowa dla tych, 
którzy mają problemy. To raczej taki 
kurs profi laktyczny. Wpaść może każ-
dy – przekonują małżonkowie. Pod-
czas każdej sesji jest wykład, a potem 
mnóstwo czasu na rozmowę w obrębie 
pary małżeńskiej – na żadnym etapie 
kursu nie ma wypowiedzi grupowych. 
Cel tych spotkań to wzmocnienie re-
lacji małżeńskich. Bo o związek, na-
wet najlepszy, trzeba dbać, a Pokorni 
wiedzą o tym bardzo dobrze.

Ich rada na dobre małżeństwo? 
Zastrzegają się, że jednej recepty nie 
ma, ale rzeczy, które możemy sami 
zrobić, by dbać o nasz związek, jest 
dużo. – W związku należy utrzy-
mywać optymalną temperaturę. Do 
tego kominka trzeba dokładać pola-
na, inaczej ogień wygaśnie – śmieje 
się Jaroslav Pokorny. – Po pierwsze: 
miejcie czas dla siebie. Raz w tygo-
dniu napiszcie sobie w kalendarzu: 
godzina dla mojego partnera. Po dru-
gie: inwestujcie w swoje małżeństwo. 
Dbajcie o drugą osobę, spełniajcie jej 
potrzeby i nie zapominajcie o sło-
wach i czynach wyrażających miłość. 
Po trzecie: przebaczajcie sobie na-
wzajem – wyjaśniają małżonkowie.

ELŻBIETA PRZYCZKO
Wywiad z Danutą i Jaroslavem 

Pokornymi na str. 10 
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REKLAMA

dzień: -3 do 5 0C
noc: -6 do -8 0C
wiatr: 1-3 m/s

UWAGA ZMIANA!
Następne posiedzenie 
Rady Przedstawicieli 

Kongresu Polaków 
odbędzie się 5. 3. 2015

sobota

dzień: -1 do 4 0C
noc: -2 do -6 0C
wiatr: 2-3 m/s

BEZROBOCIE 
W NASZYM REGIONIE? 

ROŚNIE I MALEJE
Urzędy Pracy w naszym regionie 
podają zarówno lepsze, jak i gorsze 
informacje. Ze statystyk wynika, że 
w powiecie karwińskim bezrobot-
nych ubywa. Natomiast w regionie 
frydecko-misteckim w styczniu 
liczba bezrobotnych wzrosła. W 
całym województwie morawsko-
śląskim zaś bezrobocie wzrosło do 
10 proc.

Urząd Pracy w Karwinie rejestro-
wał w ostatnim dniu stycznia 21 
939 osób poszukujących pracy, czy-
li o 1 400 mniej niż w roku 2014. 
Chodzi o najwyższy roczny spadek 
od roku 2009, czyli 6,1 proc. Przy-
było też wolnych miejsc pracy – aż 
o 400, a więc o 200 więcej niż przed 
rokiem. Zmieniła się struktura wol-
nych miejsc. Brakuje pracy dla gór-
ników (w związku ze zwolnieniami 
zapowiadanymi przez spółkę OKD) 
lub pośredników fi nansowych. Na-
tomiast większe szanse na rynku 
pracy mają pracownicy służby zdro-
wia lub służb socjalnych, kelnerzy, 
budowlańcy lub elektrycy.

W powiecie frydecko-misteckim 
liczba bezrobotnych zarejestrowa-
nych w Urzędzie Pracy w styczniu 
wzrosła w porównaniu z grudniem 
o 222 osoby, czyli o 0,1 proc, a sto-
pa bezrobocia wynosiła 7,1 proc. (w 
Karwińskiem – 12,2 proc.). Więk-
szość z nich stanowią mężczyźni. 
Wzrosła natomiast liczba wolnych 
miejsc pracy – było ich o 269 niż 
przed rokiem i o 47 więcej niż w 
grudniu. Pracodawcy poszukują 
głównie robotników pomocniczych, 
kierowców, spawaczy, mechaników 
lub pracowników w branży gastro-
nomicznej.  
 (kor)

POGODA
niedziela
poniedziałek
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Danuta i Jaroslav Pokorni: – chociaż pułapek i problemów, które czyhają na małżeń-
stwa i pary, jest dużo, wiele jest także sposobów, by o związek dbać i rozwijać go. 

Dobre małżeństwo? 
To nie taka prosta sprawa...
REGION: Dziś przypada dzień św. Walentego – patrona zakochanych. W różnych miejscach Republiki Czeskiej oraz w innych 

krajach obchodzono też w minionych dniach Tydzień Małżeństw. To dobra okazja do tego, by zastanowić się nad tym, jak stworzyć 

harmonijny związek. Zwłaszcza, że statystyki są bezlitosne: małżeństw zawiera się coraz mniej, a rozwodów przeprowadza coraz 

więcej. Jak jednak przekonują Danuta i Jaroslav Pokorni, chociaż pułapek i problemów, które czyhają na małżeństwa i pary, jest 

dużo, wiele jest także sposobów, by o związek dbać i rozwijać go. Mówią o tym m.in. w trakcie „Małżeńskich wieczorów”, które dla 

par organizuje się w różnych miastach kraju. 
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Stojący w Karwinie-Frysztacie za-
bytkowy Janečkův mlýn z końca XIX 
wieku wreszcie ożył. W środę uro-
czyście otwarto w nim Śląskie Cen-
trum Szkoleniowe. Przeprowadzony 
w ekspresowym tempie remont nisz-
czejącego od lat obiektu zakończył 
się w grudniu. Teraz Centrum or-
ganizować będzie kursy rekwalifi -
kacyjne, szkolenia i warsztaty z naj-
różniejszych dziedzin, równocześnie 
oferować będzie też odpowiednio 
wyposażone pomieszczenia szkole-
niowe dla innych fi rm i instytucji, 
które będą chciały przeprowadzać 
tutaj własne inicjatywy i konferencje. 
Prowadząca Centrum fi rma specjali-
zuje się przede wszystkim w szkole-
niach z profesji technicznych.  

– W Śląskim Centrum Szkolenio-
wym skupimy nasze dotychczaso-
we działania realizowane w rejonie 
Karwiny, w Hawierzowie i Cierli-
cku. Chcemy poświęcić się przede 
wszystkim szkoleniom zawodów 
technicznych, ale nasza oferta jest 
dosyć szeroka – wyjaśnił dyrektor 
Centrum, Martin Ferfecki. – Eks-
pertów i pracowników z wykształ-
ceniem technicznym region bardzo 
potrzebuje,w fi rmach stale brakuje 
ludzi z takimi kwalifi kacjami. Wy-
korzystanie zabytkowego obiektu, 
który przez całe lata stał nieużywa-
ny i szpecił park we Frysztacie, oce-
niam bardzo pozytywnie. Poprzedni 
właściciele nie mieli funduszy lub nie 
chcieli go wyremontować – ocenił 
prezydent Karwiny, Tomáš Hanzel. 

Na pięciu piętrach zabytkowego 
budynku pomieści się tego sporo. 

Oprócz klasycznych klas wykłado-
wych i sal konferencyjnych, znajdują 
się tu specjalistyczne pracownie do 
nauki rzemiosł, jest też pracownia 
komputerowa. – Zdobyć lub uzu-
pełnić swoje kwalifi kacje mogą u 
nas rzemieślnicy i przedstawiciele 
różnych technicznych profesji, ale 
także na przykład architekci, geo-
deci, menedżerowie i inni. Centrum 
oferuje także kursy językowe, kursy 

motywacyjne, szkolenia „team buil-
ding” dla pracowników i wiele, wiele 
innych – dodał  Ferfecki.

Młyn postawił w roku 1898 Alois 
Janeček. Budowla składa się z pięciu 
pięter z używanym niegdyś automa-
tycznym młynem wodnym, domu 
rodzinnego, tartaku oraz małej 
elektrowni wodnej. W późniejszych 
latach budynek służył do różnych 
celów, wykorzystywano go m.in. 

jako magazyn obrony cywilnej. Od 
lat 90. XX wieku obiekt stał pusty. 
Właściciele uzyskali obiekt w pro-
cesie restytucji, następnie przeszedł 
on w ręce prywatne, jednak fi rma, 
która młyn zakupiła, wkrótce zban-
krutowała. Śląskie Centrum Szko-
leniowe zakupiło budynek w 2013 
roku, a w ubiegłym roku rozpoczęło 
intensywny remont.  
 (ep)

W starym młynie będą szkolićZASTRZYK 
NA ZABYTKI
JABŁONKÓW (kor) – Czeski 
resort kultury przyznał miastu – w 
ramach programu „Wspieranie od-
nowy zabytków za pośrednictwem 
gmin z rozszerzonymi uprawnie-
niami” – dotację w wysokości 109 
tys. koron. Pieniądze te rozdzieli 
ratusz między właścicieli budynków 
uznanych za zabytki kultury na ich 
remonty i utrzymanie. Zaintereso-
wani mogą ubiegać się o zastrzyk 
fi nansowy w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa 
Urzędu Miasta do 27 lutego.

* * *

WYPOSAŻĄ SALĘ
ŚMIŁOWICE (kor) – Radni 
uchwalili, że wioska zakupi nowe 
wyposażenie dla sali Domu Kultu-
ry, w której odbywa się większość 
gminnych imprez. Chodzi głównie 
o krzesła, które można łatwo sprząt-
nąć, układając je w stosy, oraz skła-
dane stoły. Gmina zapłaci za nie z 
budżetu 205 tys. koron. Kolejne 10 
tys. śmiłowiczanie wyłożą na zakup 
sześciu krzeseł barowych, a 4 tys. 
koron na opracowanie projektu mo-
dernizacji oświetlenia sali. Uchwa-
lono ponadto, że miejscowe organi-
zacje   podczas swoich imprez będą 
mogły z sali korzystać bezpłatnie.

* * *

REGION 
W OŁOMUŃCU
REGION (kor) – Województwo 
morawsko-śląskie zaprezentuje się 
na odbywających się od piątku do 
niedzieli Targach Turystycznych 
„Tourism Expo Olomouc 2015” w 
Ołomuńcu. Na terenach wystawo-
wych Flora Olomouc przygotowano 
sporo materiałów promocyjnych, 
map i przewodników.

* * *

ŚMIERĆ NA TORACH
NAWSIE (wik) – W czwartek 
wcześnie rano doszło do tragedii 
na torach kolejowych. Około godz. 
3.30 pod pociąg wpadł mężczyzna. 
Z Trzyńca natychmiast wyjechał 
zespół pogotowia ratunkowego. Le-
karz przybyły na miejsce zdarzenia 
stwierdził, że potrącony mężczyzna 
doznał poważnych obrażeń, w wyni-
ku których zmarł przed przybyciem 
karetki. Ratownicy medyczni mogli 
więc jedynie stwierdzić jego zgon.

* * *

NIE ODWIEDZAĆ!
CZ. CIESZYN (dc) – Od wczoraj 
wprowadzono w miejscowym szpi-
talu zakaz odwiedzin. Rzeczniczka 
grupy Agel, Radka Miloševská, 
poinformowała, że powodem jest 
rosnąca liczba zachorowań na gry-
pę. Już wcześniej ograniczyły lub 
zakazały odwiedziny niektóre inne 
szpitale w regionie.

* * *

OCENIĄ OGRODY
BYSTRZYCA (kor) – Zarówno 
właściciele domków rodzinnych, jak 
i letniskowych mogą wziąć udział 
w konkursie o najpiękniejszy ogród, 
ogłoszony przez władze wioski. Jak 
zaś informują organizatorzy, do 
konkursu można zgłosić nie tylko 
klasyczny ogródek, ale również 
przydomowy sad, podwórko lub 
ozdobiony kwiatami balkon. Pro-
pozycje należy zgłaszać w Urzędzie 
Gminy do 27 marca. Podsumowanie 
konkursu przebiegnie w drugiej po-
łowie czerwca.

Na wtorkowej sesji Zarządu Gminy 
Bystrzycy podsumowano m.in. wy-
niki ankiety, w której respondenci 
mogli się wypowiedzieć, jak podo-
ba im się życie w ich wiosce. Kwe-
stionariusze trafi ły do domów w 
grudniu ubiegłego roku, a na temat 
jakości życia we wsi wypowiedziało 
się 405 bystrzyczan, czyli blisko 30 
proc. mieszkańców.

– To stosunkowo duże zainte-
resowanie ankietą jest nie tylko 
gwarancją obiektywności i wiary-
godności jej wyników, ale też na 
pewno przekona wszystkich człon-
ków Zarządu i Rady Gminy, że przy 
podejmowaniu ważnych decyzji na-
leży kierować się opinią wyborców 
– ocenił ankietę wójt Roman Wró-
bel. Podziękował też jej autorkom: 

Anecie Wojtas, Markecie Bobkovej, 
Kateřině Dubskiej i Nikoli Svobo-
dovej.

Większość, bo aż 74 proc. respon-
dentów, zadowolona jest z życia w 
swojej wiosce. Przeciwnego zdania 
było 5 proc. ankietowanych, neu-
tralne stanowisko zajęło 21 proc. 
bystrzyczan. Za najbardziej palące 
problemy, którymi władze gminy 
powinny się zająć w pierwszej kolej-
ności, uznano brak miejsc do parko-
wania oraz chodników przy drogach 
prowadzących do Nydku, Krzywej, 
na Szkubnię i na Cysarską. Zdaniem 
ankietowanych należałoby też po-
myśleć o poszerzeniu sieci oświet-
lenia publicznego, powołaniu Straży 
Gminnej lub wybudowaniu nowych 
ścieżek rowerowych.  (kor)

Hawierzów ma dwa najbardziej 
krytyczne miejsca, jeśli chodzi o 
wypadki drogowe. Są nimi duże 
rondo koło dworca kolejowego oraz 
parking koło supermarketów „Kau-
fl and” i „OBI”. Wynika to ze staty-
styk, jakie udostępnili członkowie 
komisji bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego działającej przy Zarządzie 
Miasta Hawierzowa.  W każdym z 
tych miejsc w ub. roku doszło do 10 
kolizji.

Kolejnymi newralgicznymi punk-
tami w mieście są skrzyżowanie 
przy Domu Towarowym „Elan” (8 
wypadków), parking przy „Kaufl an-
dzie” koło dworca autobusowego (7) 
oraz skrzyżowanie ulic Głównej, Na 
Nabrzeżu i U Stromovky (5). Naj-
bardziej kolizyjną drogą w mieście 

jest natomiast główna arteria Ha-
wierza prowadząca od dużego ron-
da po ulicach Głównej, Długiej, 17 
listopada i Cieszyńskiej w kierunku 
na Cierlicko. Na niej w ub. roku do-
szło do 44 wypadków z ogólnej licz-
by 374 wypadków, które zdarzyły się 
na terenie miasta. Jeden z nich był 
śmiertelny, ponadto 18 osób doznało 
ciężkich obrażeń oraz 110 lekkich. 
W większości przypadków wina le-
żała po stronie kierowcy. 

Według komisji, najczęstszymi 
przyczynami wypadków na drogach 
Hawierzowa było nieprawidłowe 
przejeżdżanie z pasa do pasa oraz 
nieudzielenie pierwszeństwa prze-
jazdu. Dopiero na trzecim miejscu 
znalazły się szybka jazda i alkohol. 
 (sch)

Wczoraj obchodziliśmy Świato-
wy Dzień Radia. W jaki sposób 
radio broni swojego miejsca w 
świecie nowoczesnych mediów? 

Trzeba przyznać, że współcześ-
nie radio – ale nie tylko, bo telewi-
zja i prasa również – w konkurencji 
z  internetem nie ma łatwego życia. 
Niestety, nie odgrywa dziś już tak 
wielkiej roli jak w przeszłości, kiedy 
w większym stopniu kształtowało 
postawy słuchaczy, spełniało funkcję 
kulturotwórczą, dawało możliwość 
kontaktu ze światem, czy też pozwa-
lało uchylić trochę „żelazną kurtynę” 
np. dzięki rozgłośniom Wolna Eu-
ropa albo Luxembourg. 

Na szczęście jednak radio ciągle 
się broni i samo otwiera na nowe 
technologie. Przede wszystkim radio 

od zawsze w pojedynku z  innymi 
mediami wygrywało dostępnością i 

mobilnością. Mówi się o nim jako 
o tzw. medium towarzyszącym, bo 
towarzyszy nam w wielu codzien-
nych sytuacjach: wypijamy poranną 
kawę przy radioodbiorniku, jedzie-
my do pracy, słuchając wiadomo-
ści i śpiewając ulubione piosenki 
w samochodzie, służy jako tło czy 
przerywnik naszej pracy. Dziś swo-
je ulubione stacje i audycje radiowe 
możemy mieć przy sobie w telefonie 
komórkowym.

Poza tym radio nadal cieszy się 
sporym autorytetem, ma duży wpływ 
na opinię publiczną i powinno stać 
na straży słowa. Bardziej niż przekaz 
internetowy i telewizyjny kształtuje 
naszą wyobraźnię. Pozwala jej oczy-
ma zajrzeć na półki z płytami zna-
nych dziennikarzy muzycznych, za-

siąść przy jednym stole z politykami, 
śledzić aktualne wydarzenia w kraju 
i na świecie, wziąć udział w słucho-
wisku, koncercie. Nie widzimy, ale 
słyszymy i czujemy. 

Polskie Radio jest z  nami 90 lat, 
Czeskie o 2 lata dłużej, to już kawał 
historii, ale ta historia – jestem prze-
konany – się nie kończ y. Wkracza 
jedynie w nową erę i pisze kolejny 
rozdział. Bo trzeba dodać, że przy-
szłość radia to technologia DAB+, 
czyli radiofonia cyfrowa umożliwia-
jąca emisję dźwięku lepszej jakości 
i dająca słuchaczowi m.in. większy 
wybór kanałów oraz możliwość 
planowania odsłuchu. Zatem – nie 
tylko ja mogę chyba spokojnie po-
wiedzieć – do usłyszenia!  
 (dc)
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PYTANIE DO...

SZYMONA BRANDYSA, pracownika redakcji polskiej Czeskiego Radia w Ostrawie 
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Jak się żyje w Bystrzycy?

W budynku dawnego frysztackiego młyna, który jeszcze do niedawna stał opuszczony i niszczał, otwarto w tym tygodniu 
Śląskie Centrum Szkoleniowe.

Szymon Brandys

Niebezpieczna I/11
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Po przedstawieniu w „Głosie Ludu„ 
artykułów dotyczących zmian sta-
tutu Kongresu Polaków (KP) nie 
pozostaje mi nic innego, jak tylko 
ustosunkować się do tego, co zosta-
ło opublikowane. Jestem przekona-
ny o tym, że ewentualne problemy 
PZKO – KP powinny być rozpa-
trywane z perspektywy wzajemnych 
stosunków poprzez dialog na płasz-
czyźnie PZKO - KP a nie w rela-
cji Szymeczek – Ryłko tak, jak to 
niektórzy starają się sugerować. Tyle 
tytułem wstępu.

Postaram się przybliżyć swój 
punkt widzenia w tej kwestii i od-
nieść się w pierwszym rzędzie do 
artykułu red. Danuty Chlup z dnia 
24 stycznia b.r. pt. „W poszukiwaniu 
kompromisu”.

Na początek trzeba przypomnieć 
kilka banalnych prawd: np. to, że 
członkowie Zarządu Głównego 
PZKO są członkami PZKO. Więk-
szość członków Rady Kongresu Po-
laków (RKP) to również członkowie 
PZKO. Dlaczego więc od 1992 roku 
Kongres Polaków nie był w stanie 
zmienić swojego statutu zgodnie 
z propozycjami składanymi przez 
PZKO, największą polską organi-
zację na Zaolziu działającą od 1947 
roku na rzecz zachowania naszej 
tożsamości narodowej? 

Tak diametralny rozdźwięk po-
między członkami jednej i tej sa-
mej organizacji, w tak zasadniczych 
sprawach, jak ostateczne brzmie-
nie statutu KP, jest przejawem we-
wnętrznego rozbicia jedności oraz 
solidarności związkowej. Czy to 
PZKO jest powodem tego rozbicia, 
jak to nam i czytelnikom „Głosu 
Ludu” cały czas się wmawia?

A teraz kilka faktów odnośnie 
w/w artykułu. 

W marcu 2012 roku, na miesiąc 
przed Zgromadzeniem Ogólnym 
Kongresu Polaków (ZO KP), Za-
rząd Główny PZKO (ZG PZKO) 
oraz Konwent Prezesów PZKO (KP 
PZKO), po uprzedniej gorącej dys-
kusji, druzgocącą większością gło-
sów uchwalił projekt zmian statutu 
KP i zobowiązał mnie do przedsta-
wienia tych zmian na ZO KP. 

Nie jest więc prawdą to, co pani re-
daktor była łaskawa napisać, że były 
to „...propozycje prezesa PZKO, 
Jana Ryłki...”. I nie były to propozy-
cje omówione na ZG PZKO i Kon-
wencie Prezesów PZKO, jak pisze 
red. Chlup, ale uchwalone przez oba 
najwyższe organy PZKO. A to za-
sadnicza różnica.  Z racji wykonywa-
nej funkcji zostałem upoważniony 
do prezentacji uchwały ZG PZKO 
oraz KP PZKO a nie swoich włas-
nych. Zresztą stwierdzenia typu: „...
Propozycje prezesa Ryłki..., wnioski 
prezesa Ryłki..., itp.” pojawiają się w 
tekście wiele razy. Dlaczego zostało 
to w ten sposób napisane – proszę, 
żeby czytelnicy sami się nad tym za-
stanowili.

W taki sam sposób wyraża się 
prezes KP przypominając, że „...
Propozycja prezesa Ryłki przekre-
śliłaby możliwość uczestniczenia 
niezrzeszonych osób fi zycznych w 
życiu społecznym polskiej grupy na-
rodowej w RC”. Ciekawe kto i w jaki 
sposób miałby osobom fi zycznym 
zabronić możliwości uczestniczenia 
w życiu społecznym polskiej grupy 
narodowej – Ryłko? Szymeczek? A 
może jeszcze ktoś inny?

ZG PZKO z wielkim zadowole-
niem przyjął w 2014 roku konkretną 
wersję „kompromisu” zaproponowa-

ną przez prezesa KP na Zgroma-
dzeniu Ogólnym w 2012 r. Szkoda 
tylko, że musieliśmy na konkretną 
wersję „kompromisu” czekać ponad 
dwa lata. O tym w artykule nie ma 
oczywiście ani słowa.

W dalszej części artykułu prezes 
KP krytykuje PZKO: ”...Również 
w dalszym okresie podejście PZKO 
było mało aktywne”. Widocznie 
mało aktywnie czekaliśmy na kon-
kretną wersję „kompromi-
su”, który delegatom 
obecnym na ZO 
KP obiecał pre-
zes KP.

Dalej prezes 
KP podkre-
śla, że „...Radzie 
Kongresu nie-
zmiernie zależy na 
tym, by przed kolej-
nym Zgromadzeniem 
Ogólnym, które odbę-
dzie się wiosną przy-
szłego roku, dyskusje 
nt. poprawek do sta-
tutu wreszcie zakoń-
czyły się przyjęciem 
zmian, które zado-
walałyby obie orga-
nizacje i położyły kres 
20-letniemu sporowi 
o rolę PZKO w Kongre-
sie...”. Obawiam się, że to 
właśnie tylko i wyłącznie 
PZKO i to od 1992 roku 
zależy na tym, by w statucie KP 
zostały wprowadzone zmiany, które 
zadowalałyby wszystkie organizacje. 

Powstaje dalsze pytanie: dlacze-
go nie można było poczekać z tymi 
artykułami tydzień lub dwa? I dla-
czego musiały być wydrukowane 
bez jakiejkolwiek zwłoki? To bardzo 
proste. Wszystkim wiadomo, że na 
początku b.r. odbywają się zebrania 
członkowskie MK PZKO. To właś-
nie jest ten powód! KP nie mógł 
zaprzepaścić kolejnej okazji do bez-
pośredniej ingerencji w wewnętrzne 
sprawy PZKO.

Nie wydaje mi się zbyt szczęśliwe 
szermowanie przez prezesa KP zna-
nymi na Zaolziu nazwiskami człon-
ków PZKO zasiadających w RKP. 
Nic mi nie wiadomo o tym, żeby 
weszli oni w skład RKP po to, by „...
przełamać bariery między Kongre-
sem a PZKO...”. Podejrzewam, że 
oni też o tym nie wiedzą...

Czytając ten artykuł można nabyć 
wrażenie, że dobre chęci i propo-
zycje przedstawiane PZKO od lat 
przez KP, są przez PZKO nieustan-
nie torpedowane i odrzucane. Rze-
czywistość jest zupełnie inna. 

Muszę się również wypowiedzieć 
na tematy przedstawione przez by-
łego prezesa Sekcji Akademickiej 
„Jedność” ZG PZKO a obecnie wi-
ceprezesa Kongresu Polaków, adwo-
kata Tomasza Pustówki w artykule 
pt. „Skończmy ze szlifowaniem sta-
tutu”.

Przypominam, że co najmniej od 
1992 roku PZKO stara się o zmianę 
niedemokratycznego sposobu wyła-
niania delegatów na ZO KP, jak na 
razie bezskutecznie. Nie jest to więc 
mój wymysł, lecz konsekwentna po-
lityka wszystkich poprzednich pre-
zesów i członków PZKO. 

W poprzednich kadencjach 
(2004-2008 oraz 2008-2012), zgod-
nie z uchwałą ZO KP, miały po-
wstać kolejne Komisje Statutowe, 
by wprowadzić w życie postulaty 
PZKO dotyczące zmiany statutu. 
Wg prezesa KP takie komisje po-

wstały. Niestety nikt nigdy nie wi-
dział efektów ich działalności.

Zgadzam się w tym miejscu z wi-
ceprezesem KP Tomaszem Pustów-
ką, że najwyższy czas by skończyć ze 
szlifowaniem statutu KP. 

Dotychczasowy system wyboru 
delegatów na Zgromadzenie Ogól-
ne KP wygląda tak, że PZKO ma w 
trakcie głosowania 2 głosy, reprezen-

tując 12 tysięczną grupę członków 
PZKO, pozostali przedstawiciele 
polskich organizacji również dwa 
głosy, bez względu na wielkość po-
siadanej bazy członkowskiej a osoby 
fi zyczne, reprezentujące tylko i wy-
łącznie siebie – jeden głos. Uświada-
miając to sobie każdy musi przyznać,  
że taki system z demokracją nie ma 
nic wspólnego, jest niesprawiedliwy 
i nieuczciwy. 

Wśród organizacji polskich i po-
lonijnych na całym świecie nie ma 
przykładu, żeby osoby fi zyczne były 
w równym stopniu pomieszane z 
organizacjami. Czyżby wszystkie 
organizacje polskie i polonijne w 
takich starych demokracjach jak 
Wielka Brytania, Francja, Belgia, 
Holandia, Szwecja czy Stany Zjed-
noczone i Kanada nie wiedziały co 
to demokracja a Kongres Polaków 
tak?

Próby PZKO, prowadzące do 
zmiany obecnego systemu na pro-
porcjonalny, są co najmniej od 
1992 roku przez KP ignorowane. 
Odwoływanie się do tego, że po 
wprowadzeniu proponowanych 
przez PZKO zmian KP nie będzie 
reprezentował wszystkich, którzy 
chcą być zaliczani do społeczeństwa 
polskiego, jest kolejnym wprowa-
dzaniem tego społeczeństwa w błąd. 
Statut KP, zgodnie z aspektem oby-
watelskim, przecież nie wyklucza 
akcesu grup nieformalnych do KP.

Wielu członków PZKO ma od-
czucie, że jesteśmy wykorzystywani 
jako maszynka wyborcza, którą po 
zakończonej pracy odkłada się do 
kąta, żeby za następne cztery lata 
znów spełniła swoją funkcję. Na-
szym zdaniem prawo do podejmo-
wania decyzji o naszym bycie naro-
dowym powinni mieć ludzie, którzy 
wykazują się działalnością na rzecz 
zachowania naszej tożsamości na-
rodowej, biorą udział w kreowaniu 

naszej rzeczywistości, coś w tym 
kierunku robią a nie ludzie przypad-
kowi. Chodzi nam przede wszyst-
kim o to, żeby delegaci na ZO KP 
byli aktywnymi działaczami na rzecz 
zachowania naszej tożsamości naro-
dowej, ponieważ to jest sednem całej 
sprawy.

W tym kontekście podstawowym 
pytaniem powinna być odpowiedź na 
pytanie: jak uchwycić reprezentację 
naszej społeczności proporcjonalną 
do bazy członkowskiej organizacji. I 

to powinno być przedmiotem roz-
ważań T. Pustówki. W jego 

rozważaniach ten temat zo-
stał pominięty. 

To nie moja zasługa, ale 
związku, że PZKO jest 
kręgosłupem działalno-

ści wszystkich organizacji 
polskich na Zaolziu (nie 
ma na Zaolziu organiza-
cji, w której nie działali-
by członkowie PZKO) 
oraz najmocniejszą pol-
ską organizacją w RC. 
Nie tylko ze względu na 
ilość członków, ale prze-

de wszystkim ze względu 
na ilość organizowanych im-
prez patriotycznych, działalność 
kulturalno-oświatową członków 

PZKO, czy działalność członków 
PZKO we wszystkich organizacjach 
polskich na Zaolziu. Z tego jesteśmy 
dumni i z tego też powodu PZKO 
powinno mieć odpowiednie miejsce 
w KP.  Zachowanie właściwych pro-
porcji członków PZKO w tym gre-
mium to istota sprawy. Dyskusja po-
winna się toczyć  o tym, by na bazie 
kompromisu znaleźć rozwiązania 
w zastosowaniu proporcjonalnego 
udziału poszczególnych związków w 
organach KP. 

Kwestią sporną pozostaje także 
sprawa reprezentacji naszego śro-
dowiska na zewnątrz. Nie powinno 
się zdarzać, by po domach PZKO 
zagraniczne delegacje oprowadzał 
prezes KP bez udziału rzeczywiste-
go gospodarza – prezesa PZKO. Nie 
tak powinna wyglądać współpraca 
PZKO-KP, kiedy w tak ważnych 
wydarzeniach zapomina się o przed-
stawicielu PZKO.

 Oba zaproponowane rozwiązania 
są w samym założeniu błędne, po-
nieważ nie likwidują niedemokra-
tycznego sposobu wyłaniania dele-
gatów na ZO KP i w konsekwencji 
niedemokratycznego sposobu gło-
sowania. Nie będzie to powodować 
wzmocnienia roli PZKO w struktu-
rach KP – 5 czy 85 głosów nie zli-
kwiduje niedemokratycznego syste-
mu i może być źródłem konfl iktów 
pomiędzy PZKO i innymi polskimi 
organizacjami. Natomiat w zdecy-
dowany sposób wzmocni struktury 
KP. Rozumiem, że druga z propozy-
cji rozwiązałaby w kapitalny sposób 
problemy KP z rekrutacją delegatów 
na Zgromadzenie Ogólne KP.

Nie zapominajmy jeszcze o trze-
ciej propozycji, którą jest pierwotny 
projekt zmian statutu KP uchwalony 
przez ZG PZKO i Konwent Preze-
sów PZKO w 2012 roku. 

W artykule zabrzmiało, że pro-
pozycje ZG PZKO oraz KP PZKO 
zmian statutu KP są niesprawiedli-
we. PZKO jako niedemokratyczny 
oraz niesprawiedliwy uważa system 
dający jeden głos wybrańcowi sejmi-
ku i taki sam jeden głos przedstawi-
cielowi organizacji. W tym wypadku 
przedstawicielowi MK PZKO.

W chwili obecnej można najwyżej 

stwierdzić, że propozycje przedsta-
wione przez T. Pustówkę są bardziej 
demokratyczne lub mniej niedemo-
kratyczne. Obawiam się jednak, że 
demokracja nie może być mniej lub 
bardziej demokratyczna...

Doceniam szczerość wypowiedzi 
byłego prezesa SAJ-u kiedy powia-
da, że KP wychodzi z założenia, że 
nie wszyscy przedstawiciele MK 
PZKO będą brać udział w obradach 
RP. Intencją KP jest podobno tylko 
stworzenie takiej możliwości. Wg T. 
Pustówki uchwały RP są obowią-
zujące dla RKP, która jest organem 
wykonawczym.  Ani w obecnym 
statucie KP ani w regulaminie nie 
ma zapisu o tym, że decyzje RP są 
zobowiązujące dla RKP (przynaj-
mniej w tych wywieszonych na stro-
nach KP). Po co więc tworzyć RP 
składającą się z dalszych 5, 50 czy 
150 członków, skoro jej decyzje i 
uchwały i tak nie są dla RKP zobo-
wiązujące? 

Doceniam również wysiłek To-
masza Pustówki i cieszę się z tego, 
że miał odwagę zająć się tematem, z 
którym od ponad 20 lat żaden inny 
przedstawiciel KP nie był w stanie 
sobie poradzić. Smuci mnie jednak 
fakt, że jako przedstawiciel młodego 
pokolenia i to w dodatku z praw-
niczym wykształceniem, nie widzi 
braków ani w istniejącym systemie 
ani w przedkładanych propozycjach.

Zastanawiam się nad tym, dla-
czego mamy się wzajemnie męczyć 
i poszukiwać kompromisu, skoro 
nie byliśmy w stanie przez ostatnie 
20 lat go znaleźć? Może taki kom-
promis w ogóle nie istnieje? Skoro 
zasada obywatelska nie pozwala 
Kongresowi zniżyć się do propor-
cjonalnego udziału i rezygnacji z 
osób fi zycznych, to może lepiej zre-
zygnować z udziału organizacji w 
Kongresie Polaków i założyć Zrze-
szenie Organizacji Polskich jak w 
Szwecji czy Zjednoczenie Polskie 
w Wielkiej Brytanii? Albo wycofać 
akces PZKO z Kongresu Polaków i 
pozwolić mu bez przeszkód realizo-
wać swoje zamierzenia a wzajemną 
współpracę oprzeć na umowie mię-
dzy PZKO i KP? 

Obawiam się, że zwykły człowiek, 
który nie jest na co dzień uwikłany 
we wzajeme relacje PZKO-KP, nie 
będzie wiedzieć, o co w tym całym 
zgiełku chodzi. KP na monitoring 
naszej działalności i promocję swojej 
działalności, zgodnie ze składanymi 
wnioskami o dofi nansownie, otrzy-
muje więcej środków fi nansowych 
niż PZKO na samą działalność. Nie 
ma to nic wspólnego z jakością skła-
danych wniosków. Są to decyzje po-
lityczne. Ale czy słuszne? PZKO ma 
z otrzymanych środków utrzymywać 
działalność kulturalno-oświatową 
PZKO. Brak adekwatnych środków 
fi nansowych i zabiegi mające na celu 
ich zdobycie są motorem moich sta-
rań i troski.  

Jestem przekonany o tym, że do 
podobnych dyskusji wspaniale by 
się nadawały spotkania Okrągłego 
Stołu uchwalone na poprzednim 
zjeździe PZKO, które odbywały się 
w trakcie ubiegłego roku w siedzibie 
ZG PZKO. Szkoda, że przedstawi-
ciele Kongresu Polaków nie byli w 
stanie z naszej propozycji skorzystać 
i wolą takie kwestie rozwiązywać za 
pośrednictwem i na łamach „Głosu 
Ludu”. 

Jan Ryłko
prezes ZG PZKO

Cz. Cieszyn 12. 2. 2015

W poszukiwaniu kompromisu
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Do tej inwestycji parafi a ewangeli-
cka przygotowywała się prawie trzy 
lata, organizując m.in. cykl chary-
tatywnych koncertów. Wieczorom 
muzyki organowej, chóralnej i ka-
meralnej towarzyszyło hasło „Ra-
tujmy organy kościoła Jezusowego”. 
Renowacja instrumentu będącego 
prawdziwą ozdobą świątyni stała się 
konieczna, ponieważ od dawna po-
zostawał on w złym stanie, a podczas 
gry coraz częściej słychać było różne 
świsty i piski. Dodatkowo, wykonane 
ekspertyzy wykazały, że cieszyński 
instrument zaatakował niewielki, 
ale niesłychanie groźny szkodnik o 
nazwie kołatek. Żyjący w drewnie 
owad systematycznie dewastował or-
gany,  o czym świadczyła wysypująca 
się z wielu piszczałek świeża mączka 
drzewna. 

– Prace, których się podjęliśmy, 
przywrócą jednak instrumento-
wi pełną sprawność techniczną i 
brzmieniową – zapewnia Olgierd 
Nowakowski, organomistrz z Za-
brza, który podjął się tego skompli-
kowanego zadania.

SŁUŻYŁY WIERNYM 
PONAD 90 LAT

Restaurowane obecnie organy to 
trzeci taki instrument w kościele 
ewangelickim w Cieszynie. Pierw-
sze, niewielkie organy wybudowano 
w drewnianym kościółku, jaki stanął 
za miastem w 1709 r. – Służyły one 
wiernym aż do roku 1785, kiedy to 
zbór postanowił zakupić nowe orga-
ny dla nowego, murowanego kościo-
ła. Wszystko dlatego, że stary instru-
ment w monumentalnej świątyni był 
po prostu za mały i jego dźwięk nie 
był dobrze słyszalny – mówi Marcin 
Gabryś, kustosz Muzeum Protestan-
tyzmu w Cieszynie.

Zbór zlecił budowę nowych orga-
nów organmistrzowi Franzowi Ho-
rziczce (Horiczce) z Frydku. Posia-
dały one 24 głosy, 2 manuały i pedał, 
czyli klawiaturę nożną, służyły zaś 
parafi i aż do czasu pierwszej wojny 
światowej. – Niestety w jej trakcie, 
podobnie jak w innych parafi ach, 
władze austriackie zarekwirowały 
dzwony, miedzianą blachę z wieży 
kościelnej oraz cynowe piszczałki or-
ganowe. Po wojnie zdekompletowa-
ny i okaleczony instrument postano-
wiono więc zastąpić nowym – mówi 
Gabryś.

Zabiegał o to m.in. wybitny mu-
zykolog, pedagog oraz organista koś-
cielny prof. Karol Hławiczka. Jego 
starania przyniosły efekt i parafi a 
zleciła budowę nowych organów fi r-
mie Wilhelma Sauera z Frankfurtu 
nad Odrą, która w owym czasie była 
jedną z najlepszych w Europie. Osta-
tecznie, 25 listopada 1923 r., odbyła 
się uroczystość poświęcenia instru-
mentu.

– Inwestycja była wielkim wysił-
kiem fi nansowym parafi i, ponieważ 
instrument kosztował 160 tys. koron 
czeskich. W tamtych latach za takie 
pieniądze można było kupić duże 
gospodarstwo rolne – mówi Gabryś i 
dodaje, że obecne prace pochłoną ok. 
650 tys. zł. – Za takie pieniądze rów-
nież dziś można by kupić atrakcyjną 
nieruchomość – stwierdza.

W KONSERWACJI 
POMAGA ŻURAW

Organy kościoła Jezusowego posia-
dają 36 registrów, 3 manuały i pedał. 
Monumentalny, doskonale wkom-
ponowany w późnobarokowy wystrój 
kościoła Jezusowego instrument słu-
żył wiernym ponad 90 lat. Niestety 
od dawna wymagał też komplekso-
wych zabiegów konserwatorskich. 
Wiele jego elementów było bowiem 
uszkodzonych i pozaginanych, nie-
które spróchniałe i wewnątrz zła-
mane. Wszystkie zostały już jednak 
zdemontowane. Ponieważ prace to-
czyły się na sporej wysokości, orga-
nomistrz Nowakowski skonstruował 
drewniany żuraw do ich transportu.

– Specjalny wyciąg był niezbędny, 
ponieważ wynoszenie piszczałek i 
innego sprzętu po schodach byłoby 
uciążliwe, no i trwałoby bardzo dłu-
go – tłumaczy.

Olgierd Nowakowski swą dwu-
osobową fi rmę prowadzi od 1982 
r. Do dziś zrealizował prawie 130 
najróżniejszych zamówień. – Moja 
fi rma jest niewielka, dlatego by zrea-
lizować tak ogromne zadanie, muszę 
posiadać całą sieć wyspecjalizowa-
nych kooperantów. Można powie-
dzieć, że jestem wierzchołkiem góry 
lodowej – żartuje. – Jestem bowiem 
organizatorem i koordynatorem tego 
przedsięwzięcia. Kontroluję też mo-
ich podwykonawców, bo to na mnie 
spoczywa ostateczna odpowiedzial-
ność za jakość przeprowadzonych 
prac – tłumaczy i przyznaje, że re-
nowacja cieszyńskich organów jest 
jednym z trudniejszych i bardziej  
kompleksowych zadań, jakich podjął 
się w ostatnich latach. – Z większych  
prac, jakie ostatnio wykonywałem, 
wymienię gruntowną restaurację 
zabytkowych organów fi rmy Schlag 
und Söhne w kościele ewangelicko
-reformowanym w Warszawie. To 
jedne z najstarszych zachowanych 
i najbardziej wartościowych orga-
nów w instrumentarium dzisiejszej 

Warszawy. Wyzwanie było jednak 
poważne, ponieważ instrument po-
siadał bardzo wiele ubytków. Na 
przykład trzeba było zrekonstruować 
wszystkie metalowe piszczałki, bo 
oryginalne zostały rozszabrowane 
po powstaniu warszawskim. W Cie-
szynie macie kompletny instrument, 
więc problemy są mniejsze, mimo 
to był on już rzeczywiście w złym 
stanie. Poza tym natrafi łem na do-
datkowe trudności, na przykład brak 
oświetlenia czy bardzo niewygodne, 
chybotliwe drabiny – przekonuje 
Nowakowski, którego zaskoczyły 
również liczne nieszczelności tzw. 
szafy ekspresyjnej.

– Jej zadaniem jest umożliwienie 
dynamicznego cieniowania dźwięku. 
Efekt uzyskuje się otwierając i zamy-
kając drewniane żaluzje sterowane 
pedałem przy kontuarze. By jednak 
ten zabieg był skuteczny, szafa musi 
być szczelna, dlatego musieliśmy ją 
na nowo uszczelnić, usuwając pew-
ne niedokładności, jakie pozostawiła 
po sobie fi rma Sauer. Dzięki temu 
jednak w przyszłości dźwięk będzie 
można maksymalnie ściszyć – tłu-
maczy.

BĘDĄ GRAŁY 
LEPIEJ NIŻ NOWE

Prace renowacyjne w kościele Jezu-
sowym rozpoczęły się w paździer-
niku ub. roku, zakończą zaś dopiero 
lipcu 2016 r. Ich zakres jest ogrom-
ny. Przegląd przejdą wszystkie 
elementy i podzespoły organowe, 
zwłaszcza te, które ulegają zuży-
ciu: mieszki, miechy, piszczałki czy 
uszczelnienia wiatrownic. Zainsta-
lowany zostanie także drugi wen-
tylator, ponieważ obecny nie wy-
starcza do zaopatrzenia  organów 
w powietrze. Co ciekawe jednak, 
organomistrz rozpoczął nietypowo 
od zabezpieczenia wysokiego na 
kilka metrów prospektu organów. 
Okazało się bowiem, że koniecznie 
trzeba go usztywnić. – Wcześniej 
był umocowany zaledwie przy po-
mocy kilku poprzeczek. W efekcie 
kiwał się na wszystkie strony. W 
czasie prowadzenia prac konser-
wacyjnych mógł się przechylić, co 
groziło katastrofą budowlaną – tłu-
maczy Nowakowski.

Podczas tych prac okazało się, że 
do budowy organowego prospektu 
wykorzystano elementy starszego 

instrumentu. – Na jednej z desek 
natknęliśmy się na ledwo widoczną 
datę 1689, a wtedy kościoła Jezuso-
wego jeszcze nie było. Okazuje się 
więc, że niektóre użyte tutaj deski 
są starsze niż cieszyńska świątynia, a 
pochodzą zapewne z wcześniejsze-
go instrumentu – mówią konserwa-
torzy.

Wszystkie organowe pomosty 
i szafy zostały już przez nich od-
nowione i polakierowane tak, był 
łatwiej utrzymywać je w czystości. 
Instrument przejdzie też komplek-
sową konserwację specjalnymi pre-
paratami chemicznymi. Jednym z 
najgroźniejszych wrogów organów 
są bowiem drewnożerne owady. Naj-
bardziej znany z nich kołatek poczy-
nił już spore spustoszenia. Niektóre 
piszczałki zostały tak „zgryzione”, że 
straciły brzmienie.

– Piszczałka to pewien układ re-
zonansowy. Żerując w niej kornik 
zmniejsza jej masę i zakłóca ten 
układ. Piszczałka traci rezonans i 
brzmienie. Zaczyna fuczeć i prak-
tycznie nie da się z nią już nic zrobić. 
Musi zostać zrekonstruowana – tłu-
maczy Nowakowski.

Największe piszczałki cieszyń-
skich organów liczą ponad pięć me-
trów, najmniejsze mają około 6 cen-
tymetrów długości. Łącznie jest ich 
2212. Wszystkie zostaną oczysz-
czone, zakonserwowane, a niektó-
re zrekonstruowane. W trakcie ich 
przeglądu okazało się ponadto, że 
ponad sto drewnianych piszczałek 
pochodzi z roku 1785. – Mają dość 
ciekawą budowę, a służyły jeszcze 
w organach  Horziczki. Mamy więc 
tutaj historię sprzed 300 lat – mówi 
Nowakowski, który przekonuje, że 
koszt nawet najdalej idącej kon-
serwacji, jest zawsze dużo niższy 
niż budowa nowego instrumentu. 
– Tylko więc z tego względu war-
to się podjąć takiej inwestycji, a nie 
mówimy przecież o rzeczy najważ-
niejszej, czyli o tym, że to obiekt 
zabytkowy będący dziedzictwem 
kulturowym i powinniśmy go prze-
kazać kolejnym pokoleniom w jak 
najlepszym stanie. Po zakończonej 
renowacji cieszyńskie organy bedą 
zaś grały najlepiej w swej historii – 
zapewnia organomistrz z Zabrza.

WITOLD KOŻDOŃOrganomistrz Olgierd Nowakowski podjął się renowacji zabytkowego instrumentu.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych kilkumetrowy prospekt organów trzeba było dodatkowo usztywnić.

Od czterech miesięcy słynne organy kościoła Jezusowego w Cie-

szynie milczą. Instrument został rozebrany, a jego elementy spo-

czywają pogrupowane i pieczołowicie opisane na jednym 

z pawłaczów świątyni. To pierwszy etap zaplanowanej na pra-

wie dwa lata gruntownej renowacji zabytkowego instrumentu.

PUBLICYSTYKA

Ratują wyższobramskie organy
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Biwak zuchowy w Gutach
Koniec stycznia kojarzy się uczniom nie tylko ze świadectwami, ale również 
z wakacjami półrocznymi. Zuchy z Błędowic, Cierlicka, Czeskiego Cieszyna, 
Karwiny i Olbrachcic postanowiły ten czas spędzić razem na biwaku. Prawie 
pięćdziesiątka dzieci wyjechała w dniu rozdania świadectw (29 stycznia) do 
Domu PZKO w Gutach, by pomóc agentom bronić klejnotów koronacyjnych 
przed Żółtymi Dziobakami. 

Żółte Dziobaki to grupa niebezpiecznych przestępców, którzy słyną z kra-
dzieży przeróżnych dzieł sztuki i wartościowych przedmiotów. Zuchy musiały 
więc porządnie się przygotować do walki z nimi. Przeszły szkolenie specjali-
styczne, by też móc zostać agentami. Musiały wykazać się sprawnością fi zycz-
ną, nauczyły się nowych technik wiązania węzłów i sposobów szyfrowania 
ważnych informacji, pokazały, że są bystre i spostrzegawcze. Podczas różnych 
gier i zabaw potrafi ły współpracować w grupie. Wszystkie zuchy udowodniły, 
że są odpowiednimi kandydatami na agentów. 

W sobotę po południu doszło do ostatecznego starcia. Żółte Dziobaki 
zaciekle atakowały zuchy i agentów. Nawet włamali się  do budynku, gdzie 
zostały ukryte klejnoty koronacyjne. Jednak dzięki pomocy zuchów agentom 
udało się przestępców schwytać i odwieźć do więzienia. W niedzielę zuchy 
wracały zadowolone i pełne wrażeń do domów, mając nadzieję, że to nie ostat-
ni wspólny wyjazd. My również wierzymy w to, że niebawem się wszyscy 
spotkamy. Może na wycieczce, biwaku czy nawet obozie?  Kadra zuchowa

Kurs narciarski w Bukowcu
Szkoła Postawowa i Przedszkole im. Żwirki i Wigury w Cierlicku zorgani-
zowała dla przedszkolaków i uczniów klasy 1-2 kurs narciarski w Bukowcu. 
Przez cały tydzień dzieci uczyły się jazdy na nartach pod bacznym okiem 
instruktorów. W piątek  odbyły się zawody, na których dzieci zaprezentowały, 
czego się nauczyły. Pogoda była fantastyczna, dzieci spędziły cały tydzień na 
świeżym, górskim powietrzu. Przyjeżdżały zmęczone, ale zawsze uśmiechnię-
te i  bardzo zadowolone. Wielkie podziękowania należą się gminie Cierlicko, 
która dofi nansowała dzieciom naukę jazdy na nartach.  Barbara Smugala

Balik  »W kuchni«
Jak wyglądały przygotowania do baliku klas II stopnia PSP w Czeskim Cie-
szynie? Klasy ósme miały dużo pracy, wciąż ćwiczyły poloneza oraz przygoto-
wywały dekoracje, które zaczęły pojawiać się w klasach i na korytarzu. Nowa 
kapela naszej szkoły – „Weekband” – pilnie przygotowywała się do występu. 
Prawie codziennie muzycy spotykali się w małej salce gimnastycznej i ćwiczy-
li. Panie wychowawczynie starały się nam pomóc ze wszystkich sił.

Wreszcie nadszedł ten dzień.  Powoli dobiegała godzina dziesiąta. Jedze-
nie zaczęło się pojawiać w bufecie (8B). Na korytarzu przygotowywała się 
kapela i ekipa techniczna. Uczniowie zaczęli się przebierać w swoje maski, a 
ósmoklasiści byli elegancko ubrani, by zatańczyć poloneza. Kiedy zabrzmiały 
słowa z Pana Tadeusza „Poloneza czas zacząć”, ósme klasy rozpoczęły swój 
długo przygotowywany taniec, którego choreografi ę opracowali Ala Cienciała 
i Andrzej Szczepaniak (8A.). Potem zagrał „Weekband”, który odniósł wielki 
sukces. Zaraz potem rozpoczął się korowód masek. Każda klasa wylosowała 
sobie temat, według którego musiała wymyślić maskę, np. owoce, jarzyny, fast 
food itp. Kiedy jury naradzało się, dzieci mogły iść coś zjeść lub zabawić się 
na dyskotece (8A). Wreszcie odbyło się ogłoszenie wyników w konkursie na 
najbardziej pomysłowe maski. Na 3. miejscu uplasowała się klasa 7B, która w 
nagrodę otrzymała koszyk pełen jabłek, na 2. miejscu klasa 9B, która otrzy-
mała tort upieczony przez Michała Gurę (ucznia klasy 8B), 1. miejsce zajęła 
klasa 7.A,  która otrzymała bon na zakup 3 pizz. W kategorii indywidualnej 
zwyciężył Sebastian Byrtus z klasy 6.A, który przebrał się za czekoladę. Zaraz 
potem rozpoczęły się gry i zabawy, w których brali udział uczniowie poszcze-
gólnych klas. Później była wolna zabawa, można było skorzystać z bufetu lub 
pobawić się na dyskotece, po raz kolejny zagrał „Weekband”. Mamy nadzieję, 
że balik wszystkim się podobał i cieszymy się na następny.

W imieniu uczniów klas ósmych Izabela Adámek i Beata Wania

E-mail: przyczko@glosludu.cz Adres: Redakcja „Głos Ludu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz 

Okres świąteczny i pierwsze zimowe 
miesiące już za nami. Powoli koń-
czy się też karnawał. Czy wiecie, że 
karnawał, czyli zapusty, rozpoczyna 
się najczęściej w dniu Trzech Kró-
li, a kończy we wtorek przed Środą 
Popielcową, która oznacza początek 
wielkiego postu i oczekiwania na 
Wielkanoc? Karnawał to okres zi-
mowych balów, maskarad, pochodów 
i zabaw, ale nie tylko dla dorosłych. 
Również dzieci mogą bawić się na 
balikach karnawałowych, przebiera-
jąc się w ciekawe kostiumy – fantazja 
nie zna granic. 

Ponieważ wielki post rozpoczyna 
się już w przyszłym tygodniu, Gło-
sik i Ludmiłka postanowili nie tracić 
czasu i we wtorek zajrzeli do przed-
szkola na Tarasie w Trzyńcu. Chcieli 
sprawdzić, jakie przebrania dzieci 
przygotowały na tegoroczny balik i 
jak bawiły się całe przedpołudnie na 
swoim karnawale. 

Przedszkolaki z Tarasu swoją 
własną zabawę karnawałową mają 
każdego roku. Jak zdradziła nam kie-
rowniczka przedszkola, pani Anna 
Kajzar, czasami na balik zapraszani 
są dziadkowie i babcie z okazji ich 
święta i mogą potańczyć razem z 
wnukami. Tym razem zorganizowa-
no balik tylko dla przedszkolaków. 
Ależ było wesoło! W przedszkolnej 
sali bawiły się królewny, rycerze, kot-
ki, aniołki, diabełki, piraci, kowboje 
i różne inne barwne postacie. Grała 

muzyka, były tańce, piosenki, zabawy 
i konkursy, pamiątkowe zdjęcie, na 
koniec – miły podarunek dla każ-
dego dziecka. – Dzieci bardzo lubią 
takie karnawałowe szaleństwo – po-
wiedziała pani Kajzar. Jak wyjaśniła, 
przedszkolny karnawał to jedna z 
ostatnich zimowych imprez w tym 
roku szkolnym. Dzieci  mają już za 
sobą na przykład grudniową wigilij-
kę, jasełka dla rodziców i dziadków 
i kurs narciarski, trójka przedszkola-
ków wzięła nawet udział w Zjeździe 
Gwiaździstym. Być może uda się 

jeszcze zorganizować kulig, o ile do-
pisze zimowa pogoda, a dzieci będą 
zdrowe. 

Do wakacji pozostało jednak jesz-
cze sporo czasu, na dzieciaki czeka 
więc jeszcze sporo innych atrakcji, 
imprez i wyjazdów. Wkrótce wy-
stąpią na przykład z programem na 
walnym zebraniu Koła PZKO na ta-
rasie, potem zaczną po Wielkanocy 
przygotowywać program na Dzień 
Matki. Na wiosnę w planie są rów-
nież ciekawe wycieczki.  
 (ep)

Przedszkolaki z Tarasu opo-

wiadają, jakie przebrania 

mają na tegorocznym baliku 

karnawałowym. 

NELLA KASZPER
Bardzo chciałam 
być na karnawał 
w przedszko-
lu przebrana 
za kotka, więc 
mama kupiła mi 
taki strój. Mama 
miała też takie 
specjalne farby i moja starsza siostra 
pomalowała mi nimi buzię, żebym 
miała wąsy, piegi i nosek jak kot. Sio-
stra chodzi do szkoły, ale oni chyba 
nie mają takiego fajnego baliku jak 
my.

ARTUR KANTOR
Jestem muszkie-
terem. Sam sobie 
wymyśliłem ta-
kie przebranie i 
mama pożyczyła 
dla mnie strój od 
swojej koleżanki. 
W zeszłym roku 

byłem przebrany za czerwonego 
Spidermana, a za rok... jeszcze nie 
wiem, jakie będę miał przebranie, 
muszę pomyśleć. 

NELL KALETA 
Jestem przebrana 
za malarkę. Moja 
mała siostrzycz-
ka, która też cho-
dzi do naszego 
przedszkola, ma 
taki sam strój: 
jesteśmy dwie 
malarki. Takie 
przebranie wymyśliła nam mamusia. 
Wiem już nawet, za kogo będą prze-
brana w następnym roku. Będę już 
wtedy chodzić do szkoły i na szkolny 
balik przebiorę się za syrenkę mor-
ską. 

ALEX MATLOCH
A ja jestem prze-
brany za hokeistę, 
bo lubię hokej i 
sam gram w klu-
bie w hali trzy-
nieckiej. Taką 
koszulkę kupił 
mi tata, mam też 
szal i czapkę. W zeszłym roku byłem 

przebrany za zajączka, a na następny 
balik będę musiał wymyślić coś in-
nego. 

ANIA KANTOR
Aniołek przyniósł 
mi pod choinkę 
„księżniczkową” 
sukienkę, dlatego 
jestem przebrana 
za księżniczkę. W 
zeszłym roku też 
byłam przebrana 
za księżniczkę, tylko miałam inny 
strój. Jeszcze nie wiem, za kogo będę 
przebrana w przyszłym roku. Może 
za księżniczkę? Bardzo lubię baliki 
w naszym przedszkolu, wszyscy tań-
czymy i jest wesoło.

MICHAŁ SZYMECZEK
A ja jestem pi-
ratem, nie mam 
jednego oka! 
Taki strój mi 
kupiła mama. 
W przyszłym 
roku chciałbym 
się przebrać za 
pszczółkę, ale nie wiem, skąd wezmę 
taki strój. Balik jest fajny, bawię się z 
kolegami.  (ep)

Przedszkolaki z Trzyńca-Tarasu.

Przedszkolny karnawał 
– zabawa na sto dwa!
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To tak można? Spakować się i po 
prostu gdzieś pojechać? I w do-
datku łatwo i tanio...

Jasne! Ale to wymaga czasu. Jeśli 
chcemy zobaczyć konkretne miej-
sce, musimy czasami poświęcić 
miesiąc czy dwa na szukanie tanich 
lotów. Ja na przykład, wybierając 
się do Brazylii, miałem mniej wię-
cej określone terminy, w których 
chciałbym tam polecieć. Szukałem 
lotów dwa miesiące i wreszcie tra-
fi łem na tanie bilety w terminie, 
który mi pasował. Żeby tanio latać, 
trzeba więc mieć czas na siedzenie 
w internecie. Czasem trzeba też być 
przygotowanym na zmianę planów. 
Szukając lotów, nie nastawiać się 
twardo na jedną konkretną trasę i 
termin. Mogę nie polecieć do Peru, 
ale do Meksyku, bo akurat tam jest 
promocja. Trzeba też wcześniej 
określić budżet: ile jestem w stanie 
dać za bilet. Na krótkich odcinkach 
w Europie warto szukać promocji. 
Na przykład jest akurat bardzo tani 
lot do Mediolanu, to spróbuję. Po-
lecałbym właśnie to na początek: 
polecieć gdzieś blisko, spróbować, 
jak to jest. Spakować się na tydzień 
do bagażu podręcznego i zobaczyć, 
czy to jest sposób podróżowania, 
który mi się podoba. 

Przekonuje pan również, że po 
dotarciu na miejsce można też 
całkiem tanio przenocować i 
utrzymać się. 

Można przenocować nawet za 
darmo. Powiem z własnego do-
świadczenia: po maturze jechałem 
na taki objazd po Europie: od Pra-
gi przez Kolonię, Paryż, Genewę, 
Mediolan, Rzym i wracałem przez  
Budapeszt. Nawet nie płaciłem za 
przejazdy, bo udało mi się zdobyć 
bezpłatny bilet (ale to sprawa dla 
rodzin kolejarzy). Nie płaciłem też 
jednak nawet za noclegi. Są takie 
strony, jak www.couchsurfi ng.com, 
promujące tzw. kanapowe surfo-
wanie. Zasada jest prosta: społecz-
ność skupia podróżników, którzy, 
podróżując, śpią u innych podróż-
ników oraz osoby oferujące noc-
leg innym obieżyświatom. W ten 

sposób nocowałem na przykład 
w Paryżu, w luksusowym aparta-
mencie w centrum holenderskie-
go miasta Lejda, czy w Lizbonie.
Byłem też we Włoszech i innych 
miejscach, w których korzystałem 
z takiej gościnności. We włoskiej 
Pescarze spałem u miłego pana, 
który nie tylko zapewnił mi za-
kwaterowanie, ale jeszcze zabrał 
mnie na miasto, zaprosił na obiad. 
To wspaniała wymiana kulturowa. 
Za nocleg się nie płaci, ale dobrym 
zwyczajem jest, że gospodarzo-
wi przywozi się w zamian jakieś 
drobne prezenty: ja przywoziłem 
na przykład słodycze z Polski, 
jakieś ulotki czy materiały o na-
szym kraju itp. Ja także, mieszka-
jąc w Krakowie w czasie studiów, 
gościłem u siebie podróżników z 
Ameryki i Europy. Nocowanie za 
darmo jest więc możliwe. Można 
też spać tanio, w hostelach, miej-
scach, gdzie nie dostaje się własne-
go pokoju, tylko kupuje łóżko: za 
5, 6 czy 7 euro można spokojnie w 
ten sposób znaleźć nocleg w cen-
trum miasta. Jeść tanio też można. 
W Europie najlepiej jest kupować 
w supermarketach, inna forma to 
zakupy grupowe. Mój rekord to 
kupon o wartości 10 euro kupiony 

za 2 euro przez francuski groupon 
– stronę internetową, na której 
można dokonywać zakupów gru-
powych. Za ten kupon za 2 euro 
zjadłem sushi pod katedrą Notre 
Dame.

Tanie podróżowanie może ko-
jarzyć się ze spontanicznością, 
ale widzę, że wymaga jednak 
dokładnego planowania i przy-
gotowania.

Tak, do takiej podróży trzeba się 
przygotować. Trzeba umieć wy-
szukiwać rzeczy, oferty, zniżki, 
ale też trzeba być elastycznym na 
zmiany. Chciałem wracać w takim 
terminie, ale okazało się, że pro-
mocja na pociąg jest dzień później, 
więc zostanę dzień dłużej, jeszcze 
coś zrobię, coś zobaczę.

Na ludzi podróżujących na włas-
ną rękę czyhają jakieś niebezpie-
czeństwa?

Żeby zminimalizować ryzyko nie-
miłych niespodzianek, na pewno 
trzeba przed wyjazdem poznać 
kulturę kraju, do którego jedziemy 
i nauczyć się przynajmniej kilku 
słów i zwrotów w danym języku. 
Język bardzo otwiera świat. Ja na 
przykład nie wyobrażam sobie 

podróżowania po Ameryce Po-
łudniowej bez znajomości języ-
ka hiszpańskiego, bo to zupełnie 
inna jakość podróżowania. Warto 
się uczyć języków, albo chociaż 
nauczyć się kilku zdań w danym 
języku. Na przykład we Francji 
zdobędziemy tym serca Francu-
zów, tak samo w Hiszpanii. Jeśli 
staramy się coś powiedzieć w języ-
ku kraju, który odwiedzamy, cho-
ciaż moglibyśmy lepiej dogadać 
się po angielsku, to nawet kale-
cząc straszliwie ten język, od razu 
dostajemy za to plus. Poza tym 
w podróży zawsze należy też za-
chowywać ostrożność, także przed 
kieszonkowcami. Oczywiście, jeśli 
ktoś jest początkującym obieży-
światem, to nie radzę jeździć do 
krajów, w których trwają działania 
wojenne czy panują jakieś niepo-
koje społeczne. Wystarczy zacho-
wać zdrowy rozsądek.

Pana spotkały w czasie zagra-
nicznych wojaży jakieś nieprzy-
jemne przygody?

Dzięki Bogu nie, nie miałem ni-
gdy żadnych nieprzyjemnych wy-
padków, mój anioł stróż spisuje się 
dobrze. Miewałem przygody „eks-
tremalne” ale raczej w pozytyw-
nym znaczeniu. Jedno z nieprzy-
jemnych zdarzeń, które pamiętam, 
przytrafi ło mi się w czasie, kie-
dy byłem zupełnie początkują-
cym podróżnikiem. Była to moja 
pierwsza długa wycieczka dookoła 
Europy. Kiedy w Paryżu szukałem 
noclegu, nie miałem pieniędzy na 
hostel, więc szukałem w społecz-
ności  couchsurferów. Nie mia-
łem wtedy załatwionego żadnego 
noclegu. Późnym wieczorem po-
szedłem do restauracyjki, w której 
spotykali się couchsurferzy i tam 
poznałem Turka, który mieszkał 
w Paryżu i zgodził się mnie prze-
nocować na kilka nocy. Ale kiedy 
wychodziliśmy z tego pubu, posta-
nowił zawrócić, bo spotkał znajo-
mych. Zostawił mnie samego. Dał 
mi klucze do mieszkania i bilet na 
metro i powiedział, gdzie mam je-
chać. Była jednak pierwsza w nocy. 
Kolej podmiejska i metro właśnie 
kończyły kursowanie, bezdomni 
wylegli na ulice, szczury ganiały po 
metrze, a ja musiałem się dostać na 
drugi koniec Paryża. Udało się, z 
drobnymi przygodami. 

To jednak spora odwaga – obcej 
osobie w środku nocy wręczyć 
klucz do mieszkania... 

Kilka razy spotkałem się z czymś 
takim. Po prostu ludzie podróżu-
jący po świecie są często wobec 
innych podróżników bardzo ufni. 
Kiedyś, mieszkając w centrum 
Lejdy, ledwo przybyłem na miej-
sce, a gospodarz powiedział, że 
musi już wychodzić, zostawił mi 
klucz, pokazał, gdzie jest mój po-
kój, gdzie łazienka, gdzie mogę 
wyjść do sklepu i poszedł sobie na 
kilka godzin, zostawiając mnie sa-
mego w swoim mieszkaniu. 

Promuje pan odpowiedzialne 
podróżowanie. Co to takiego?

Turystyka odpowiedzialna to tury-
styka, która szanuje miejscową lud-
ność, szanuje jej kulturę i nie jest 
agresywna. Idea odpowiedzialnej 
turystyki powstała w odpowiedzi 
na typową turystykę masową, która 
przynosi zazwyczaj więcej strat niż 
korzyści. Turyści odpowiedzialni 
są wrażliwi na problemy społeczne 
i ekologiczne, myślą o środowisku 
naturalnym i w maksymalny spo-
sób wspierają lokalne społeczno-
ści. W skrócie można to ująć tak: 
chcąc podróżować odpowiedzial-
nie, korzystamy z hoteli i obiektów, 
które prowadzą miejscowi ludzie, 
kupujemy miejscowe produkty, za-
opatrujemy się na miejscowych tar-
gach, jemy w miejscowych knajp-
kach, a nie w McDonaldzie itd., itp.

Jest pan pilotem wycieczek, tak-
że po Peru. Ameryka Południo-
wa to pana ulubiony kierunek?

Tak. Przez rok byłem w Peru na 
wolontariacie misyjnym z ramie-
nia Salezjańskiego Wolontariatu 
Misyjnego z Krakowa. Pracowa-
łem jako wychowawca i towarzysz 
młodych chłopaków w Domu 
Księdza Bosko dla młodzieży spo-
łecznie zagrożonej. Po wolontaria-
cie udało mi się sporo pozwiedzać 
w tym kraju. Ta część świata jakoś 
przylgnęła mi do serca, mam stam-
tąd wiele wspomnień, więc natu-
ralne jest, że chętnie tam wracam.

Odwiedził pan dużo odległych 
części świata. Czy chętnie zwie-
dza pan też bliższe rejony oraz 
Polskę?

Tak, zwiedziłem bardzo dużo 
miejsc w Europie od Ukrainy po 
Portugalię. Z bliższych destynacji 
chętnie jeżdżę do Czech: lubię 
odwiedzać Pragę, Ołomuniec czy 
mniejsze miasteczka. Jeżdżę dużo 
po Polsce. W ostatnich latach nie 
spędziłem wprawdzie w kraju zbyt 
wiele czasu, ale jak tylko mam taką 
okazję, to chętnie jeżdżę po Polsce.

Podstawowe wyposażenie po-
dróżnika: namiot, scyzoryk, gaz 
łzawiący, ...?

Uśmiech. Otwarty umysł, dobry 
humor. I to wystarczy. Naprawdę – 
bez wielu rzeczy można się obyć, 
ale bez tego nie damy rady. Trzeba 
być po prostu otwartym na drugie-
go człowieka.

Co pana gna w świat?
Z jednej strony wynika to z cieka-
wości świata. Z drugiej – podróże 
nauczyły mnie zaufania do drugie-
go człowieka i do Boga. Dla mnie 
każda podróż ma również wymiar 
duchowy, to czas zastanowienia 
się nad własnym życiem, bycia z 
innymi ludźmi, ale też możliwości 
do refl eksji, do modlitwy. To także 
okazja do zrozumienia tego, że nie 
jestem w centrum świata i ten mój 
najbliższy świat nie jest w centrum 
świata, ale istnieją inni ludzie, któ-
rzy zupełnie inaczej patrzą na świat, 
zupełnie inaczej ten świat widzą. 
Warto ten ich punkt widzenia po-
znać, żeby samemu ten świat lepiej 
rozumieć. Rozmawiała:

ELŻBIETA PRZYCZKO

Andrzej Pietrzyk

Nad jeziorem Laguna 69 w peruwiańskim parku narodowym Huaraz.
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Z ANDRZEJEM PIETRZYKIEM O PODRÓŻACH »ZA JEDEN UŚMIECH«

Mój świat nie jest w centrum świata
Zapalony podróżnik, pilot wycieczek, z wykształcenia – geograf. Mieszka w Pruchnej koło Cieszyna, choć w ciągu ostatnich kilku lat bywał tam rzadko – w końcu na 
świecie jest tyle ciekawych miejsc do zobaczenia... W wolnych chwilach, kiedy akurat nie zwiedza odległych krajów, prowadzi prelekcje na temat taniego podróżowania. 
Przekonuje, że do odważnych świat należy, a podróżowanie po świecie jest łatwiejsze i tańsze, niż większość z nas myśli. 

Fo
t.

 A
R

C



sobota   |  14 lutego 2015 7ZBLIŻENIA

Gmina Godów leży na samej 
granicy państwa – jej najbliż-
szymi południowymi sąsiada-
mi są Piotrowice, Dziećmo-
rowice i Lutynia Dolna. Dla 
turystów największą atrakcją 
jest XV-wieczny drewniany 
kościół w Łaziskach.
Wąska droga pod górkę, prowadzą-
ca koło hotelu „Dakol” w Piotrowi-
cach, zaprowadzi nas do Skrbeńska, 
jednego z godowskich sołectw. Dziś 
tylko dzięki tablicom informują-
cym o wjeździe do Rzeczpospolitej 
Polskiej uświadamiamy sobie, że 
przekraczamy granicę.  Tymczasem 
jeszcze dziesięć lat temu Piotrowi-
ce i Skrbeńsko oddzielał szlaban. 
W archiwalnym wpisie na stronie 
internetowej Godowa czytamy o 
uroczystym otwarciu turystycznego 
przejścia granicznego w lipcu 2005 
roku, którego dokonali ówcześni mi-
nistrowie spraw zagranicznych Pol-
ski i Republiki Czeskiej.

Głównym szlakiem drogowym, 
którym wjeżdżało się z Piotrowic na 
polską stronę, było natomiast przej-
ście graniczne Zawada – Gołkowice. 
Charakterystyczne budynki granicz-
ne do dziś stoją nad rzeką Piotrówką, 
środkiem której biegnie granica. Tam, 
gdzie dawniej urzędowała straż gra-
niczna, dziś ma gabinet ... weterynarz. 
Rzeczka wije się w tym miejscu w 
zakolach, które należą do najciekaw-
szych pod względem przyrodniczym 
miejsc na terenie gminy Godów.  

PRYM WIODĄ 
ROWERZYŚCI 

Gołkowice to największe sołectwo 
Godowa, liczące 3,8 tys. mieszkań-
ców. Przy głównej drodze – ulicy 1 
Maja – stoi wyremontowany gmach  
Ośrodka Kultury. Na parterze mieści 
się Centrum Informacji Turystycz-

nej. W dni powszednie Centrum 
otwarte jest do godz. 17.00., w so-
boty i niedziele jest nieczynne. – Nie 
jesteśmy Wisłą, nie ukrywam, że 
u nas nie ma tłumów. Dlatego nie 
pracujemy w weekendy – przyznaje 
Judyta Marcol, pracownik Cetrum 
Informacji. Warto wpaść do prowa-
dzonego przez nią biura, ponieważ 
oferta map, ulotek i różnego rodzaju 
publikacji jest szeroka, a pani Judyta 
chętnie udziela informacji, nie ogra-
niczając się do atrakcji Godowa, lecz 
zachęcając do zwiedzenia całego re-
gionu po obu stronach granicy. 

– Najwięcej mamy  turystów rowe-
rowych. Są to i Polacy i Czesi, którzy 
przejeżdżają tędy i zatrzymują się po 
drodze. Szukają przede wszystkim 
map. Jest dużo osób, które jadą jakąś 
trasą i interesuje ich, co przy okazji 
można u nas zobaczyć. Zatrzymują 
się przy kościołach w Gołkowicach 
i Łaziskach, po czym ruszają dalej – 
mówi Judyta Marcol. 

Co może zainteresować tury-
stów w samym Godowie i jego so-
łectwach? Prócz wspomnianych 
drewnianych kościołów jest cieka-
wa (głównie latem) oferta dla osób, 
które lubią się ruszać. W gminie są 
dwa ogólnodostępne obiekty spor-
towe: w Godowie i Krostoszowi-
cach. Przed trzema laty, w ramach 
rządowego projektu „Moje Boi-
sko – Orlik 2012”, w Krostoszowi-
cach wybudowano kompleks boisk 
sportowych oraz teren rekreacyjny 
„Mustang”, gdzie organizowane są 
festyny i pokazy koni. Drugi nowo-
czesny kompleks wyrósł w Godowie 
w ramach projektu transgranicznego 
„Rowerem do sąsiadów”. Składa się 
z amfi teatru z muszlą koncertową, 
obok znajduje się skatepark i ścianka 
wspinaczkowa. Koło boiska do piłki 
nożnej, które istniało już wcześniej, 
wybudowano bieżnię rekreacyjną. 

Od przeszło dwóch lat jest też do 
dyspozycji siłownia zewnętrzna oraz 
betonowy grill. Nowe wyposażenie 
zostało kupione dzięki innemu pro-
jektowi unijnemu, realizowanemu 
razem z gminą Piotrowice – „Kultu-
ra i sport nas zbliża”. Turyści rowero-
wi – a tych z czeskiej strony nie bra-
kuje – to jedna z grup docelowych, 

którym służą urządzenia do ćwiczeń 
w plenerze. 

Na terenie gminy Godów odby-
wa się co roku szereg imprez. Nie-
które mają wymiar transgraniczny. 
– Wystawcy z Polski i Czech biorą 
udział w Wielkanocnej i Bożona-
rodzeniowej Wystawę  Rękodzieła. 
Wielkanocna odbędzie się w tym 
roku w dniach od 27 do 29 marca. 
Goście z Czech przyjeżdżają też na 
czerwcowe Dni Godowa i sierpnio-
we Dożynki Gminne. W ub. roku 
odbył się w Godowie polsko-czeski 
koncert rockowy.  Organizujemy 
również wspólne imprezy sportowe  
– mówi Aleksandra Szwarc, pracow-

nik Ośrodka Kultury w Godowie.– 
Od kilkunastu lat współpracują ze 
sobą Ochotnicze Straże Pożarne. 
Wspólnie działają w przypadku 
pożarów czy powodzi, razem orga-
nizują zawody strażackie – dodaje. 
Każda OSP ma osobnego partnera 
po czeskiej stronie: Gołkowice w 
Zawadzie, Godów w Dziećmorowi-

cach, Łaziska i Skrzyszów w Lutyni 
Dolnej. To właśnie dzięki projektowi 
transranicznemu zakupiono w ub. 
roku samochód strażacki dla OSP w 
Łaziskach. 

POMYSŁ NA 
NIEDZIELNĄ WYCIECZKĘ 

Dwa najczęściej wymieniane zabytki 
gminy Godów to drewniane koś-
ciółki w Gołkowicach i Łaziskach. 
Otrzymana przeze mnie w Centrum 
Informacji ulotka „Szlakiem miejsc 
sakralnych” sugeruje, by przy okazji 
zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej w Turze Śląskiej (odległej 
od Łazisk o 8 km). By mieć pewność, 
że drewniane kościółki będą otwarte 
w czasie naszego przyjazdu, należy 
zadzwonić do parafi i w Gołkowicach 
(nr tel. 32 472 73 85) i Łaziskach (32 
476 56 42). 

Kościółek pw. św. Anny w Goł-
kowicach, wzniesiony w 1878 roku, 
znajdziemy bardzo łatwo. Stoi przy 
tej samej ul. 1 Maja co Ośrodek Kul-
tury. Od ruchliwej drogi oddziela go 
solidne, pięknie wykonane ogrodze-
nie z żelbetonu obłożonego cegłą 
klinkierową. Nowy płot został do-
kończony dopiero w ub.roku i stano-
wi zwieńczenie trwającego od 2006 
roku remontu kapitalnego świątyni. 

Kościół również w środku jest 
odnowiony i zadbany, lecz swym 

wystrojem nie robi na mnie takie-
go wrażenia jak wnętrze kościoła w 
Łaziskach, o którym będzie mowa 
za chwilę. Zachwycają mnie nato-
miast pięknie wykonane elementy 
zewnętrznej konstrukcji drewnianej, 
przede wszystkim ganek otaczający 
kościół. Nabożeństwa odbywają się 
tu tylko w soboty po południu, a ży-
cie gołkowickiej parafi i toczy się dziś 
głównie w nowym kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. – Teraz 
nie ma turystów, więc kościół bywa 
zamknięty. Ale kiedy przyjdzie wios-
na, będziemy go otwierali i ludzie 
będą mogli obejrzeć wnętrze przez 
kratę. Będą też pieczątki pamiątko-
we – obiecuje kościelny, który otwo-
rzył mi kościół. 

W Łaziskach (kilka minut samo-
chodem z Gołkowic) czeka na nas 

„perełka sakralna Ziemi Wodzisław-
skiej”. Tak nazywany jest drewniany 
kościół pw. Wszystkich Świętych, 
należący do najcenniejszych tego 
typu zabytków w Polsce. Według naj-
nowszych badań naukowych, świąty-
nię zbudowano już w drugiej połowie 
XV wieku. Z 1560 roku pochodzi 
najprawdopodobniej polichromia, 
czyli wielobarwne dekoracje, które 
zdobią ściany nawy i prezbiterium. 
Co ciekawe, przez całe wieki poli-
chromia ukryta była pod deskami 
szalunkowymi. Historycznie cen-
ne malowidła odkryto dopiero pod 
koniec ub. wieku, podczas remontu 
kościoła. Do starej polichromii na-
wiązują równie piękne, choć wyko-
nane znacznie poźniej, bo dopiero w 
1948 roku, dekoracje zdobiące stropy. 

Niewiele brakowało, by ten cenny 
zabytek spłonął pod koniec ostatniej 
wojny. W kwietniu 1945 roku pocisk 
artyleryjski przebił ścianę kościoła i 
wpadł do środka, lecz nie eksplodo-
wał. W północnej ścianie nawy do 
dziś widnieje wyrwa w belkach zrę-
bowych. Zasłonięta została oramo-
waną szybą z namalowanym okiem 
Opatrzności Bożej. Jak czytamy w 
wydanej przed trzema laty publikacji 
nt. kościoła, parafi anie są przekona-
ni, że jedynie opieka boska uchroniła 
świątynię przed całkowitym znisz-
czeniem.  DANUTA CHLUP

Judyta Marcol ma w ofercie malowaną mapę Godowa i Piotrowic.

W 1928 roku wybudowano w Łaziskach szkołę w stylu belwederskim.

Wnętrze XV-wiecznego kościoła pw. Wszystkich Świętych

Kościelny sprząta śnieg przed kościół-
kiem św. Anny w Gołkowicach.
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Na drugim brzegu Piotrówki GMINA GODÓW

Liczba mieszkańców:
13,3 tys. 

Powiat: wodzisławski

Sołectwa: 
Godów, Gołkowice, Krosto-
szowice, Łaziska, Podbucze, 
Skrbeńsko, Skrzyszów

Miejsca warte uwagi:
drewniane kościoły w Łazi-
skach i Gołkowicach, budy-
nek szkoły podstawowej w 
stylu belwederskim w Łazi-
skach.  (dc)

BITWA POD GODOWEM
W Godowie odbyło się jedno 
z krwawych starć I Powstania 
Śląskiego. Oddział polskich 
powstańców, sformowany z 
uchodźców śląskich w obozie 
w Piotrowicach, stoczył zwy-
cięską potyczkę z niemieckim 
Grenschutzem. Powstańcy wy-
sadzili most kolejowy od strony 
Rybnika. Zdobyli kilkadziesiąt 
karabinów. W walce zginęło 46 
Niemców i 6 Polaków. Przy ul. 
Dworcowej w Godowie wznie-
siono pomnik upamiętniający 
powstańców.  (dc)
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Miejski Dom Kultury w Karwinie-
Nowym Mieście przygotowuje ko-
lejną propozycję wystawienniczą, w 
której chce przedstawić nieżyjących 
już artystów związanych z miastem 
nazwaną „Karwina w moim sercu”. 
Przedstawione na wystawie w Galerii 
im. Josefa Mánesa będą dzieła 11 pla-
styków: Edgara i Otokara Baranów, 
Oldřicha Bijoka, Dominika Figur-
nego, Miloša Jančara, Bohuslava Ko-

nečnégo, Vladislava Oslizloka, Fran-
ciszka Świdra, Jindřicha Wielgusa, 
Tadusza Wratnego i Rudolfa Żebro-
ka. Wystawa będzie o tyle  ciekawsza, 
iż prace pochodzić będę z prywatnych 
zbiorów, czyli będą to przede wszyst-
kim obrazy, które opuszczają zbiory w 
wyjątkowych wypadkach. 

Wernisaż wystawy w Galerii im. 
Josefa Mánesa w Miejskim Domu 
Kultury w Karwinie-Nowym Mie-

ście rozpocznie się we wtorek 17 lute-
go o godz. 17.00. Ekspozycję oglądać 
będzie można do 25 marca w ponie-
działki, środy i piątki w godz. 9.00 – 
15.00; wtorki i czwartki od 9.00 do 
19.00 (podczas przedstawień tea-
tralnych, których organizatorem jest 
MDK, wystawa otwarta będzie do 
końca przerwy, a uczestnicy imprez 
kulturalnych z zakupionym  biletem 
mają wstęp darmowy.   (o)

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz
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Wilgoć w domu, 
mokre piwnice?
Pojawia się pleśń, grzyb 
i nieprzyjemny zapach?
Straszą wysokie koszty 

ogrzewania?

Mamy dla Państwa 
skuteczne rozwiązanie!

Wizyta rzeczoznawcy z dokładną 
analizą przyczyn zawilgocenia 
oraz oferta cenowa – gratis!

Stosujemy wyłącznie najlepsze 
materiały z gwarancją producenta 
– to gwarantowana jakość usługi!

www.ajesucho.cz
e-mail: ajesucho@seznam.cz

tel.: 608 772 213
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REKLAMA

Tradycji stało się zadość. Luty to 
bowiem miesiąc, w którym or-
ganizatorzy festiwalu Colours of 
Ostrava prezentują główną gwiazdę 
imprezy. W tym roku na plakatach 
zapraszających na lipcowy festiwal 
widnieć będzie w centralnym punk-
cie Björk. 

Wybitna islandzka wokalistka wy-
wiązała się z obietnic i w końcu – po 
długich perypetiach – przyjedzie do 
Ostrawy! – Jesteśmy dumni z tego, 
że Björk wybrała w letnim festi-
walowym okresie właśnie Ostrawę. 
Tym bardziej, że jej najnowszy album 
„Vulnicura” określany jest jako jedno 
z muzycznych wydarzeń tego roku – 
powiedziała nam dyrektor festiwalu, 
Zlata Holušová. Kolorowy przegląd 
alternatywy, ale także mainstreamu z 
całego świata odbędzie się w terminie 
16-19 lipca, ponownie w industrial-
nej przestrzeni zabytkowych Dolnych 
Witkowic. „Głos Ludu” po raz kolej-
ny nie zapomni o wiernych czytelni-
kach. Szykujemy tradycyjną zabawę, 
w której do zdobycia będą karnety na 
cały, czterodniowy festiwal. 

Islandzka bogini Björk to nie je-
dyna potwierdzona gwiazda tego-
rocznej edycji. Już wcześniej organi-
zatorzy imprezy podpisali kontrakt z 
kilkudziecięcioma innymi artystami, 
w większości z muzycznej światowej 
ekstraklasy. – Chcemy, żeby ten fe-
stiwal rozwijał się, zdobywał nowe 
płaszczyzny. Jesteśmy też wdzięczni 
naszym wiernym fanom za zaufa-
nie. To oni kształtują Coloursy – 

podkreśliła Holušová. Na Coloursy 
każdego roku przyjeżdżają tłumy 
osób z całego świata. Granice i kilo-
metry się zacierają, na terenie festi-
walu spotkać można zagranicznych 
uczestników, którzy celowo wybrali 
się do naszego kraju, by wziąć udział 
w festiwalu i zobaczyć na własne 
oczy swoich ulubieńców. Coraz wię-
cej osób przyjeżdża też na festiwal 
z Polski. Ukłonem w kierunku pol-
skich widzów są m.in. polskojęzycz-
ne strony internetowe festiwalu, w 
polskich mediach trwa też zakrojo-
na na szeroką skalę promocja festi-
walu. W zeszłym roku akredytację 
otrzymało kilkudziesięciu polskich 
dziennikarzy, w tym przedstawicieli 
największych polskich dzienników 
i stacji radiowych. Szkoda tylko, że 
poniekąd po macoszemu traktowa-
na jest polska scena muzyczna. We-
dług internautów, festiwal mógłby w 
dużo wyższej mierze celować rów-
nież w polskich artystów. Na dziś w 
programie tegorocznego festiwalu 
widnieje tylko jedno polskie nazwi-
sko – duet Th e Dumplings. Dwój-
ka nastolatków z Zabrza wykonuje 
elektroniczny pop, który w tegorocz-
nym programie festiwalu cieszy się 
szczególną popularnością.   

Lista wielkich obecnych w tego-
rocznej edycji Colours of  Ostra-
va nie skończyła się na Björk. Do 
czerwca poznamy kolejnych kil-
kudziesięciu nowych artystów, w 
tym jeszcze jedną mega gwiazdę. 
Jak podkreślają organizatorzy, swo-

je klimaty znajdą w tym roku tak 
zwolennicy rocka, jak też bardziej 
niszowych stylów muzycznych. 

Do najgłośniejszych (w dosłow-
nym znaczeniu) artystów należy w 
tym roku amerykańska formacja 

Swans. Legenda post rocka wraca 
do Ostrawy z najnowszym albu-
mem „To Be Kind”, który zbiera 
pochlebne opinie w prasie muzycz-
nej całego świata. Muzycznym wy-
darzeniem tegorocznej edycji będzie 
z pewnością koncert amerykańskiej 
wokalistki St. Vincent określanej 
mianem „wizjonerki ambitnego 
popu XXI wieku”. Ciekawie zapo-
wiada się również koncert brytyj-
skiego wokalisty występującego pod 
pseudonimem artystycznym Mika. 
Krytycy muzyczni porównują go do 
Freddiego Mercury, legendarnego 
wokalisty grupy Queen. I słusznie, 
bo Mika w podobny sposób nie tyl-
ko śpiewa, ale także współpracuje 
z publicznością. Dla fanów awan-
gardowych klimatów organizatorzy 
przyszykowali m.in. występ feno-
menalnego szwedzkiego pieśniarza 
José Gonzáleza czy kanadyjskiego 
barda Owena Palletta. Na festiwa-
lu nie zabraknie też dużej porcji 
dobrego, współczesnego jazzu. Do 
gwiazd, które zagrają w Sali kon-
certowej Gong należy izraelski kon-
trabasista Avishai Cohen, który w 
Ostrawie zaprezentuje się ze swoim 
zespołem koncertowym złożonym z 
wybitnych instrumentalistów jazzo-
wych – w składzie na Coloursy nie 
zabraknie m.in. fenomenalnego 
pianisty Nitaja Hershkovitsa. Listę 
muzycznych wydarzeń uzupełnia-
ją warsztaty teatralne, artystyczne, 
spotkania autorskie i wiele innych 
atrakcji.  JANUSZ BITTMAR

Björk główną gwiazdą Colours of Ostrava

Karwina w moim sercu

Björk
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SAMOLOTEM Z OSTRAWY: Bułgaria na 10 i 11 nocy od 8 510 kc!
Londyn 16. 5.-19. 5.  > 10 950 kc, Paryż 4. 6.-7. 6.  > 10 950 kc

SAMOLOTEM Z KATOWIC: Rzym 27. 5.-31. 5. (4 noce) > 11 950 kc
Poznawcze i pobytowe autokarowe wycieczki z przewodnikiem
Bükfürdő (w cenie bilet wstępu do kąpieli ter.) 3. 4.-6. 4. > 4 950 kc

Wiedeń, pamiątki historyczne, hotel w Wiedniu 8. 5.-10. 5. > 3 950 kc
Kraków, Wieliczka – wycieczka jednodniowa 8. 5. > 790 kc

Wielki Meder – hotel albo apartament 10. 5.-16. 5. od 3 950 kc
Kąpiele Dudince – w cenie 10 procedur  18. 5.- 24. 5. > 6 550 kc

Kąpielisko termalne Kesov – kąpielisko w hotelu 24. 5.-30. 5. > 6 950 kc
Luhaczowice – w cenie 5 procedur, basen 31. 5.-6. 6. > 6 950 kc

Hajdúszoboszló – w cenie bilet wstępu do kąpieliska term. 7. 6.-13. 6. > 7 950 kc
Podhajska – pensjonat albo apartament 21. 6. -27. 6. od 3 950 kc

Więcej informacji w naszym katalogu 2015 (wysyłamy darmowo)
CK A-Z TOUR tel. 558 551 187-9, www.ckaztour.cz

WYCINANIE i pielęgnacja drzew. 
Tel. +48 602 716 518.  GL-083

LEKCJE PIANINA. 
Tel.+48 606 893 537.  GL-083

MALOWANIE, prace murarskie, 
okna. Tel. 603 854 651.  GL-086

USŁUGI BRUKARSKIE. Tel. 
0048 512 290 556.  GL-056

PRZECIEKA CI DACH, ka-
pie Ci do domu – zadzwoń: 
+48 609 852 057. Uszczelniamy 
wszystkie rodzaje dachów.  GL-742

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-

wojenne, obrazy, zegary, odznacze-

nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 

pocztówki i wiele innych, tel. 0048 

605 255 770.  

 GL-046

OFERTY
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* ZNAMY GWIAZDY JAZZU 
NAD ODRĄ. Jeden z najstarszych 
festiwali jazzowych w Polsce, wroc-
ławski „Jazz nad Odrą”, może się 
pochwalić w tym roku bardzo cie-
kawą listą protagonistów. W kwiet-
niu do Wrocławia przyjedzie m.in. 
znakomity szwedzki kontrabasista 
Lars Danielsson, który w swojej 
karierze współpracował z wieloma 
wybitnymi muzykami jazzowymi, 
w tym z polskim pianistą Leszkiem 
Możdżerem (o ich wspólnej płycie 
z ubiegłego roku pisaliśmy zresz-
tą w recenzji na łamach Pop Artu). 
Możdżer skądinąd objął w tym roku 

kierownictwo artystyczne nad całym 
festiwalem. Oprócz Danielssona w 
51. edycji imprezy (14-20 kwietnia) 
zagrają również saksofoniści Dave 
Liebman i Lee Konitz (USA), trę-
bacz Dave Douglas (USA) czy sak-
sofonista popowo-jazzowy David 
Sanborn współpracujący w prze-
szłości z takimi artystami, jak Eric 
Clapton, David Bowie, Miles Davis 
czy grupą Th e Rolling Stones. Pol-
skę reprezentować będą m.in. ze-
społy Tomasza Pruchnickiego, Ewe-
liny Serafi n, Artura Dutkiewicza czy 
Aleksandra Mazura.  
* ZAKOPOWER SZYKUJE 

NOWĄ PŁYTĘ. W maju spodzie-
wana jest premiera nowego albumu 
grupy Zakopower. Według relacji 
muzyków zespołu, czwarty w dy-
skografi i krążek będzie krokiem w 
nowym kierunku. – Ciężko mówić 
o płycie, która się właśnie nagry-
wa. Wszystko przecież może się 
zmienić, coś może nam się bardziej 
spodobać, coś innego mniej – mówi 
lider zespołu Sebastian Karpiel Bu-
łecka. – Na pewno postaramy się, by 
nowa płyta zabrzmiała bardziej aku-
stycznie od poprzedniej. Producen-
tem nowego albumu jest ponownie 
Mateusz Pospieszalski. 

* AFRO KOLEKTYW ZAWIE-
SIŁ DZIAŁALNOŚĆ. Koniec 
działalności ogłosiła z kolei formacja 
Afro Kolektyw. Informację o końcu 
zespołu zamieścili muzycy na Fa-
cebooku. – Nie kończymy z muzyką, 
wręcz przeciwnie. Na gruzach  Afro 
powstaje nowy zespół, który ma już 
napisane sporo zaj... materiału, zde-
cydowanie piosenkowego; debiut 
jeszcze w tym roku! – napisali mu-
zycy. W marcu rozpoczyna się po-
żegnalna trasa zespołu obejmująca 
osiem koncertów. 

* ZERO TOLERANCJI DLA 
PIJANYCH KOBIET. Czesław 
Mozil udowodnił, że jest facetem 
z  jajami. Podczas swojego koncertu 
w Liverpoolu nie wytrzymał nerwo-
wo i wyrzucił za drzwi dwie pijane 
dziewczyny, które przeszkadzały 
reszcie rodaków w muzycznej kon-
templacji. W zupełności rozumiem, 

że Mozila poniosły nerwy. Sam kie-
dyś o mało nie znokautowałem (albo 
nie zostałem znokautowany) wdając 
się w kłótnię z pijanym mężczyzną 
zakłucającym kameralny koncert 
jednego z  moich ulubionych arty-
stów – Finka. 

* POWRÓT KRÓLA KICZU. 
Niestety, wypełnił się najgorszy sce-
nariusz. Michał Wiśniewski, zało-
życiel jednej z  najgorszych grup w 
dziejach polskiego disco-popu, Ich 
Troje, odstawił alkohol i nagrywa 
nową płytę. Artysta zdradził dzien-
nikarzom, że nie pije od czterech 
miesięcy i znajduje się w świetnej 
formie. Wiele wskazuje więc na to, 
że materiałem na nowy album móg-
łby obdzielić wszyskich uczestników 
Eurowizji włącznie z zespołem Lor-
di. 

* OŚWIADCZENIE MAJĄT-
KOWE KUKIZA. Wokalista ro-
ckowy Paweł Kukiz, który – jak już 
informowaliśmy wcześniej - zgłosił 
swoją ofi cjalną kandydaturę w wybo-
rach prezydenckich, musiał w ostat-
nich dniach złożyć również oświad-
czenie majątkowe. Kukiz, który z 
sukcesem startował w listopado-
wych wyborach samorządowych 
z ramienia komitetu Bezpartyjni 
Samorządowcy, opublikował swoje 
oświadczenie majątkowe na stronie 
internetowej urzędu miasta woje-
wództwa dolno-śląskiego. Jak czy-
tamy, Kukiz na koncie zgromadził 
27 tysięcy złotych. Posiada też dom 
o powierzchni 450 m kw. o wartości 

1,5 mln zł, mieszkanie o pow. 36 m 
kw. o wartości 350 tys. zł oraz łąkę o 
pow. 0,6 ha mającą wartość 15 tys. zł. 
W ubiegłym roku w ramach swojej 
działalności dziennikarskiej i mu-
zycznej zarobił 302 342,71 zł. Ku-
kiz jeździ samochodem marki Audi 
Q7 z 2009 roku o wartości 150 tys. 
zł. Teraz pora na Dodę, którą wielu 
fanów chciałoby zobaczyć w roli mi-
nistra kultury.
* SMACZNY METAL HAM-
MER FESTIWAL. Po czterech 
latach przerwy powraca kultowy fe-
stiwal miłośników zdartych dżinso-
wych kurtek i długich włosów – Me-
tal Hammer Festiwal. 27 czerwca 
w katowickim Spodku spotkają się 
wszyscy miłośnicy metalu, w  tym 
roku z pogranicza bardziej ambit-
nych odmian tego stylu. Główną 
gwiazdą tegorocznej edycji będzie 
amerykański zespół prog rockowy 
Dream Th eater, Polskę reprezen-
tować będzie poruszająca się w po-
dobnej stylistyce formacja Riverside, 
a także post rockowa grupa Tides 
From Nebula. Do listy zagranicz-
nych wykonawców dołączyła ostat-
nio szwedzka formacja Evergrey łą-
cząca gothic metal z progresywnym 
metalem. W poprzednich edycjach 
Metal Hammer Festiwal wystąpiły 
największe sławy gatunku – m.in. 
grupy Tool, Megadeth, Opeth czy 
Kreator.

KULTURA

Walentynki są jak legendarne 

cukierki – lentilki. Słodkie do 

bólu, kaloryczne (dla nasze-

go portfela), nachalne. Mimo 

wszystko w najnowszym wy-

daniu Pop Artu będzie trochę 

walentynkowych klimatów. 

Zasłużą się o to Damien Rice 

i  Keanu Reeves. Trudno mi 

zrozumieć, dlaczego święto 

zakochanych musi być ob-

chodzone w połowie lutego, 

kiedy za oknem zima, a sól 

przemysłowa zżera nasze 

buty. Święty Walenty niech 

śpi w błogim spokoju, a my, 

daleko od galerii handlo-

wych, celebrujmy może 

1 maja?

MUZYCZNA RECENZJA

DAMIEN RICE
My Favourite Faded Fantasy

Irlandzki piosenkarz Damien Rice 
jest dla mnie jak członek rodzi-
ny. Jedenaście lat temu moja żona 
przywiozła mi z pobytu studyjnego 
w Cambridge płytę „O”, którą Da-
mien Rice zrobił prawdziwą dziurę 
do świata. W tej muzyce było tyle 
uczucia, że podejrzewałem autora o 
stosowanie niedozwolonych środ-

ków hormonalnych. W międzyczasie 
Damien Rice nagrał przeciętną płytę 
„9”, związał się i rozstał z piosen-
karką Lisą Hannigan, przestawiając 
się na jachting i morawskie wino (w 
szczególności Frankowkę serwowa-
ną podczas pobytu na festiwalu Co-
lours of Ostrava). Najnowszy album 
studyjny Irlandczyka – „My Favou-
rite Faded Fantasy” to efekt ośmiu 
lat przeżyć duchowych, miłosnego 
rozczarowania, a także znalezienia 
nowej życiowej drogi. Na album zło-
żyło się osiem pięknych kompozycji, 
przeważnie o miłości. Rice, jak mało 
kto, potrafi  skomponować piękną, a 
zarazem bezpretensjonalną piosenkę 
o uczuciach do drugiej osoby. 

Płyta rozpoczyna się bardzo am-
bitnie. Folkowe czasy „O” należą do 
przeszłości. Współczesny Damien 
Rice nie boi się muzycznych eks-
perymentów, zabawy z różnorodną 
gamą dźwięków i przeszkadzajek. 
To niezupełnie album koncepcyjny, 
ale spokojnie można go tak trakto-
wać. Rozbudowane utwory – takie 
jak tytułowy „My Favourite Faded 
Fantasy”, drugi na liście „It Takes 
A Lot To Know A Man” czy przed-
ostatni „Trusty And True” przepla-
tane są na płycie bardziej zwartymi, 
miejscami nawet minimalistyczny-
mi tematami. „Th e Box” na począt-
ku brzmi jak „Th e Blower´s Dau-
ghter” – najsłynniejszy utwór w 
dyskografi i Damiena Rice, wyko-
rzystany m.in. w znakomitymm 
fi lmie „Bliżej” Mike´a Nicholsa. Ale 

to tylko złudzenie, bo na szczęście 
wokalista w najodpowiedniejszym 
momencie przechodzi w zupełnie 
inne rejony – wokalne i aranżacyjne. 
Mocny, znerwicowany refren robi 
swoje, przeszywa na wskroś, pozo-
stając na długo w głowie. Gdybym 
zaś był szefem stacji radiowej, do 
upadłego forsowałbym  „I Don´t 
Want To Change You”, to bowiem 
wręcz genialny przykład świetnego, 
radiowego hitu. Poniekąd w klima-
tach Coldplay, barwa głosu i sposób 
śpiewania Damiena Rice´a są jed-
nak na tyle oryginalne, że o stadio-
nowym wyciu a´la Chris Martin nie 
może być raczej mowy. 

Damien Rice już nie jest typowym 
chłopakiem z gitarą. Na najnowszej 

płycie otoczył się symfonicznymi 
smaczkami, stanowiącymi tło dla in-
tymnego przekazu. Zyskują na tym 
wszystkie kompozycje na albumie. 
Zaś najbardziej, w moim przeko-
naniu, ukryty pod numerem 3 „Th e 

Greatest Bastard”. Damien Rice po-
wrócił w wielkim stylu. 

FILMOWA RECENZJA

JOHN WICK 
(USA, Chiny, Kanada 2014)

Od legendarnych czasów, w których 
Arnold Schwarzenegger tępił swo-
ich wrogów w kultowym obrazie 
„Komando” (1985 rok), nie było w  
kinach tak pierwszoplanowego fi lmu 
akcji, jak w przypadku „Johna Wicka” 
z Keanu Reevsem w roli głównej. 
Reeves, który po kilku prawdziwych 
gniotach powoli reaktywuje swoją 
karierę aktorską, wcielił się w postać 
elitarnego płatnego zabójcy, który – 
podobnie jak w przypadku bohatera 

„Komando” – pragnie zacząć nowe 
życie z dala od zgiełku i krwi. 

John Wick ma jednak pecha. Nie 
tylko na raka umiera jego żona, ale w 
dodatku syn jego byłego pracodawcy 
(szefa rosyjskiej mafi i) kradnie mu 

Forda Mustanga, na deser zabijając 
szczeniaka rasy beagle. Film w re-
żyserii Chada Stahelskiego i Davida 
Leitcha broni się jednak nie scena-
riuszem, który trąci fi lmami „B” klasy, 
a mistrzowskim aktorstwem. Reeves 
niczym świeczki z urodzinowego 
tortu zdmuchnął takich herosów 
ekranu, jak Jason Statham czy Liam 
Neeson. Reeves połączył aktorstwo 
z desek Broadwayu ze sztuką walki 
wymyśloną przez słowackiego Żyda, 
Imiego Lichtenfelda. Posługując się 
metodą krav maga i pistoletem marki 
Glock John Wick elegancko likwidu-
je wszystkie pionki w hierarchii rosyj-
skiej mafi i działającej w Nowym Jor-
ku. Trup ściele się gęsto, tym bardziej, 
że w scenariuszu zabrakło miejsca na 

miłosne i fi lozofi czne dywagacje. Te 
pozostawmy bohaterom pokroju Ja-
mesa Bonda, który nie zasmakował 
nigdy porannego pocałunku szczenia-
ka.  Nie ma więc zielonego pojęcia, jak 
boli strata ukochanego futrzaka.
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Jesteście małżeństwem od sied-
miu lat. To dużo czy mało?

Jaroslav: Nie możemy uważać się 
za jakieś doświadczone, dojrzałe 
małżeństwo, ale z drugiej strony 
– niedawno wspominaliśmy ten 
okres, kiedy się poznaliśmy i wy-
dało nam się niewiarygodne, jak 
długi czas upłynął od tego mo-
mentu, ile już razem zdążyliśmy 
przeżyć.
Danuta: Myślę, że wiele czasu 
spędzamy razem. Dużo rozma-
wiamy, dzielimy się tym, czym 
żyjemy, co przeżywamy. W takich 
chwilach wydaje nam się, że już się 
bardzo dobrze znamy, więc myślę, 
że te siedem lat to jednak dużo.

Instytucja małżeństwa przeżywa 
duży kryzys. Zawieranych jest 
coraz mniej ślubów, a rozwodów 
przybywa. Co może być tego 
przyczyną?

Danuta: To ten dzisiejszy świat. 
Młodzi ludzie widzą, że można 
tylko mieszkać razem, bez zo-
bowiązań, a to bardzo degraduje 
instytucję małżeństwa. Może nie-
których zniechęca również to, że 
potem dużo małżeństw się rozwo-
dzi – wolą raczej w ogóle nie wstę-
pować do małżeństwa, skoro i tak 
jest skazane na niepowodzenie. Z 
kolei tak duża liczba rozwodów to 
wynik dzisiejszego stylu życia: ro-
bimy wszystko szybko, byle zdążyć 
jak najwięcej, jak najszybciej, a na 
bycie razem już nie starcza czasu. 
Jaroslav: Współczesną mental-
ność, konsumencki sposób ży-
cia ludzie przenoszą również na 
związki. Dzisiaj, kiedy coś się psu-
je, przestaje działać, przeważnie 
się tego nie naprawia, ale wyrzu-
ca i kupuje nowe. Kiedy związek 
już nie daje nam tego, co kiedyś, 

już nie funkcjonuje tak, jak byśmy 
chcieli, to najprościej jest się ro-
zejść i poszukać sobie kogoś inne-
go. Skoro tak łatwo to zrobić, to po 
co szukać wyjścia z problemów i 
starać się, żeby nasz związek mógł 
się rozwijać?
Danuta: Może także z tego powo-
du tak nam to leży na sercu, żeby 
pomagać innym parom. Zdecydo-
waliśmy się prowadzić kursy dla 
małżonków, żeby pomóc ludziom, 
zachęcić do tego, żeby ze sobą wię-
cej rozmawiali, żeby rozwiązywali 
problemy i szukali wzajemnego 
przebaczenia, a nie uciekali się od 
razu do rozwodu.

Czy problemy nie zaczynają się 
już na samym początku? W dzi-
siejszych czasach przysięga: „Nie 
opuszczę cię aż do śmierci” nie 
ma już chyba tak dużej wagi. 
A młodzi ludzie, przysięgając, 
że nie opuszczą się w zdrowiu i 
chorobie, nie zdają sobie spra-
wy, jakie kłopoty mogą ich we 
wspólnym życiu spotkać.

Jaroslav: W czasie ślubu cywil-
nego w urzędzie nawet się tam 
nic takiego nie mówi. W koście-
le – tak, ale trzeba powiedzieć, że 
bycie wierzącym nie gwarantuje, 
że małżeństwo nie będzie miało 
problemów, że pewnego dnia nie 
zawiśnie nad związkiem ryzyko 
rozwodu. Nawet wierzące pary 
mają duże problemy. To nie jest 
takie proste: powiedzieć sobie, że 
jesteśmy wierzący, więc nasze mał-
żeństwo będzie funkcjonować bez 
problemów. Także wierzący muszą 
walczyć o swój związek i stale dbać 
o niego i zmagać się z problema-
mi. A w związek trzeba nieustan-
nie inwestować, starać się, by miał 
przestrzeń, by się rozwijał.

Danuta: Kiedy nadejdą problemy, 
ludziom wydaje się, że najłatwiej 
jest opuścić tę drugą osobę. Braku-
je tej świadomości, że ja muszę się 
zmienić, ja muszę pracować nad 
sobą i wyjść naprzeciw tej dru-
giej osobie. W małżeństwie musi 
skończyć się to moje „ja”, a zacząć 
wspólne „my”. Ale w dzisiejszych 
małżeństwach bardzo często bra-
kuje takiej chęci, by iść razem, 
wspólnie rozwiązywać problemy, 
czasem jeden drugiemu ustąpić. 
Każdy chce, by było to wygodne 
dla niego.

Jakie są najgorsze kryzysy, które 
mogą wystawić na próbę mał-
żeństwo? 

Danuta: Często jest to zdrada. 
Często problemem są pieniądze 
i strata pracy. Kiedy jeden z part-
nerów straci zatrudnienie, zostaje 
w domu, podczas gdy ten drugi 
pracuje, a ich sposób wykorzysty-
wania czasu się rozmija. Potem 
przychodzą często jeszcze trud-
niejsze kłopoty  fi nansowe, czasem 
zadłużenie czy hazard. Kłopoty 
fi nansowe i wszystko, co ze sobą 
niosą, są częstą przyczyną rozwo-
dów. Ostatnio mieliśmy dwa takie 
przypadki: starliśmy się pomóc, 
doradzić parom małżeńskim, które 
borykały się z podobnymi proble-
mami. 

Jaroslav: Poważny kryzys może 
wiązać się też z czymś, co jednego 
z partnerów całkowicie pochłonie: 
pracoholizm czy jakieś uzależnie-
nie, coś, co człowieka odciągnie w 
zupełnie innym kierunku.

W małżeństwie czai się też na 
pewno jakiś „cichy wróg” – co-
dzienne, chociaż niepozorne 
problemy, które niezauważalnie 

podkopują fundamenty tego 
związku…

Jaroslav: Główny problem, o 
czym wspominała już żona, to ten 
nasz egoizm. Czasem nawet nie 
ma jakiegoś specjalnego napięcia 
czy jakiejś widocznej przyczyny 
rozpadu tego małżeństwa, kon-
kretnego widocznego problemu, 
ale partnerzy żyją obok siebie, 
nie razem, i każdy sam dla siebie 
– realizuje swoje cele, zaspokaja 
swoje potrzeby. Poza tym ludzie 
dzisiaj nie chcą się poświęcić dla 
tego związku, nie chcą czegoś, co 
wymaga wysiłku, nad czym muszą 
pracować. To pewnie tkwi w każ-
dym z nas, z czymś takim musimy 
walczyć.  

Gdzie szukać wzorów małżeń-
skiego życia? Czy to, jak wyglą-
dał związek naszych rodziców, 
może wpłynąć na nas? 

Danuta: Rodzina, w której czło-
wiek się wychował, na pewno 
jest wielkim wzorem. To wpływa 
na jego psychikę i nastawienie. 
Statystyki pokazują, że małżon-
kowie, którzy żyli w niepełnych 
rodzinach, częściej się rozwodzą, 
a parom, które wychowały się w 
szczęśliwych rodzinach, częściej 
udaje się zostać razem. 

Jaroslav: Człowieka, jego cha-
rakter i późniejsze postępowanie, 
najbardziej kształtują właśnie te 
pierwsze lata życia, a więc okres, 
który spędza w domu rodzinnym. 
Jeśli w tym czasie widzi, że moż-
liwy jest dobry, szczęśliwy związek 
między małżonkami, to jakoś tak 
naturalnie niesie ten bagaż z sobą 
w dalsze życie. A kiedy widzi inną 
sytuację, może nawet nie wierzy, że 
to możliwe, że ludzie mogą żyć z 

sobą wiele lat i tworzyć harmonij-
ny związek. 

Często wspominają państwo o 
pięciu językach miłości. Temu 
tematowi poświęcony jest też 
jeden z wieczorów małżeńskich. 
Co to takiego?

Jaroslav: Ludzie mogą okazywać 
miłość na różne sposoby. Znany 
doradca małżeński, Gary Chap-
man, nazwał to językiem miłości. 
Każdy z nas ma swój język ojczy-
sty, który jest dla niego naturalny, 
są też inne języki, których może-
my się nauczyć, choć nie jest to 
dla nas już takie naturalne. Po-
dobnie jest w miłości. Chapman 
twierdzi, że każdy z nas jest inny 
i dlatego ma swój sposób, za po-
mocą którego wyraża miłość do 
drugiej osoby i w taki sam sposób 
chce również przyjmować miłość. 
Jest to uzależnione od charakte-
ru czy też wychowania. Często 
partnerzy posługują się różnymi 
językami miłości: dla jednego ję-
zykiem tym są uczynki, przysługi, 
a dla innego jest to bycie razem. 
Według Chapmana, istnieje pięć 
głównych emocjonalnych sposo-
bów przekazywania miłości. Są to: 
słowa potwierdzające uczucie, czas 
spędzany razem, otrzymywanie 
prezentów, praca na rzecz rodzi-
ny oraz fi zyczny kontakt. Wiele 
kłopotów i nieporozumień mał-
żeńskich wynika z tego, że każdy 
z małżonków posługuje się innym 
językiem miłości i frustrują się, 
gdy partner nie rozumie tego, co 
chcą mu zakomunikować. Pragną, 
by ta druga osoba okazywała im 
miłość w ten sam sposób.

Rozmawiała:
ELŻBIETA PRZYCZKO 

Dom Narodowy w Cieszynie za-
prasza na ciekawe wydarzenie kul-
turalne. Przy okazji obchodzonego 
8 marca Dnia Kobiet przygotował 
spektakl słowno-muzyczny, podczas 
którego wystąpią: Justyna Hubczyk 
(wokal) i Łukasz „Forest” Piechota 
(fortepian). Impreza rozpocznie się 
o godz. 16.00, a przyjść mogą oczy-
wiście nie tylko panie... 

Spektakl pod nazwą „Pociąg rela-
cji: kobieta-mężczyzna” to żartobli-
wa, muzyczna podróż w głąb relacji 

damsko – męskich. Polskie piosenki 
i inteligentny humor opowiedzą o 
odwiecznych zależnościach pomię-
dzy światem kobiet i mężczyzn. Po-
znamy też kilka prawd o związkach, 
a wszystko to w krzywym zwierciad-
le i z przymrużeniem oka. Usłyszy-
my ponadczasowe, niezapomniane 
melodie w stylu retro: „Gdy mi 
ciebie zabraknie”, „O mnie się nie 
martw”, „Bombonierka”, „Bo to się 
zwykle tak zaczyna” i wiele innych.  
 (ep)

W czerwcu ubiegłego roku w Domu 
PZKO w Mostach k. Jabłonkowa 
„ochrzczono” dwie książki: „Mosty u 
Jablunkova. Včera a dnes/Wczoraj i 
dzisiaj” oraz „Istebna. Zarys dziejów 
beskidzkiej wsi/Náčrt dějin beskydské 
vesnice”. Wydanie tych ukazujących 
się w językach polskim i czeskim pub-
likacji było uwieńczeniem realizowa-
nego przez obie gminy od 2013 roku 

ponadgranicznego projektu „Mosty 
koło Jabłonkowa i Istebna, wczoraj i 
dziś – Mosty u Jablunkova a Istebna, 
včera a dnes”. Tak samo jak towarzy-
sząca wieczorowi promocyjnemu ksią-
żek wystawa starych zdjęć Mostów 
i Istebnej w mosteckiej Drzewiónce 
„Na Fojstwiu”. Obecnie ta ciekawa 
wystawa wędruje po Zaolziu. Kolej-
nym jej przystankiem będzie czesko-

cieszyńska Galeria MOST, mająca 
siedzibę tuż przy łączącym Cieszyny 
moście Przyjaźni. Wernisaż wystawy 
pn. „Zdjęcia dawnych Mostów k. Ja-
błonkowa i Istebnej” odbędzie się w 
środę 18. 2. o godz. 16.00. W ramach 
imprezy jej uczestnicy będą się mogli 
zaznajomić z działalnością mosteckie-
go Gorolskigo Centrum Informacji 
Turystycznej GOTIC.  (kor)

Jak zbudować szczęśliwy związek?
Danuta i Jaroslav Pokorni, o których piszemy na stronie 1, mówią, że leży im na sercu szczęśliwy, spełniony związek małżeński. Nie tylko ich własny – prowadząc 
kursy dla małżeństw troszczą się także o związki innych. Smuci ich, choć nie dziwi – biorąc pod uwagę dzisiejszą mentalność – spadająca popularność instytucji mał-
żeństwa oraz łatwość, z jaką małżonkowie rezygnują z walki, wybierając jako najprostszą drogę rozstanie. W wywiadzie dla „Głosu Ludu” opowiadają o inwestowa-
niu w związek, pięciu językach miłości i najczęstszych kryzysach, które wystawiają na próbę małżeństwo.

Pociąg relacji: 
kobieta-mężczyzna

Beskidzkie wioski w starej fotografi i

Miłośnicy śpiewu operowego po-
winni zaznaczyć sobie w kalendarzu 
na czerwono piątek 27 lutego. W 
tym dniu w Centrum Zborowym 
Luterańskiego Ewangelickiego 
Kościoła A.W. odbędzie się koncert 

„Troje ročních období – Trzy Pory 
Roku”. Jego gościem będzie Eva 
Dřízgová-Jirušová, solistka Narodo-
wego Teatru Morawsko-Śląskiego w 
Ostrawie. Na fortepianie będzie jej 
akompaniował pianista Paolo Gatto. 

Koncert rozpocznie się o godz. 
18.05. Zabrzmią pieśni Antonína 
Dvořáka, Gabriela Fauré, Georga 
Friedricha Haendla, Giacomo Puc-
ciniego i wielu innych kompozyto-
rów.  (kor)

Dzisiak, czyli w ostatnią przed Wiel-
kim Postem sobotę, warto wpaść 
do Herczawy. W tej najbardziej na 
wschód położonej wsi naszego regio-
nu i całej Republiki Czeskiej już po raz 
trzeci odbędą się Herczawskie Ostat-
ki. Impreza, której będzie towarzyszyć 

gminne świniobicie z mnóstwem wie-
przowych smakołyków, rozpocznie 
się w samym centrum wioski, przy 
jednej z gminnych gospód, w samo 
południe. W godzinę później wyruszy 
przez wieś korowód przebierańców. O 
godz. 15.00 zaś, wraz z tradycyjnym 

„pochowanim basy”, jurorzy wybiorą 
najlepsze ostatkowe maski. Na małej 
scenie o dobry humor zadbają zespo-
ły: „Górole” z Mostów koło Jabłonko-
wa, „Jackové” z Jabłonkowa i „Mionší” 
z Łomnej Dolnej oraz ich kapele.  
 (kor)

Ostatki po herczawsku

Operowe Trzy Pory Roku
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIE-
SZYN: Lalka (15, godz. 17.30);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Obušku z  pytle ven (16, 
godz. 10.00);
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Penzión pro svobodné pány 
(14, godz. 17.30).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 
Dzwoneczek i bestia z Nibylandii 
(14-16, godz. 15.30); Pięćdziesiąt 
twarzy Greya (15, 16, godz. 17.45); 
Whiplash (14, 15, godz. 18.00); 
Jolnta (14, godz. 18.15); Babovřesky 
3 (15, godz. 20.00); Anioł śmierci 
(16, godz. 18.00); Fotograf (16, godz. 
20.00); KARWINA – Ex: Dzwone-
czek i bestia z Nibylandii (14, godz. 
14.15, 14, 15, godz. 16.00); Pięćdzie-
siąt twarzy Greya (14, godz. 18.00, 
15m, godz. 17.45); Anioł śmierci 
(14, 15, godz. 20.00); TRZYNIEC – 
Kosmos: Dzwoneczek i bestia z Ni-
bylandii (14, 15, godz. 15.00); Anioł 
śmierci (14, godz. 20.00, 15, godz. 
17.30); Pięćdziesiąt twarzy Greya 
(14, godz. 17.30, 22.00; 15, godz. 
20.00); Niezłomny (16, godz. 17.30); 
Hodinový manžel (16, godz. 20.00); 
BYSTRZYCA: Żółwie Ninja (14, 
godz. 18.00); JABŁONKÓW: Trzy 
serca (15, godz. 17.00, 19.30); CZ. 
CIESZYN – Central: Spongebog: 
Na suchym lądzie (14, 15, godz. 

15.45); Niezłomny (14, 15, godz. 
17.45); Pięćdziesiąt twarzy Greya 
(14, 15, godz. 20.00); CIESZYN – 
Piast: Baranek Shaun (14-16, godz. 
14.00, 15.45); Exous: Bogowie i kró-
lowie (14-16, godz. 17.30).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00. 
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CIERLICKO-CENTRUM – 
MK PZKO zaprasza 15. 3. o godz. 
16.00 na „Marcowe spotkanie z ko-
medią” do Domu Kultury. W progra-
mie teatrzyk z Ligotki Kameralnej. 
W ramach spotkania będzie czynna 
wystawa prac dzieci z polskiej szkoły, 
nastąpi też rozdanie nagród dla najl-
pszych małych malarzy. Kawiarenka 
„U Zefl ika” czynna od godz. 15.00.
CIERLICKO, STANISŁOWI-
CE – Kluby Kobiet oraz Seniora 
Cierlicko-Centrum, Kościelec, Gro-
dziszcz i Stanisłowice zapraszają we 
wtorek 17. 2. o godz. 17.00  na trady-
cyjne Babskie Ostatki do DPŻW na 
Kościelcu. Kolacja i zabawa zapew-
niona (o wartości 200 kc). Do tańca 
przygrywać będzie Marian Waszut.
CZ. CIESZYN – Kawiarnia 
„Avion” zaprasza w piątek 20. 2. o 
godz. 17.00 na Salon Muzyczny pt 

„Kwartet Milana Michny”. Wej-
ściowki w cenie 60 kc, prosimy o re-
zerwację miejsc.

Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. 
Havlíčka zaprasza na spotkanie z cy-
klu „Podróże bliskie i dalekie” w pią-
tek 20. 2. o godz. 17. 00. „Finlandia 
z bicyklowego zica” to opowieść Zbi-
gniewa Pawlika o wyprawie człon-
ków Turystycznego Klubu Kolar-
skiego „Ondraszek” z Cieszyna przez 
Litwę, Łotwę i Estonię do Finlandii.

HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE 
– MK PZKO zaprasza na Bal Mło-
dzieżowy dnia 27. 2. (piątek) od 
godz. 19.00 w Domu PZKO. Kuch-
nia domowa, bogata tombola i pro-
gram kulturalny. Miejscówki do na-
bycia w bibliotece w Domu PZKO 
pon. i śr. w godz. 12.00-17.00 albo 
pod nr. tel. 724 576 527.

KLUB 99 – Spotyka się w ponie-
działek 16. 2. o godz. 11.00 w Domu 
PZKO w Bystrzycy.

LIGOTKA KAMERALNA – MK 
PZKO zaprasza na walne zebranie 
15. 2. o godz. 15.00 w Domu PZKO. 
W programie: występ dzieci, spra-
wozdanie za rok 2014, plany, sprawy 
bieżące, wybory nowego zarządu.

ŁYŻBICE-WIEŚ – Zarząd MK 
PZKO zaprasza wszystkich swoich 
członków (zwłaszcza tych, którzy 
już przez dłuższy okres na zebrania 
te nie uczęszczali) na doroczne ze-

branie członkowskie, które odbędzie 
się 21. 2. w świetlicy MK PZKO. Po-
czątek o godz. 16.00. W programie 
m.in. sprawozdanie z działalności za 
rok 2014, wytyczenie planu działania 
na lata następne. W ramach zebrania 
odbędzie się prelekcja geografi czna 
pt. „Sri Lanka” z prelegentem inż. 
Jerzym Pindórem.

OSTRAWA – Konsulat Generalny 
RP w Ostrawie uprzejmie informuje, 
iż dnia 16. 2. o godzinie 11.00 w sie-
dzibie Konsulatu, odbędzie się spot-
kanie przedstawicieli Koła Polskich 
Kombatantów oraz Rodziny Ka-
tyńskiej z Szefem Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjono-
wanych – ministrem Janem Stanisła-
wem Ciechanowskim.

PIOTROWICE K. KARWINY 
– MK PZKO zaprasza we wtorek 
17. 2. o godz. 17.00 na spotkanie z 
Bogusławem Czapkiem, przewodni-
czącym MK PZKO w Skrzeczoniu 
do Domu PZKO.
STANISŁOWICE, CIERLI-
CKO-KOŚCIELEC – Zarządy 
MK PZKO zapraszają w niedzielę 
15. 2. o godz. 15.00 do DPŻW na 
Kościelcu na walne zebrania swoich 
Kół. W programach sprawozdania z 
działalności, wybory zarządów, plany 
na dalsze i tematy ogólne. Po zebra-
niach spotkania towarzyskie przy 
kawie i herbacie.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków i sym-
patyków na Bal Seniora, który od-
będzie się w poniedziałek 16. 2. 
o godz. 15.00 w Czytelni. Zgłosze-
nia przyjmują rejonowi Klubu Se-
niora lub Stanisław Samek do soboty 
14. 2., nr tel. 732 164 872.

OFERTA PRACY
FIRMA Z TŘINCE HLEDÁ za-
městnance na kumulovanou praco-
vní pozici – strojník, údržbář, řidič. 
Požadujeme: vzdělání technického 
nebo strojního zaměření, časová fle-
xibilita, technická zdatnost, dobrý 
zdravotní stav, zodpovědnost, trest-
ní bezúhonnost. Nabízíme práci na 
HPP, mzda 22 000 kč. Nástup ih-
ned. Životopisy zasílat: personalni@
milkeffekt.cz.  GL-072
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Boże, stała się wola Twoja...

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że zmarła w wieku 
93 lat nasza Ukochana Mamusia, Teściowa, Babcia, 
Prababcia, Ciocia

śp. HELENA SIKOROWA
z domu Małyjurkowa

zamieszkała w Jabłonkowie-Szygle pod nr. 952. Pogrzeb Drogiej Zmarłej 
odbędzie się we wtorek  dnia 17. 2. 2015 o godz. 10.30 z kościoła parafi al-
nego w Jabłonkowie. Córka i synowie z zasmuconymi rodzinami.  GL-106

Wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami smutek i żal 
oraz złożyli nam wyrazy współczucia po śmierci naszego Najdroższego

śp. KAZIMIERZA FERFECKIEGO

z całego serca dziękujemy i pragniemy również podziękować ZG PZKO, 
MK PZKO Sibica, PSP Cz. Cieszyn oraz rodzinie olziańskiej. Szcze-
gólne podziękowania za długoletnie wsparcie i opiekę składamy panu 
MUDr. Hennerowi, państwu Hornym i pani Liďakowej.  GL-104

Upływa szybko życie

jak potok płynie czas,

radujmy się tą chwilą,

póki jesteśmy wraz.

11 lutego 2015 obchodził swój zacny jubileusz

inż. ALOJZY CHLEBIK
z Ropicy

Z tej okazji bukiet najserdeczniejszych życzeń zdrowia, szczęścia, pomyśl-
ności oraz dużo radości na co dzień składają byli współpracownicy z Gospo-
darstwa Szkolnego w Czeskim Cieszynie.  GL-080

Wczoraj obchodził zacny jubileusz 70 lat

pan JAN NIEDZIELA

z Karwiny. Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, 
radości wśród najbliższych składają Bronisława i Włady-
sław.  AD-004

Wczoraj, 13 lutego 2015 r., minęła smutna trzecia roczni-
ca, kiedy od nas odeszła 

śp. DANIELA BAŁONOWA 
z Hawierzowa-Błędowic, z domu Cimała

zaś dnia 18 lutego obchodziłaby 77 lat. O chwilę wspo-
mnień proszą syn Adam i Władek z rodziną.  GL-102

Można odejść na zawsze,

by stale być blisko.
   ks. Jan Twardowski

Dnia 13. 2. 2015 minęła 1. rocznica śmierci mojej Mamy

śp. HELENY MARCOL
zaś dnia 18. 3. 2015 minie 2. rocznica śmierci mojego Taty

śp. JAKUBA MARCOLA
z Rychwałdu

Z wdzięcznością wspomina córka z rodziną.  GL-098

Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach bliskich.

Dnia 15 lutego przypada 16. rocznica śmierci naszego 
Kochanego

śp. ADOLFA DZIKA

z Hawierzowa-Suchej. Z miłością i wdzięcznością wspo-
minają najbliżsi.  GL-103

Dnia 15 lutego 2015 obchodziłaby 100. urodziny nasza 
Mamusia i Babcia

śp. HELENA SZURMANOWA

z Czeskiego Cieszyna. O chwilę wspomnień proszą córki 
Alicja, Helena z rodzinami oraz syn Jan.  GL-093

Mijają godziny, dni, płyną lata,

a pamięć o Tobie wciąż żyje i do serc powraca...

Dnia 14. 2. 2015 mija 10. rocznica śmierci

śp. MARII GAJDZICOWEJ

z Lesznej Dolnej. O chwilę cichych wspomnień proszą 
najbliżsi.  GL-094

Kto w sercach żyje tych,

których opuścił, ten nie odszedł...

Dnia 17. 2. 2015 minie siódma rocznica, kiedy opuścił 
nas na zawsze nasz Kochany Tata, Dziadek, Pradziadek, 
Krewny i Znajomy 

śp. inż. JAN ŻMIJA
O chwilę wspomnień i zadumy proszą córka i syn z rodzi-
nami.  GL-097
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Zapraszamy Was do naszego nowoczesnego zakładu
będącego centrum usług kamieniarskich na Ziemi Cieszyńskiej

Przyjeżdżamy także do klienta

Filia: Cisownica, ul. Ustrońska 156
5 km od przejścia granicznego

w Górnej Lesznej

Siedziba firmy:
Hażlach, ul. Cieszyńska 20B
Tel. +48 606 452 479,  
+48 338 567 377
www.kamenictvi-wrzos.cz

Kamieniarstwo WRZOS
Najczęściej wybierana firma w regionie

Jakość potwierdzona ilością zleceń



sobota   |   14 lutego 201512

KOSOWSKI: LECH NAJGROŹ-
NIEJSZYM RYWALEM LEGII. 
Wczoraj na boiskach Polski ruszyła 
wiosenna runda ekstraklasy piłkar-
skiej. Według byłego reprezentanta 
Polski, Kamila Kosowskiego, naj-
groźniejszym rywalem Legii War-
szawa w walce o mistrzostwo Polski 
będzie Lech Poznań. – Lech dokonał 
w zimowej przerwie najlepszych za-
kupów – zaznaczył Kosowski w roz-
mowie z portalem „Interia.pl”. A kto 
z piłkarzy, zdaniem „Kosy”, zabłyś-
nie najjaśniej w rewanżowej rundzie 
rozgrywek? – Na wiosnę najbardziej 
błyszczeć może Michał Masłowski 
– ocenił Kosowski. W strefi e spad-
kowej drżeć musi z kolei Górnik Za-
brze – tak przynajmniej uważa były 
ofensywny pomocnik m.in. Wisły 
Kraków i reprezentacji Polski. 

* * *
W KADRZE SKOCZKÓW 
BRAKUJE PSYCHOLOGA. 
Maciej Kot, który nie znalazł się w 
nominacji trenera Łukasza Kruczka 
na zbliżające się mistrzostwa świata 
w narciarstwie klasycznym w Fallun, 
domaga się podobno psychologa w 
polskiej kadrze skoczków. Do całej 
sytuacji ustosunkował się wiceprezes 
Polskiego Związku Narciarskiego, 
Andrzej Wąsowicz. – Łukasz Kru-
czek uznał, że na tę chwilę praca z 
psychologiem nie jest potrzebna. Nie 
mielibyśmy nic przeciwko, gdyby 
współpraca z Kamilem Wódką zo-
stała przedłużona. Nic nie stoi jed-
nak na przeszkodzie, żeby Maciek 
rozpoczął indywidualne konsultacje. 
Nie zabraniamy mu tego – stwier-
dził Andrzej Wąsowicz. Maciej Kot 
przyznał, że jednym z powodów jego 
słabszej formy w tym sezonie jest 
brak współpracy z psychologiem w 
kadrze biało-czerwonych. 

* * *
RANKING WBO: AWANS AR-
TURA SZPILKI. W najnowszym 
rankingu federacji bokserskiej WBO 
znalazło się miejsce dla czterech pol-
skich pięściarzy. Artur Szpilka, po 
zwycięstwie nad Tomaszem Adam-
kiem, awansował na 11. miejsce ze-
stawienia. Jak podaje „Bokser.org”, 
na czele zestawienia w kategorii 
junior ciężkiej pozostał Krzysztof 
Głowacki (24-0, 15 KO), który po-
konując w ostatni dzień stycznia Nu-
rego Seferi zapewnił sobie pojedynek 
eliminacyjny do tronu z drugim w 
rankingu Tonym Bellew. Niewielki 
awans stał się również udziałem Ma-
teusza Masternaka (34-2, 24 KO), 
który w tym samym limicie zmienił 
dziewiąte miejsce na ósme.

* * *
POLSCY BADMINTONIŚCI 
ZA BURTĄ. Polscy badmintoni-
ści występujący w mistrzostwach 
Europy drużyn mieszanych doznali 
drugiej porażki w grupie i nie awan-
sowali do fazy pucharowej czempio-
natu w Leuven.  (jb)

Hokeiści Hawierzowa, a także ki-
bice AZ-u z niecierpliwością wypa-
trują startu ćwierćfi nałów I ligi. W 
drugiej najwyższej klasie rozgrywek 
właśnie trwa faza wstępna playoff s, 
w nowym tygodniu zaś do rywaliza-
cji włączą się ćwierćfi naliści. Druży-
na trenera Jana Danečka dosłownie 
„za pięć dwunasta” awansowała do 
elitarnej szóstki, podobnie zresztą 
jak rok temu. Wtedy AZ odpadł z 
ćwierćfi nałów z Duklą Jihlawa, jak 
będzie tym razem? Rywalem ha-
wierzowskich hokeistów jest zespół 
Trzebicza, który pierwsze dwa me-
cze zaliczy na własnym stadionie. 
Początek batalii w środę o godz. 
17.30. 

Drużyna Trzebicza dysponuje do-
świadczoną kadrą, w I lidze chodzi 
o jeden z zespołów prezentujących 
najrówniejszą formę. Zwłaszcza po-
czątek sezonu należał do Trzebicza, 
który gromił jednego preciwnika za 
drugim, utrzymując się przez długi 
okres czasu na prowadzeniu w tabeli. 
Do ćwierćfi nałów hokeiści Trzebicza 
awansowali ze świetnego trzeciego 
miejsca i w meczu z Hawierzowem 
należą do lekkich faworytów. Klu-
czowe dla losów tej serii będą stałe 
fragmenty gry – czyli przewagi li-

czebne i osłabienia. W przewagach 
liczebnych rywal hawierzowskiego 
zespołu prezentuje się zazwyczaj wy-
śmienicie. Trzebicz może się też po-
chwalić niezłą efektywnością w ofen-
sywie, w tych statystykach nieśmiało 
dominuje jednak zespół AZ-u, któ-
ry w fazie zasadniczej I ligi zdołał 
strzelić o dwie bramki więcej. Sta-
tystyki pozostawmy jednak zapaleń-
com, na lodowisku będzie się liczyła 
w środę przede wszystkim aktualna 
dyspozycja obu klubów. AZ zaliczył 
nerwową, ale szczęśliwą końców-
kę, przebijając się na szóste miejsce 
w tabeli zapewniające bezpośredni 
udział w ćwierćfi nałach. Morale ze-
społu jest na wysokim poziomie, we-
dług najświeższych informacji nikt w 
klubie nie narzeka na poważniejsze 
dolegliwości zdrowotne. 

Pod znakiem zapytania stoi pozy-
cja pierwszego golkipera hawierzow-
skiego zespołu. Pod nieobecność 
kontuzjowanego Danečka bramki 
AZ-u bronił – i to rewelacyjnie – 
Petr Matoušek. Lukáš Daneček do 
ćwierćfi nałów zdąży wylizać się z 
ran, trener Jan Daneček może więc 
ponownie liczyć na usługi dwóch 
równych golkiperów. Niewykluczo-
ne też, że świetna postawa Mato-
uška, który w dużym stopniu przy-
czynił się do kluczowych zwycięstw 
w fi nale fazy zasadniczej, przesądzi 
o pozycji pierwszego bramkarza na 
starcie ćwierćfi nałów. – Jeszcze na 
ten temat nie rozmawialiśmy. Ta de-
cyzja należy wyłącznie do trenera – 
powiedział Matoušek. – Atmosfera 
w drużynie jest rewelacyjna. Men-
talnie pomogły nam ostatnie mecze, 
które wywindowały nas na szóstą 
lokatę – podkreślił młody bramkarz. 

System ćwierćfi nałowych rozgrywek 
zakłada, że w razie wyrównanej wal-
ki kibice mogą się doczekać nawet 
siedmiu spotkań. Ewentualny siód-
my mecz zaplanowany jest znów na 
tafl i Slavii Trzebicz. – Poza Chomu-
towem, który należy do głównych 
faworytów playoff s, reszta ekip jest 
w naszym zasięgu – odważnie zade-
klarował szkoleniowiec Hawierzo-
wa, Jan Daneček. W kadrze AZ-u 
sezon rozpoczęło kilku hokeistów 
wypożyczonych na zmienne starty 
z ekstraligowego Trzyńca. Na star-

cie sezonu gole dla hawierzowskiego 
klubu strzelał m.in. polski napastnik 
Aron Chmielewski, w fi nale fazy za-
sadniczej jednym z kluczowych ho-
keistów Az-u był z kolei napastnik 
Marek Růžička. – Marek Růžička w 
znaczący sposób pomógł nam cho-
ciażby w najważniejszym spotkaniu 
sezonu, czyli zwycięskiej ostatniej 
kolejce z Jihlawą – zaznaczył Da-
neček. Hawierzowianie zdołali zwy-
ciężyć u siebie 4:1, a młody trzynie-
cki napastnik zaliczył gol i asystę. 

JANUSZ BITTMAR

Wszystko wskazuje na to, że w maju 
nie znajdziemy w Ostrawie wol-
nego pokoju w żadnym z hoteli. A 
wszystko za sprawą rozgrywanych 
w tym terminie mistrzostw świata 
w hokeju na lodzie, które zwabią 
do stolicy województwa morawsko
-śląskiego tłumy kibiców z całego 
świata. W najbardziej luksusowych 
hotelach w Ostrawie zamieszka-
ją m.in. hokejowe ekipy Słowenii, 
Norwegii, Finlandii i Słowacji, a 
także drużyny Stanów Zjedno-
czonych, Danii i Białorusi. Poza 
Ostrawą zdecydowali się jednak 
zakwaterować Rosjanie, którzy wy-
brali centrum sportowo-kulturalne 

w Krawarzach należące do byłego 
szkoleniowca reprezentacji RC, 
Aloisego Hadamczika. 

W Krawarzach czeka na Rosjan 
prawdziwa sielanka. Do dyspozycji 
jest nie tylko stadion zimowy, na 
którym zespół może spokojnie, z 
dala od zgiełku kibiców i dziennika-
rzy, szlifować formę do następnych 
meczów, ale także inne atrakcje. 
Rosjanie z pewnością skorzystają z 
dobrodziejstw welnessa, miejscowe-
go aquaparku, a jeśli pogoda dopisze 
– nawet z gry w golfa w pięknym 
zabytkowym parku przylegającym 
do zamku. Trasę z Krawarz do ČEZ 
Areny autokar z hokeistami powi-

nien pokonać w ciągu trzydziestu 
minut. 

Reszta hokejowych ekip postano-
wiła nie eksperymentować, wybiera-
jąc dobrodziejstwo ostrawskich hote-
li. W nowoczesnym obiekcie hotelu 
Park Inn zakwaterowanie znajdą ze-
społy Słowacji, Norwegii, Finlandii i 
Słowenii, z kolei w Hotelu Clarion 
(dawny Atom) usytuowanym bez-
pośrednio obok witkowickiej ČEZ 
Areny azyl znajdą Amerykanie, 
Duńczycy i Białorusini. 

Zaplanowane w terminie od 1 
do 17 maja hokejowe mistrzostwa 
świata elity przyciągną do Ostrawy 
również tłumy kibiców głodnych 

wrażeń nie tylko sportowych. Do-
świadczenia z poprzedniego czem-
pionatu organizowanego w Ostra-
wie mówią, iż właściciele restauracji 
i knajp w ścisłym centrum miasta 
mogą liczyć na bajońskie zarob-
ki. Turniej nakręci też z pewnością 
miejscowych taksówkarzy oraz kie-
szonkowców, dla których Ostrawa i 
Praga będzie w maju prawdziwym 
Eldorado. Jak zapewniają policyj-
ne władze Ostrawy, w związku z 
mistrzostwami świata w hokeju 
dojdzie do wzmocnienia patroli po-
licyjnych w całym mieście. Miesz-
kańcy nie powinni się więc obawiać 
wzrostu przestępczości.  (jb)

Piłkarze młodzieżowych kadr MFK 
Karwina, Ondřej Lingr i Jiří Ciupa, 
wezmą udział w zgrupowaniu repre-
zentacji RC U17 przygotowującej 
się do marcowych spotkań eliminacji 
ME. Bramkarz Jiří Ciupa i pomoc-
nik Ondřej Lingr jutro powinni za-
meldować się w Pradze na Strahowie. 
We wtorek reprezentacja do lat 17 
zmierzy się na Wyspach Brytyjskich 

z równieśnikami z Walii. W planach 
są dwa mecze towarzyskie (drugi od-
będzie się w czwartek), które posłużą 
za sprawdzian generalny przed waż-
nymi meczami o punkty eliminacji. 
Ondřej Lingr i Jiří Ciupa należą do 
grona najbardziej utalentowanych 
młodych karwiniaków. Regularnie 
uczestniczą w prawie wszystkich 
zgrupowaniach kadry RC.  (jb)

Hawierzwianie odliczają dni do startu ćwierćfi nału.

Hokeiści Hawierzowa 
szykują się do ćwierćfi nałów

Sborna zamieszka w Krawarzach

Lingr i Ciupa 
zagrają w Walii
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PIŁKARSKIE SPARINGI: Trzy-
niec – Hluczyn (dziś, 11.00), Karwi-
na – Rozwój Katowice (dziś, 11.00), 
Banik Ostrawa – Myjava (dziś, 
14.00). 

* * *
HOKEJ NA LODZIE: Tipsport 
Ekstraliga: Witkowice – Ołomuniec 
(jutro, 16.20). II Liga: Karwina – 
Brzecław (dziś, 15.30). 

* * *
PIŁKA RĘCZNA – Ekstraliga 
mężczyzn: Banik Karwina – Prze-
rów (jutro, 10.30).  (jb)

W SKRÓCIE

Rozkład jazdy serii 
Trzebicz – Hawierzów
* 18. 2. Trzebicz – Hawierzów

* 19. 2. Trzebicz – Hawierzów

* 22. 2. Hawierzów – Trzebicz

* 23. 2. Hawierzów – Trzebicz

* 26. 2. Trzebicz – Hawierzów

* 1. 3. Hawierzów – Trzebicz

* 4. 3. Trzebicz - Hawierzów

OFERTA

Jiří Ciupa Ondřel Lingr
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