
Nie przerywa się  
rozpoczętej pracy
WYDARZENIE: Seria Sejmików Gminnych Kongresu Polaków w Republice Czeskiej wchodzi właśnie w najbardziej 
gorącą fazę. Od początku marca nie było praktycznie dnia bez spotkania, na którym w którejś z zaolziańskich gmin 
nie dyskutowano by nad efektami kończącej się właśnie kolejnej, XII kadencji Kongresu. Tylko w nadchodzącą 
niedzielę Sejmiki zaplanowano w czterech miejscowościach: Boconowicach, Ligotce Kameralnej, Lutyni Dolnej 
i Nydku. 

Witold Kożdoń

Z kolei w poniedziałek ob-
radowano w Bystrzycy. 
To już mój piąty Sejmik 

Gminny w ciągu miesiąca. Tym 
razem muszę się jednak przyzwy-
czaić, że dziś mogę głosować, bo 
jestem u siebie – żartował Mariusz 
Wałach. Prezes Kongresu Polaków 
omówił efekty kadencji 2016-2020, 
ale przede wszystkim złożył waż-
ną deklarację. – Nie przerywa się 
rozpoczętej pracy, dlatego chcę ofi-
cjalnie poinformować, że zdecydo-
wałem się kandydować do kolejnej 
Rady Kongresu Polaków. Żeby tak 
się stało, muszę jednak zostać wy-
brany delegatem na Zgromadzenie 
Ogólne – stwierdził.

W trakcie kilkudziesięciominu-
towej multimedialnej prezentacji 
Mariusz Wałach zaprezentował 
sprawozdanie z działalności Kon-
gresu w ostatnich czterech latach. 
Mówił o inicjatywach podejmo-
wanych przez Kongres, wsparciu 
polskiego szkolnictwa, promocji 
dwujęzyczności czy współpracy 
z PZKO. Przybliżył działalność 
wydawniczą Kongresu, specyfikę 
związaną z ukazywaniem się „Gło-
su”, nawiązał też do „Wizji 2035” 
oraz Funduszu Rozwoju Zaolzia. – 
Dzięki Funduszowi pojawiło się u 
nas wiele nowych patriotycznych 
przedsięwzięć – przekonywał. – 
Naszą ostatnią inicjatywą, która 
znajduje się właśnie w fazie wdra-
żania, jest tzw. Centrum Rozwoju 
Zaolzia – stwierdził. 

W przyszłości nowa instytucja 
ma liczyć trzech albo czterech eta-
towych pracowników.

– Chcemy, by CRZ zaczęło dzia-
łać w nowej kadencji i zabezpie-
czyliśmy już przyszłe finansowanie 
tej placówki, która docelowo ma 
propagować u nas polską kulturę, 
promować nasz region w Pradze i 

Warszawie oraz wspierać oświatę – 
zapowiedział.

Zebrani dopytywali o szczegóły. 
– Centrum Rozwoju Zaolzia to bar-
dzo frapujący temat, dlatego jaki 
będzie dalszy rozwój zdarzeń?– 
pytał m.in. wójt Bystrzycy, Roman 
Wróbel. 

– Przeprowadziliśmy już konkurs 
i mamy ludzi na nowe stanowiska. 
Z wdrażaniem projektu musimy 
jednak poczekać do Zgromadzenia 
Ogólnego. Dopiero po jego zakoń-
czeniu przyjdzie czas na konkrety 
– wyjaśnił Wałach.

Lucyna Škňouřil, prezes Miej-
scowego Koła PZKO w Bystrzycy, 
przekonywała dla odmiany, że jej 
zdaniem najważniejszym wydarze-
niem mijającej kadencji Kongresu 
było powołanie do życia Funduszu 
Rozwoju Zaolzia. – Umożliwia on 
realizację wielu ważnych inicja-

tyw, które pozwalają nam na lepszy 
kontakt z Polską, pomagają otwo-
rzyć się na świat, a nie zamykać w 
naszym małym skansenie – prze-
konywała, dodając, że zwykli oby-
watele często nie mają świadomo-
ści, jak wieloma sprawami zajmuje 
się na co dzień Kongres Polaków. 
– Czasami zdarzają się na jego te-
mat także negatywne opinie, ale 
wynikają one raczej z niewiedzy, 
choć osobiście sądzę, że coraz wię-
cej osób ma świadomość, jak ważny 
jest Kongres Polaków – mówiła. 

– A ja chciałem zauważyć, jak 
krótki czas wystarczy do tego, by 
ludzie przestali się sprzeczać, a 
przeciwnie, zaczęli ze sobą współ-
pracować – stwierdził z kolei Ro-
man Wróbel, nawiązując do rela-
cji łączących Kongres Polaków z 
Polskim Związkiem Kulturalno-
-Oświatowym.

Zebrani w bystrzyckim Domu 
PZKO mówili też w poniedziałek 
o korzyściach płynących z posia-
dania Karty Polaka. – Wszystkich 
korzyści nie będę przypominał, 
bo możecie je znaleźć na stronie 

internetowej ostrawskiego konsu-
latu. Chcę jedynie podkreślić, że w 
porównaniu z Polakami z innych 
krajów możemy ten dokument 
szybko otrzymać, bo bardzo łatwo 
nam udowodnić polskie pochodze-
nie. Wielu z nas narodowość pol-
ską ma wpisaną na świadectwach. 
Oczywiście trzeba złożyć jeszcze 
kilka innych dokumentów, ale na 
przykład moje dzieci ubiegały się o 
Kartę Polaka na podstawie mojego 
szkolnego świadectwa. Spotkałem 
też kolegę, który posłużył się ksią-
żeczką wojskową, w której także za-
pisano jego polską narodowość. Za-
chęcam więc do ubiegania się o ten 
dokument, bo naprawdę opłaca się 
go mieć – mówił Mariusz Wałach.

Na koniec uczestnicy Sejmiku 
Gminnego w Bystrzycy przepro-
wadzili wybory. Pełnomocnikiem 
gminnym Kongresu na kolejną 
kadencję został jednogłośnie Sta-
nisław Bielesz, a jego zastępczynią 
Renata Folwarczna. Delegatami 
gminnymi na Zgromadzenie Ogól-
ne KP wybrano natomiast Mariusza 
Wałacha i Stanisława Bielesza.  

Więcej o Sejmikach Gminnych 
piszemy obszernie w środku 
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Drogie Panie! 
Z okazji Waszego święta przyjmijcie najlepsze życzenia  

od męskiej części redakcji „Głosu”.

• Mariusz Wałach, prezes Kongresu Polaków w RC, omawia efekty kadencji 2016-2020. Fot. WITOLD KOŻDOŃ
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dzień: 4 do 5 C 
noc: 4 do 3 C 
wiatr: 5-7 m/s

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

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

P
rzed kilkoma dniami „The Japan News” poinformo-
wał, że przez „epidemię” koronawirusa ze sklepowych 
półek w Japonii poznikały nie tylko płyny dezynfeku-
jące i detergenty, ale także wysokoprocentowy spiry-
tus, zwany tam „polską wódką”. Niestety liczba absur-
dów, z jakimi mamy obecnie do czynienia, przekracza 
nasze wyobrażenie.

Niemiecki Urząd Ochrony Ludności i Pomocy na Wypadek Katastrof 
opracował na przykład listę produktów, które należy zakupić na wypa-
dek epidemii. Zaleca zakup m.in… owoców w puszkach lub słoikach, 
orzechów oraz mleka i produktów mlecznych. W Polsce – podobnie 
zresztą jak w innych zakątkach Europy i świata – ze sklepowych półek i 
aptek dawno temu zniknęły płyny i żele do dezynfekcji rąk oraz słynne 
już maseczki. Regularnie też pada niemal sakramentalne pytanie, czy 
jesteśmy przygotowani na epidemię? A może zapytać, który kraj na 
świecie jest przygotowany na pandemię czegokolwiek. Albo czy jeste-
śmy przygotowani na kryzys migracyjny, wojnę, trzęsienie ziemi albo 
dwutygodniowy brak prądu? Czasami odnoszę wrażenie, że epidemia 
głupoty może być bardziej męcząca od pandemii koronawirusa.

Oczywiście patogen rozprzestrzenia się po świecie, a WHO ogłosiła 
światowy stan zagrożenia zdrowia publicznego. Trudno takie informa-
cje lekceważyć. Warto jednak zachować dystans, a przede wszystkim 
starać się trzeźwo oceniać sytuację. Wiem, że to trudne, bo jak już 
wiadomo, koronawirusa najlepiej zwalczać polską wódką... Do walki z 
wirusem najlepszy jest ponoć alkohol 70-procentowy, tyle że powinien 
służyć do „inaktywacji wirusa na powierzchniach”. Chodzi na przykład 
o przecieranie stołu. Wlany do żołądka nie spełni swej roli. Podobnie 
zresztą jak słynne maseczki, których powinni używać chorzy, a nie 
zdrowi, tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Dużo ważniejsze od no-
szenia maseczek, izolowania się czy robienia niepotrzebnych zapasów 
jest częste i dokładne mycie rąk. Każde dotknięcie klamki, klawiatury 
bankomatu czy poręczy w autobusie sprawia bowiem, że na nasze ręce 
dostają się tysiące komórek drobnoustrojów. Tę epidemiologiczną 
bombę możemy jednak łatwo rozbroić mydłem i ciepłą wodą. By umyć 
ręce wystarczy zaś kilkadziesiąt sekund. Niestety ogarnięte gorączką 
media o tym akurat informują... jak na lekarstwo.  

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą: 
Róża, Wiktor
Wschód słońca: 6.19
Zachód słońca: 17.35
Do końca roku: 300 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Olimpijczyka
Dzień Czystego Stołu
Przysłowia: 
„Gdy w marcu grzmi, 
w maju śniegiem ćmi”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą: 
Felicyta, Teresa, Tomasz
Wschód słońca: 6.17
Zachód słońca: 17.37
Do końca roku: 299 dni
Przysłowia: 
„Gdy w marcu topnieje, 
to na wiosnę mróz bieleje”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą: 
Beata, Jan, Stefan
Wschód słońca: 6.15
Zachód słońca: 17.38
Do końca roku: 298 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Praw Kobiet
Dzień Rudych Osób 
Przysłowia: 
„Gdy marzec deszczowy, 
suche lato rodzi 
i zasiewom szkodzi”

Portal Onet.pl,
cytując francuską telewizję BFM TV

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

POGODA

•••
Zainteresowanie historiami o epidemiach nie 
dotyczy jedynie powieści. Film „Epidemia strachu”, 
thriller medyczny w reżyserii Stevena Soderbergha, 
zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu iTunes 
dziewięć lat po premierze. Strategiczna gra wideo 
„Plague Inc.”, w której gracz musi stworzyć 
wirusa i rozprzestrzenić go na cały świat, również 
przeżywa drugą młodość; liczba graczy wzrosła 
w styczniu o ponad 256 procent

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BYSTRZYCA
Działacze Miejscowego 
Koła PZKO postanowili 
zmodernizować, a przy 
okazji przesunąć fragment 
ogrodzenia ich terenu. 
Chodzi o płot znajdujący 
się przy drodze nad Głu-
chówką. Dzięki temu, po 
zakończeniu prac, przed 
Parkiem PZKO będzie 
więcej miejsca na kilku 
miejscach postojowych. In-
westycja, która rozpoczęła 
się 10 lutego, powinna za-
kończyć się przed zaplano-
wanym na maj Bystrzyckim 
Zlotem. Jednocześnie Koło 
PZKO modernizuje właśnie 
zewnętrzne toalety.  (wik)

CZESKI CIESZYN
Nowy komendant powia-
towy policji w Cieszynie, 
mł. insp. Jacek Stelmach, 
był gościem czeskocie-
szyńskich mundurowych. 
Przybył zaś na zaproszenie 
szefa policji w Czeskim Cie-
szynie, npor. Tomáša Skalki. 
Wizyta Jacka Stelmacha 
stała się okazją do zapre-
zentowania nowej, nowo-
czesnej siedziby policjan-
tów z Czeskiego Cieszyna, 
ale w trakcie krótkiego 
spotkania rozmawiano 
też o współpracy między 
jednostkami, wspólnych 
patrolach czesko-polskich 

w rejonie granicy oraz 
problemach związa-
nych z przestępczością 
przygraniczną, doty-
czącą głównie włamań 
i kradzieży. Część spo-
tkania poświęcona była 
ponadto problematyce 
narkotyków i dopalaczy. 
 (wik)

JABŁONKÓW
W Centrum Kultury i In-
formacji dostępne są nowe 
materiały promocyjne 
pochodzące m.in. z part-
nerskiego miasta Gogolin. 
Można się tam zaopatrzyć 
m.in. w książkę kucharską 
z gogolińskimi oraz jabłon-
kowskimi przepisami kuli-
narnymi, a także otrzymać 
przewodnik po pięknym i 
interesującym mieście leżą-
cym w województwie opol-
skim. JACKI oferują ponadto 
inne okolicznościowe pu-
blikacje wydane w ramach 
realizowanego wspólnie z 
Gogolinem unijnego pro-
gramu transgranicznego na 
rzecz rozwoju pogranicza 
czesko-polskiego.  (wik)

PIOSECZNA
Miejscowość wraz z polską 
Brenną realizuje transgra-
niczny projekt: „Brenna 
Písečná – partnerstwo w 
działaniu”, współfi nansowa-
ny m.in. ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Jego celem 
jest wymiana doświadczeń 
oraz dobrych praktyk po-
między jednostkami ochot-
niczych straży pożarnych 
z obu gmin. Temu celowi 
służyć mają zaplanowane na 
marzec i kwiecień w Brennej 
i Piosecznej wspólne ćwi-
czenia jednostek strażac-
kich, a także przewidziane 
na maj zawody wszech-
stronności strażackiej „Iron 
Man”. Pioseczna to kolejna 
po Bystrzycy zaolziańska 
gmina, z którą Brenną łączą 
partnerskie relacje.  (wik)

BYSTRZYCA

PIOSECZNA

CZESKI CIESZYN

• Cezary Drzewiecki od lat dyryguje Polskim Zespołem Śpiewaczym „Hutnik” 
z Trzyńca. Cały czas z taką samą pasją i zapałem. Fot. PETR RUBAL

JABŁONKÓW

Dziś krasomówczy fi nał
Dziś w sali Sejmu Śląskiego w Ka-

towicach rozstrzygają się losy 
fi nalistów XXII Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego im. Woj-
ciecha Korfantego. O główną nagro-
dę, wyjazd do Brukseli, walczą rów-
nież dwie uczennice polskich szkół 
podstawowych w Suchej Górnej i 
Karwinie – Izabela Rzyman i Magda-
lena Michałek.

Iza i Magda to laureatki elimina-
cji regionalnych, których organiza-
cji od kilku lat podejmuje się Cen-
trum Pedagogiczne dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego w 
Czeskim Cieszynie. Konkurs jest 
przedsięwzięciem Instytutu Myśli 
Polskiej im. Wojciecha Korfantego w 
Katowicach, zaś jego pomysłodaw-
czynią była Łucja Staniczkowa. – To 
ona wymyśliła ten konkurs, a także 
zadzwoniła do Centrum Pedagogicz-
nego, by zaprosić do udziału naszą 
młodzież. A potem przyjeżdżała do 
nas na kolejne eliminacje i zasiadała 
w jury. Niestety, zmarła w ub. roku, 
bardzo nam jej brakuje – przyznała 
organizatorka eliminacji dla Śląska 
Cieszyńskiego, metodyk Centrum 
Pedagogicznego, Barbara Kubiczek.

Hasłem przewodnim tegoroczne-
go konkursu krasomówczego było: 
„Czasy walki o wolność ojczyzny – 
pamiętać o nich czy odłożyć je do 
lamusa?”. Zadaniem uczestników 
było wygłoszenie na ten temat 5-mi-
nutowego przemówienia. Z tematem 
zmagało się 11 osób, w większości 
uczniów polskich podstawówek w 

Czeskim Cieszynie, Gnojniku, Kar-
winie i Suchej Górnej oraz Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 
Tylko dwie osoby były z prawego 
brzegu Olzy.

– Cieszę się, że bardzo dużo 
uczniów szkół podstawowych rozpo-
czyna przygodę z konkursem kraso-
mówczym. Pięknie, mądre mówienie 
i słuchanie innego człowieka, to jed-
ne z najważniejszych umiejętności, 
które przydają się na każdym etapie 
życia. Podczas tego konkursu mło-
dzież je rozwija, starając się w sposób 
kulturalny przekonać słuchaczy do 
swoich racji – podkreśliła Kubiczek. 

Przygotowania do konkursu, który 

kładzie nacisk zarówno na wartość 
merytoryczną tekstu, jak i sztukę 
krasomówczą, wymagają wielu go-
dzin pracy. Wie coś o tym Grażyna 
Sikora, polonistka ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Kubisza w Gnojniku. 
Jej uczniowie startują w konkursie 
od jego pierwszej zaolziańskiej edy-
cji. – Nad tymi przemówieniami 
długo pracowali, przychodzili na 
konsultacje osobiste, poprawiali, 
uzupełniali – powiedziała „Głosowi” 
nauczycielka. Zanim wyłoniła trzech 
reprezentantów szkoły, najpierw 
zorganizowała wśród dziewiątokla-
sistów pierwsze eliminacje. – Wzięło 
w nich udział wszystkich 17 uczniów 

i nieważne, jaki będzie dziś werdykt 
jury, bo już samo wystąpienie przed 
klasą ze swoim przemówieniem było 
dla nich wielkim wyzwaniem – przy-
znała. 

– Ten temat jest trudny. Jednak 
dla mnie jako osoby, która stara się 
pamiętać o tych sprawach, wiedząc, 
jak mogą one wpływać na nasze ży-
cie teraźniejsze, był bliższy niż te 
poprzednie, nad którymi musiałam 
dłużej posiedzieć, żeby w ogóle spre-
cyzować swój pogląd. Tym razem 
miałam inny problem – zawrzeć te 
wszystkie przemyślenia w pięciu 
minutach mowy – stwierdziła sta-
ła bywalczyni konkursu, uczennica 

Polskiego Gimnazjum im. J. Słowac-
kiego w Czeskim Cieszynie – Agata 
Śmiłowska. 

Jury w składzie Katarzyna Zio-
ło Zemczak, Elżbieta Wania, Beata 
Strumpf i Adam Kubiczek, nie miało 
łatwego zadania. Ostatecznie po dłu-
giej naradzie przyznało dwa wyróż-
nienia i dwie nagrody. Oliwia Szwe-
blik z II Liceum im. M. Kopernika 
w Cieszynie została wyróżniona za 
piękne władanie językiem polskim, 
a Jolanta Rucka ze Szkoły Podsta-
wowej im. J. Kubisza w Gnojniku za 
poruszający serca tekst o Lidicach. 
Drugie miejsce przyznano Magda-
lenie Michałek, a pierwsze Izabeli 
Rzyman. Laureatką nagrody publicz-
ności została Agata Śmiłowska. – W 
ogóle nie spodziewałam się tej nagro-
dy. Cieszę się, że będę ten tekst mo-
gła jeszcze raz zaprezentować przed 
publicznością, choć odczuwam też 
wynikający z tego stres – przyznała 
Iza.  (sch)

•••
Gratulujemy odwagi, 

dobrych tekstów, 
czasami bardzo 

chwytających za serce, 
w wielu przypadkach 

osobistych. Każde z 
waszych wystąpień były 

indywidualne
przewodnicząca jury, 

Katarzyna Zioło-Zemczak

• Uczestnicy poniedziałkowych eliminacji konkursu krasomówczego. Druga z prawej stoi laureatka, 
Izabela Rzyman. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Region się chroni
Po poniedziałkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa 
Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie w związku 
z koronawirusem przedsięwzięto w naszym regionie 
szczególne środki ostrożności. Mają jeden cel – ochronić 
mieszkańców przed chorobą.

Beata Schönwald

Aby nie narażać na niebezpie-
czeństwo pacjentów, klientów 
oraz pracowników służby zdro-

wia i usług socjalnych, województwo 
już w poniedziałek zakazało odwiedzin 
w swoich szpitalach, domach seniorów 
oraz placówkach opieki społecznej. We 
wtorek i środę dołączyły do nich kolej-
ne, ale nie wszystkie. I tak np. w Szpitalu 
AGEL w Czeskim Cieszynie obowiązuje 
zakaz od środy, nie ma go natomiast 
jeszcze w Szpitalu na Podlesiu. 

Specjalne rozporządzenia, jak zacho-
wywać się w sytuacji, kiedy uczniowie i 
nauczyciele wracają z ferii spędzonych 
w obszarach zagrożenia, dotarły we 
wtorek również do wszystkich szkół w 
naszym regionie. – Informacje i zale-
cenia, które otrzymałam w tej sprawie 
od województwa i Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostra-
wie, wysłałam do wszystkich uczniów, 
rodziców i pracowników szkoły. Jest 

w nich napisane, że to oni sami mu-
szą zadecydować o tym, czy zostaną w 
kwarantannie. Ja na razie nikomu kwa-
rantanny nie nakazałam. Mam tylko 
informację, że jedna osoba, która wró-
ciła z Włoch, ma zwykłe przeziębienie, 
reszta jest zdrowa – powiedziała wczo-
raj „Głosowi” dyrektor Polskiego Gim-
nazjum w Czeskim Cieszynie, Maria 
Jarnot. Podkreśliła również, że szkoła 
obecnie szczególnie skupia się na prze-
strzeganiu zasad higieny. O zdrowie 
pracowników i nierozprzestrzenianie 
się zarazków dbają również urzędy. 
Magistrat w Hawierzowie wprowadził 
np. od wtorku aż do odwołania specjal-
ny reżim sprzątania w swoich budyn-
kach. Oprócz tego pracownicy, którzy 
są w codziennym kontakcie z petenta-
mi, zostali wyposażeni w płyny do my-
cia rąk. 

Sytuacja z  koronawirusem zmienia 
się dynamicznie. W momencie publi-
kowania tego tekstu w RC było potwier-
dzonych 8 zachorowań na COVID-19, a 
w Polsce 1.  

edukacji XXI wieku (5)

Festiwal pomysłów dla szkół 
Nauczyciel powinien nie tyle uczyć, ile wspierać uczniów w zdobywaniu wiedzy. To jedna z myśli, jakie wielokrotnie 
zabrzmiały na Festi walu Edukacji „Nakopněte svoji školu”, który odbył się pod koniec lutego w Litomyślu. Dla 
pedagogów z całej Republiki Czeskiej trzydniowe spotkanie było okazją do poszerzenia horyzontów i zapoznania 
się z pomysłami, jak unowocześnić proces nauczania. Wzięły w nim udział także przedstawicielki polskiego 
szkolnictwa na Zaolziu.

Danuta Chlup

Do Litomyśla pojechały Mar-
ta Kmeť, dyrektor Centrum 
Pedagogicznego dla Pol-

skiego Szkolnictwa Narodowościo-
wego w Czeskim Cieszynie oraz 
Jolanta Kożusznik i Barbara Smu-
gała, dyrektorki polskich szkół w 
Olbrachcicach i Cierlicku. Każda z 
uczestniczek wybrała inny zestaw 
seminariów i warsztatów, żeby póź-
niej mogły wymienić się doświad-
czeniami. Swoimi spostrzeżeniami 
podzieliły się także z naszą gazetą. 

– Konferencje i festiwale eduka-
cyjne są studnią inspiracji i moty-
wacji oraz platformą wymiany do-
świadczeń dla nauczycieli – uważa 
Marta Kmeť. – Festiwal w Lito-
myślu był bardzo dobrze zorgani-
zowany pod każdym względem: 
organizacji, komunikacji, doboru 
lektorów. Jego poziom z roku na 

rok rośnie. Spotkaliśmy się z ludź-
mi, którzy są gwiazdami edukacji 
w Czechach, z dyrektorami szkół, 
którzy czują zmianę. Rozmawia-
łyśmy z osobami, które już dawno 
porzuciły kredę na rzecz zupełnie 
innych metod edukacyjnych. Na 
seminariach padało często nazwi-
sko profesora edukacji Johna Hat-
tiego, którego myślą przewodnią 
jest, że najlepsze efekty w edukacji 
osiąga się wtedy, kiedy nauczy-
ciel spojrzy na uczenie się oczami 
uczniów. 

Martę Kmeť zafascynował m.in. 
wykład Jana Kali, wcześniej dy-
rektora generalnego banku, który 
założył trzy szkoły wykorzystujące 
metody Making Thinking Visible 
(„unaocznianie myślenia”). Pla-
cówki te mają opracowane metody, 
jak uczyć dzieci myśleć. Edukacja 
tak jest nastawiona, aby uczniowie 
nauczyli się stawiać pytania, a za-
razem szukać na nie odpowiedzi. 

– Byłam także na seminarium po-
święconym sensownemu ocenianiu 
ucznia. Widać było, że dyrektorzy 
szkół, którzy czują zmianę, odcho-
dzą od arytmetycznej przeciętnej 
stopni. Mówiono o tym, że uczenie 
się na sprawdziany nie daje efektów, 
a nieustanne testowanie wiedzy 
faktografi cznej prowadzi donikąd, 
ponieważ uczniom brakuje we-

wnętrznej motywacji. Nowoczesny 
nauczyciel powinien nie tyle uczyć 
dzieci, ile wspierać je w poszukiwa-
niu wiedzy – relacjonuje dyrektorka 
Centrum Pedagogicznego. 

– W Litomyślu było dużo wspa-
niałych wykładowców. Bardzo 
mnie zainteresował wykład Jana 
Hábla pt. „Czy można nauczyć (się) 
dobra?” czy też Michala Orsága, 
który mówił o tym, jak pracować z 
wynikami własnej pracy pedago-
gicznej – dzieli się wrażeniami Jo-
lanta Kożusznik. – Mieliśmy także 
do wyboru szereg warsztatów. Wy-
brałam m.in. zajęcia prowadzone 
przez Michala Vybírala „Jak wspie-
rać w szkole chłopców, czyli agre-
sja jest OK!”. Przekonywano nas, 
że wzajemne poszturchiwanie się i 
próby sił to jest normalne stadium 
rozwoju dziecka. Lektor posunął 
nam kilka pomysłów, jak rozłado-
wać napięcie, na przykład przez 
stworzenie kącików z matami, 

gdzie mogą odbywać się zapasy. 
Program festiwalu był doskonale 
przygotowany, wszystko było do-
pięte na ostatni guzik. 

– Podobną konferencję zamie-
rzamy zorganizować w sierpniu na 
Zaolziu, dlatego staramy się brać 
udział w takich imprezach i wyszu-
kiwać ekspertów – dodaje Barbara 
Smugała. – Zachęcam wszystkich 
do udziału w takich wydarzeniach, 
bo naprawdę warto, a także do ko-
rzystania z materiałów w Interne-
cie. W Litomyślu wszyscy lektorzy 
zgadzali się co do jednego: szkoły 
muszą się zmienić. Musimy tak 
wychowywać dzieci, aby umiały 
radzić sobie z nowymi zawodami, 
które powstaną w przyszłości. Dla-
tego musimy uczyć dzieci pracy w 
grupie, wiary w siebie. Byłam na 
warsztatach o ocenianiu dzieci, 
o motywacji. To my, nauczyciele, 
musimy w każdym dziecku znaleźć 
to, co jest dobre i pozytywne.  

27
sierpnia w Ośrodku Kultury „Strzelnica” 
w Czeskim Cieszynie odbędzie się 
konferencja dla nauczycieli polskich 
szkół w RC „ABC Edukacji XXI wieku”. 
Zapowiada się inspirujące spotkanie 
przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego, okazja do wysłuchania lek-
torów z Czech i Polski, którzy zajmują 
się edukacją, ocenianiem uczniów, in-
nowacyjnymi metodami. Nie zabraknie 
okazji do dyskusji. 
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Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz
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Kiedy akceptujemy swój wiek, 
stajemy się pewni siebie. 
Legendarny brytyjski duet Pet 
Shop Boys jest bohaterem 
najnowszego wydania Pop 
Artu. Rozpoczynamy też 
odliczanie do festi walu 
muzycznego Zlot 
w Bystrzycy, którego główną 
gwiazdą będzie w tym roku 
Zakopower. 

RECENZJE

PET SHOP BOYS 
- Hotspot

Staruszkowie popu – brytyjski duet Pet 
Shop Boys – nawet w 39. roku działal-
ności potrafi ą pozytywnie zaskoczyć. 
Czternasta w dyskografi i duetu płyta 
„Hotspot” została utrzymana w styli-
styce klasycznego synth-popu, w któ-
rym każdy znajdzie coś dla siebie. Naj-
większą zaletą albumu jest poprawność 
stylistyczna. 

Pet Shop Boys nigdy zbytnio nie eks-
perymentowali w swojej twórczości i 
również „na starość” nie zamierzają 
zmieniać przyzwyczajeń. Jedynym od-
biegającym od przewidywalnej cało-
ści utworem jest ukryty pod numerem 
czwartym „Dreamland”. Został skom-
ponowany we współpracy z młodą ge-
neracją poszukiwaczy syntezatorowego 
raju – formacją Years & Years. Jego po-
tencjał jest ogromny, dlatego dziwię się, 
że stacje radiowe rzadko grają go w swo-
jej ramówce. Dziwię się tym bardziej w 
Czechach, gdzie większość prywatnych 
rozgłośni żeruje na nostalgii swoich 
słuchaczy, a przypomnę, że duet Pet 
Shop Boys był w czasach komuny jed-
nym z najbardziej rozpoznawalnych 
zachodnioeuropejskich wykonawców. 

Album zbudowany jest na moc-
nych fundamentach. Praktycznie każ-
dy z dziesięciu utworów zawartych 
na „Hotspot” nadaje się do nucenia 
pod prysznicem. „Will-o-the-wisp” to 
otwierający album taneczny drink na 
dzień dobry. Neil Tennant śpiewa jak 
za młodych lat, co zresztą nie jest za-
skoczeniem, bo piosenki Pet Shop Boys 

od zawsze były utrzymane w bezpiecz-
nych dla strun głosowych tonacjach. 
42 minuty muzyki na „Hotspot” poka-
zują dobitnie, że 66-letni Tennant jest 
po prostu nie do zdarcia, podobnie jak 
młodszy o pięć lat klawiszowiec Chris 
Lowe. Powinni to docenić młodzi słu-
chacze, do których Pet Shop Boys pró-
bują trafi ć na emeryturze, jak również 
rówieśnicy brytyjskiego duetu. Ta 
druga grupa odbiorców posiada jeden 
wielki atut – może porównywać stare 
z nowym, układać na nowo ulubioną 
playlistę Pet Shop Boys i… nie posiadać 
się z zachwytu, że nawet po tylu latach 
panowie pomysłami sypią jak z rękawa. 

Tylko 42 minuty muzyki sprawdzi się 
idealnie w podróży. „Happy People” wcią-
ga syntezatorowym stukotem i fajnym, 
klimatycznym refrenem. Tennant w dra-
matycznych partiach bardziej deklamuje, 
niż śpiewa, szybko więc skupiamy się na 
drugim planie, a tam dzieje się naprawdę 
wiele ciekawego. Duet zawsze lubił pozy-
tywnie „przynudzać” popowymi ballada-
mi i nie inaczej jest także na tym albumie. 
Nie zwlekając, panowie serwują nam 
miłosną piosenkę już na drugim przy-
stanku. „Jesteś tym jedynym” – śpiewa 
elegancko Tennant w „You Are The One”. 
Odnajdą się w niej wszyscy, bez względu 
na orientację seksualną i wiek. 

W warstwie tekstowej Pet Shop Boys 
raczej utrzymują kontakt z rzeczywi-
stością. Poza pretensjonalnymi balla-
dami, reszta kompozycji nastawiona 
jest na popularny ostatnio trend zwa-
ny „permanentnym zamartwianiem 
się o losy świata”. Idealnymi przykła-
dami niech będą „Hoping For A Mi-

racle” czy wspomniany już wcześniej 
„Dreamland”. Przyzwyczajonym do 
„głaskania jeża” słuchaczom nowe, 
zadumane oblicze duetu może nieco 
przeszkadzać, ale faktem pozostaje, 
że na emeryturze nie wypada raczej 
śpiewać o różowych jednorożcach czy 
konikach na biegunach. 

Jestem pozytywnie zaskoczony, do 
słuchania „Hotspot” podchodziłem 
bowiem z lekką nutką niepewności. 
Obawiałem się klapy, jak w przypadku 
fatalnej ostatniej płyty Madonny, a do-
czekałem się miłej niespodzianki. Po 
udanych albumach „Electric” (2013) i 
„Super” (2016) duet Pet Shop Boys wca-
le nie zwolnił tempa. Wręcz przeciwnie. 
I będzie można się o tym przekonać 
na żywo 13 maja podczas koncertu Pet 
Shop Boys w praskim Forum Karlin. 
Europejska trasa duetu obejmująca 
przekrój całej twórczości zatytułowana 
została „Dreamworld”.  

CO SZEPTANE

APEL DO FANÓW GIENKA LOSKI. 
O powrót do zdrowia walczy po uda-
rze mózgu Gienek Loska, którego fani 
pokochali za sprawą występów w po-
pularnym telewizyjnym programie 
„X-Factor”. Według relacji lekarzy, jego 
stan nadal jest poważny. Na ofi cjalnym 
fanpage’u wystosowano apel o pomoc. 
Jak czytamy w ofi cjalnym oświadczeniu 
Polskiej Fundacji Muzycznej, artysta 
wymaga całodobowej opieki i wsparcia 
rehabilitacyjnego. „Jego stan neuro-

logiczny jest w dalszym ciągu bardzo 
poważny, ale Gienek cały czas walczy, 
a my z nim. Do tej walki potrzebujemy 
wsparcia, także fi nansowego. Potrze-
bujemy Waszego wsparcia, każdego z 
Was. Jeśli więc chcesz pomóc Gienkowi, 
przekaż 1 proc. swojego podatku na ten 
cel. To dla Niego wielka sprawa” – brzmi 
post na Facebooku Gienek Loska Band. 
DUET HARRY – JON BON JOVI. BEZ-
CENNE. Pozostajemy przy tematy-
ce zdrowotnej, ale przenosimy się do 
Wielkiej Brytanii. Jak donoszą tamtej-
sze media, brytyjski książę Harry wziął 
udział wraz z m.in. Jonem Bon Jovi w 
nagraniu utworu promującego zawody 
sportowe dla rannych i okaleczonych 
żołnierzy oraz weteranów „Invictus Ga-
mes” . Panowie nagrali nową wersję hitu 
amerykańskiej grupy rockowej Bon 
Jovi „Unbroken”. Efekty tej współpracy 
poznamy już wkrótce. 
ZMARTWYCHWSTANIE JUSTINA 
BIEBERA. Łamów tej rubryki długo już 
nie odwiedził Justin Bieber. Też miało 
to związek ze stanem zdrowia piosen-
karza, a raczej stanem jego rozsypki, ale 
ostatnie wieści z obozu pop-idola są jak 
najbardziej optymistyczne. Jak dono-
si fanklub kanadyjskiego piosenkarza, 
Justin Bieber stał się najmłodszym ar-
tystą, którego siedem albumów stało 
się numerem jeden na amerykańskiej 
liście przebojów. Kanadyjczyk pobił 
więc rekord należący do Elvisa Presleya. 
Aż trudno w to uwierzyć, ale najnowsza 
płyta Biebera, „Changes”, trafi ła właśnie 
na szczyt amerykańskiej listy przebojów 
Billboard. Jak widać, są jeszcze tacy, któ-
rzy sprawdzają, co tam się dzieje.  

• Duet Pet Shop 
Boys nadal czuje 

się młody duchem. 
I to najważniejsze

ZAKOPOWER 
GWIAZDĄ ZLOTU 2020
Polska formacja Zakopower będzie 
gwiazdą tegorocznego Zlotu w By-
strzycy. Organizatorzy festi walu z 
MK PZKO w Bystrzycy zapraszają 
też na koncerty grup Akurat, Het-
man, Izabel i Animal Rock.
Dwa lata temu w Parku PZKO w By-
strzycy świetny koncert dała legenda 
polskiego rocka, grupa Perfect, teraz 
pora na lekką zmianę kursu festi wa-
lowego żaglowca. Główną gwiazdą 
festi walu zaplanowanego na 30 maja 
będzie folk-rockowa formacja Za-
kopower tworzona przez świetnych 
muzyków związanych bezpośrednio 
ze stolicą polskich Tatr – Zakopanem. 
Liderem zespołu jest charyzma-
tyczny Sebasti an Karpiel-Bułecka, 
człowiek-orkiestra. Na Zlocie 2020 

zaprezentuje 
się więc jedna 
z najbardziej 
oryginalnych 
polskich grup 
trafi ających 
bezpośrednio 
– przednimi 
drzwiami – 
zarówno do 
młodych, jak 
też starszych 
odbiorców. 
Występ grupy 
Zakopower 
zaplanowany 
został na godz. 21.00. Wcześniej, 
od godz. 16.00, rusza maraton in-
nych zaproszonych wykonawców. 

Na pierwszy ogień zaprezentuje 
się formacja Animal Rock (16.00), 
a następnie Izabel (17.30) i Akurat 

(19.00). Późną nocą będzie się moż-
na bawić do rytmów grupy Hetman 
(23.00).  

• Zapowiada się świetny koncert na tegorocznym Zlocie. Zakopo-
wer to istna mieszanka wybuchowa. Zdjęcia: ARC

W labiryncie wiedzy 
i rozrywki 
W Domu PZKO w Lesznej Dolnej odbywają się imprezy z noclegiem zarówno dla 
młodszych, jak i starszych dzieci. Młodsi mają imprezę „Z książką pod poduszką”, dla 
starszych przeznaczony jest „Labirynt”. Tegoroczna, trzecia edycja, odbyła się w ub. 
piątek i sobotę. 

Danuta Chlup

„Labirynt” to impre-
za przeznaczona dla 
uczniów II stopnia 

podstawówki oraz klas 1.-2. szkół 
średnich. Od lat nasze Miejsco-
we Koło PZKO organizuje nocną 
imprezę „Z książką pod podusz-
ką”. Przy tej okazji często padały 
pytania, dlaczego nie ma czegoś 
podobnego dla starszych? Posta-
nowiliśmy więc z kolegą Wiesła-
wem Wanią wymyślić imprezę 
dla starszych dzieci, które później 
mogą zasilić nasz Klub Młodych – 
wyjaśnił Marek Bartnicki, jeden z 
organizatorów „Labiryntu”. 

W piątek wieczorem odbył się 
quiz wiedzy. W tym roku były dwa 
główne tematy: Jan Paweł II (ob-
chodzimy 100. rocznicę urodzin 
polskiego papieża) oraz Bitwa War-
szawska (w sierpniu upłynie 100 lat 
od bitwy, w której Polacy pokonali 
bolszewików). 

– Uczestnicy muszą zapoznać się 
z tematami, ale pytania nie są zbyt 
trudne. Chcemy przypomnieć mło-
dym, że w tym roku obchodzimy 
takie ważne rocznice – podkreślił 
pan Marek. 

Był też czas na współzawodnic-

twa ruchowe i zręcznościowe, a 
wieczorem odbyły się seans fi lmo-
wy oraz ścieżka odwagi. Cały pro-
gram przygotował Klub Młodych 
MK PZKO, natomiast pan Marek i 
pan Wiesław czuwali nad całością. 

– Koleżanka Aga Bartnicka 
przygotowała pytania quizowe. 
Po quizie odbędzie się konkurs w 
budowaniu wieży z papieru – każ-

da drużyna otrzyma po 30 kartek, 
każdą kartkę można tylko raz prze-
łożyć. Celem jest wybudowanie jak 
najwyższej wieży – opowiedziała 
Lucka Polak z Klubu Młodych. 

Na sobotnie przedpołudnie przy-
gotowano turniej w ping-pongu. 
Imprezę wsparły fi nansowo Miasto 
Trzyniec oraz Fundusz Rozwoju 
Zaolzia Kongresu Polaków w RC.  

• Uczestnicy „Labiryntu” w Domu PZKO w Lesznej Dolnej. Fot. MAREK BARTNICKI

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

Karnawałowe szaleństwo 
Ten dzień od rana zapowiadał się niezwykle. Korytarzami szkoły przemy-
kali Spiderman  i  Harry Potter, widziano też króliczka, tygrysa oraz naj-
prawdziwszą księżniczkę Elsę z Krainy Lodu.

W piątek  21  lutego panie nauczycielki zorganizowały dla dzieci z na-
szej szkoły doroczny bal karnawałowy. W tym dniu sala gimnastyczna za-
mieniła się  w  zaczarowaną krainę pełną piratów, tancerek orientalnych, 
pilotów, kowbojów, pająków, klaunów  i  innych barwnych postaci  z  kre-
skówek i bajek. Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach znanych wy-
konawców dzieci mogły pobawić się z kolegami oraz nauczycielkami: Irką, 
Moniką i Kasią. 

Był polonez, korowody, „węże” i tańce w parach. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w konkursach i zabawach prowadzonych przez panie na-
uczycielki. Na zakończenie balu odbyła się loteria, w której każdy wy-
grywał. 

K. Şafak, PSP w Gródku

Uczniowie pisali bajki
Uczniowie klasy 4. Polskiej 

Szkoły Podstawowej w Cze-
skim Cieszynie-Sibicy na lekcji 
języka polskiego zabawili się w pi-
sarzy. Pisali bajki, w których miały 
pojawić się następujące 
słowa i wyrażenia: biały 
jak śnieg, strzelec, sie-
dem świeczek, kropelka 
wina, dzikie zwierzęta, 
zwierciadło. Panie na-
uczycielki przysłały 
do redakcji kilka go-
towych prac. Bajki 
bardzo nam się 
spodobały, dwie z 
nich publikujemy.

Dobro i zło
Dawno, dawno temu za siedmioma 
górami, które wyglądały jak siedem 
świeczek, był malutki świat. W tym 
świecie żyły dzikie zwierzęta, ale 
one nie były takie zwyczajne, były 
maluteńkie i ten świat był malut-
ki. Świat był podzielony na dwie 
części – dobro i zło. W obu świa-
tach żył król. W dobrym świecie 

panował król Kazimierz, w świecie 
złym król Wacław. Pewnego razu 
król Wacław postanowił ukraść je-
dzenie Kazimierzowi i jego ludowi. 
Zbudował wojsko, w którym były 

czarne tygrysy, lwy, latający strzel-
cy, wielkie obrzydliwe żaby, ropu-
chy, niedźwiedzie i czarne wrony. 
Następnego dnia wojsko pilnie ćwi-
czyło, żeby pokonać dobry świat. 
Za tydzień Kazimierz siedział na 
tronie i przeglądał się w zwiercia-
dle, gdy nagle usłyszał strzały. Król 
przestraszył się, zbladł i był biały 
jak śnieg. Popatrzył z okna i zoba-
czył wojsko króla Wacława. Król Ka-

zimierz wiedział, co Wacław knuje, 
więc kazał przygotować cały stół 
jedzenia i picia. Wojsko wpadło do 
pomieszczenia, gdzie znajdował 
się stół ze smakołykami. Żołnierze 
nie wiedzieli, że piją zaczarowane 
wino. Wystarczyła kropelka wina i 
całe wojsko wraz z Wacławem za-
mieniło się w dobrych ludzi. 

 Tekst i rysunek: Agata Helis

•••
Dinozaur i zwierciadło
Duża gromada dinozaurów wę-
drowała w czerwone góry. W gru-
pie był mały dinozaur o imieniu 
Reksio. Nie mógł się on doczekać, 
kiedy dotrą na miejsce, nawet nie 
interesowały go napotkane dzikie 
zwierzęta. W górach znaleźli cie-
płe schronienie przed zimą. Droga 
była całkiem spokojna, lecz nagle 
wypłoszył ich strzelec. Najstarszy 
Reksio zabrał swoje rodzeństwo do 
kryjówki pod skałą. Skała była za 
mała dla dużych rodziców. Ciekaw-
ski Reksio poszedł w głąb jaskini. 

Znalazł tam tajemnicze zwiercia-
dło w białej jak śnieg ramie. Dooko-
ła zwierciadła stało siedem 
świe cz ek . Wpatrzył się 
w zwiercia- dło, a ono 
w c i ą g n ę ł o go do inne-
go świata. To był świat 
kolorów i bar- dzo mu się 
tam podobało. J e d n a k 
było mu smut- no bez 
rodziców i ro- d z e ń -
stwa. W małym koloro-

wym domku spotkał kolorowego 
krasnoludka. Reksio opowiedział 
mu, że zgubił się rodzicom i ro-
dzeństwu. Krasnoludek dał mu za-
gadkę: „Pięć złączone w jedno – co 
to jest?”. 

Reksio znał odpowiedź od swoje-
go taty, który uczył go, że razem są 
silniejsi. Krzyknął więc: „Pięść!”. Je-
den palec jest słaby, ale wszystkich 
pięć palców jest silnych jak pięść. 

Za dobrą odpowiedź krasnoludek 
dał Reksiowi kropelkę wina, któ-
ra przeniosła Reksia z powrotem 
przed zwierciadło. Pobiegł szybko 
ciemnym korytarzem i z radością 

zobaczył, że rodzeństwo i ro-
dzice czekali na niego. Obie-

cał, że zawsze będzie 
razem z gromadą. 

Tekst i rysunek: Rafał Švrčina
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Ważne, że jest polska szkoła 
– Polska zaczyna być dla nas państwem obcym – tak nie może być. Musimy rozbudować naszą tożsamość 
w kierunku Polski – podkreślił Józef Szymeczek, wiceprezes Kongresu Polaków w RC, na Sejmiku Gminnym 
w Cierlicku. Radę Kongresu reprezentował razem z Mariuszem Zawadzkim. 

Danuta Chlup

Polacy z Cierlicka i Stanisło-
wic spotkali się w niedzielne 
popołudnie w Domu Pol-

skim Żwirki i Wigury na zebraniach 
sprawozdawczych Miejscowych 
Kół PZKO, a następnie na Sejmiku 
Gminnym przed Zgromadzeniem 
Ogólnym Kongresu Polaków. Uroz-
maiceniem obrad był występ dzieci 
z Polskiej Szkoły Podstawowej im. 
Żwirki i Wigury oraz ufundowana 
przez Konsulat Generalny w Ostra-
wie wystawa o Janie Pawle II z oka-
zji 100-lecia jego urodzin. 

Wzmacnianie polskiej tożsamo-
ści, która nie powinna się ograni-
czać do lokalnego patriotyzmu, 
jest jednym z celów Kongresu Pola-
ków. W realizacji tego celu pomaga 
fi nansowo Fundusz Rozwoju Za-
olzia Kongresu Polaków. Wkrótce 
powstanie Centrum Rozwoju Za-
olzia, które będzie profesjonalnie 
wspierało organizację imprez oraz 
różnych projektów. – Z pomocy 
Centrum będą mogli korzystać tak-
że ci, którzy dobrze sobie radzą i 
organizują fajne imprezy, ale chcą 
je podnieść na wyższy poziom – 
tłumaczył Szymeczek. 

Pełnomocnik gminny KP, An-
drzej Štirba, podsumował kończą-
cą się kadencję. 

– Ta kadencja miała bardzo do-
bry przebieg, a to dzięki temu, że 

doszło do zmiany prezesa Zarządu 
Głównego PZKO i ja, jako zwykły 
obywatel, obserwuję, że relacje 
między PZKO a Kongresem Pola-
ków bardzo się poprawiły – stwier-
dził na wstępie. Następnie poświę-
cił uwagę sytuacji w Cierlicku. 

– Współpraca z gminą raczej 
układa się dobrze. Po ostatnim 
Spisie Ludności gmina nie ma ofi -
cjalnie dziesięciu procent ludności 
narodowości polskiej, ale władze 
gminne wyszły nam na rękę i na-
dal mamy Komisję ds. Mniejszości 

Narodowych. Ważne jest, że mamy 
polską szkołę, a jej dyrektorka jest 
równocześnie członkiem Rady 
Gminy. Pod polską dyrekcją działa 
nawet jedno czeskie przedszkole, 
które wcześniej było prywatne i 
groziła mu likwidacja. To jest chy-
ba wyjątek w Republice Czeskiej – 
mówił Štirba. Wyjaśnił, dlaczego 
Sejmik Gminny w Cierlicku obej-
muje swoim zasięgiem także Sta-
nisłowice, które administracyjnie 
są częścią Czeskiego Cieszyna. Po-
wodem są powiązania pomiędzy 

Polakami ze Stanisłowic i  Cierlic-
ka: stanisłowickie Koło PZKO ści-
śle współpracuje z  Kołem w Cier-
licku-Kościelcu, korzysta z  Domu 
Polskiego, a dzieci ze Stanisłowic 
uczęszczają do cierlickiej szkoły. 

– Przed laty wprowadziliśmy ta-
blice dwujęzyczne z nazwą gminy, 
szybko jednak zostały zniszczone i 
już ich nie odnawiano. Ale nadal są 
polskie napisy na budynku Urzędu 
Gminy, język polski pojawia się na 
zaproszeniach na imprezy gminne 
– mówił dalej pełnomocnik. 

Cierlicko będzie miało stosunko-
wo dużo przedstawicieli na Zgro-
madzeniu Ogólnym KP w Trzyńcu, 
ponieważ w miejscowości tej dzia-
ła kilka kół PZKO oraz inne pol-
skie organizacje, a według nowego 
klucza wyboru delegatów każda z 
nich mogła zgłosić swojego repre-
zentanta. Na Sejmiku Gminnym 
wybrano delegata gminnego – Ta-
deusza Smugałę. Będzie on także 
nowym pełnomocnikiem gmin-
nym KP, ponieważ Andrzej Štirba 
postanowił już nie kandydować. 
Na zastępcę pełnomocnika oraz 
rezerwowego delegata na Zgroma-
dzenie Ogólne wybrano Adama 
Włosoka. 

Podczas dyskusji rozmawiano 
m.in. o corocznych obchodach 
rocznicy śmierci Żwirki i Wigury 
oraz ich koordynacji z Warszawą. 
Smugała pytał o możliwość dotacji 
z FRZ na opracowanie ekspertyzy 
dotyczącej remontu Domu Polskie-
go. Szymeczek odpowiedział, że w 
przygotowaniu są zmiany w regula-
minie, które powinny to umożliwić. 

Adam Wantulok zaproponował 
tematy, które – jego zdaniem – 
należałoby poruszyć na Zgroma-
dzeniu Ogólnym. Należą do nich 
polskie wersje językowe stron in-
ternetowych gmin czy też język 
polski w muzeum w Czeskim Cie-
szynie, które niedługo zostanie 
otwarte po dużym remoncie.  (dc)

 Najważniejsze to inwestować w ludzi
Długa dyskusja, podzielone zdania oraz pomysły, które być może już wkrótce zostaną zrealizowane. Piątkowy 
Sejmik Gminny w Suchej Górnej należał do owocnych.

Beata Schönwald

Dobrze przyjeżdża się do 
miejscowości, gdzie kwit-
nie polskie życie kultural-

ne, a współpraca polskiej mniejszo-
ści z gminą układa się przykładnie 
– powiedział na powitanie prezes 
Kongresu Polaków w RC, Mariusz 
Walach. Na sejmik do Suchej przy-
jechał wspólnie z przewodniczącą 
Rady Przedstawicieli, Małgorzatą 
Rakowską, oraz prezes PZKO, Hele-
ną Legowicz. Potwierdzeniem jego 
słów była obecność na sali nie tyl-
ko przedstawicieli wszystkich dzia-
łających na terenie wioski polskich 
organizacji i instytucji – MK PZKO, 
Macierzy Szkolnej oraz szkoły pod-
stawowej i przedszkola, ale także 
gminy. Obradom miejscowych Po-
laków przysłuchiwali się wójt, Jan 
Lipner, oraz szef gminnej komisji 
ds. mniejszości narodowych, Jan 
Charvát.

– Zostaliśmy pochwaleni za do-
brą współpracę. Liczby jednak 
mówią jasno. Jeżeli ktoś troszczy 
się w gminie o kulturę na pozio-
mie 60-70 proc., a z polskiej szko-
ły wychodzą elitarni uczniowie, ta 
współpraca nie może być zła. Za tę 
współpracę zostaliśmy pochwaleni 
również na Zjeździe PZKO. Wtedy 
odpowiedziałem tak, a dziś znowu 
to powtórzę. Ja nie traktuję tego 
jako czegoś wyjątkowego, tak ma 
to wszędzie wyglądać – podkreślił 
Lipner. 

Pierwszą część sejmiku zosta-
ła poświęcona prezentacji celów 
i osiągnięć Kongresu Polaków w 
ostatniej kadencji. Była też mowa o 
możliwościach, jakie daje Fundusz 
Rozwoju Zaolzia KP, o planach 

związanych z Centrum Rozwoju 
Zaolzia, o korzyściach płynących 
z posiadania Karty Polaka, a także 
o zbliżającym się Spisie Powszech-
nym oraz konieczności uświado-
mienia Polakom potrzeby wpisy-
wania do arkusza spisowego swojej 
narodowości.

Zanim na dobre rozgorzała dys-
kusja, zostały przeprowadzone wy-
bory pełnomocnika gminnego i jego 
zastępcy oraz delegatów na kwiet-
niowe Zgromadzenie Ogólne Kon-
gresu Polaków. Pełnomocnikiem 
został drugą kadencję Jan Gałuszka, 
jego nowym zastępcą – Zbigniew 
Zachwieja. Gałuszka będzie repre-
zentował Suchą Górną również na 

Zgromadzeniu w Trzyńcu. Drugim 
delegatem został Zbysław Przeczek, 
rezerwową Jadwiga Makówka.

W czasie dyskusji poruszono 
wiele tematów. Bronisław Zyder 
sugerował, by z Funduszu Rozwo-
ju Zaolzia Kongresu Polaków moż-
na było sfi nansować takie sprawy, 
jak ubezpieczenie, rewizje ener-
getyczne i inne opłaty związane z 
utrzymaniem Domów PZKO. Ar-
gumentował, że gdyby ich zabra-
kło, Polacy nie mieliby się gdzie 
spotkać. Wałach przypomniał jed-
nak, że FRZ wspiera tzw. projekty 
miękkie (wykluczone są inwesty-
cje). Jego zdaniem, o wiele waż-
niejsze jest inwestowanie w ludzi i 

umacnianie ich polskiej tożsamo-
ści narodowej, bo od tego będzie 
zależała przyszłość naszej grupy 
narodowej. Własny przykład pozy-
tywnego doświadczenia z Fundu-
szem Rozwoju Zaolzia przytoczył 
inny górnosuszanin, Roman Dzik. 
Dzięki uzyskanemu wsparciu jego 
wystawa fotografi i promujących 
wydmy nad polskim Bałtykiem zo-
stała już zaprezentowana w kilku 
miejscach. 

Uczestnicy sejmiku próbowali 
znaleźć także odpowiedź na py-
tanie, jak podejść do młodych lu-
dzi, żeby czuli się spadkobierca-
mi wartości kulturowych swoich 
przodków, by byli przywiązani do 

swoich polskich korzeni oraz zna-
leźli drogę do MK PZKO. – Zasad-
nicze pytanie brzmi: jak to zrobić? 
Przede wszystkim nie możemy się 
kłócić. Bo i PZKO robi swoje bardzo 
dobrze, i Kongres bardzo dobrze 
– przekonywał Zbysław Przeczek, 
który jako pierwszy podjął ten te-
mat. Jadwiga Makówka, emery-
towana długoletnia nauczycielka 
przedszkola w Suchej Górnej, za-
uważyła z kolei, że więź z PZKO 
należy budować od najmłodszych 
lat. Jej zdaniem, na tym polu mogą 
i powinny wiele zdziałać właśnie 
przedszkolanki. – Zawsze się sta-
rałyśmy, żeby na wszystkich im-
prezach PZKO występowały przed-
szkolaki. I żeby ich tam było jak 
najwięcej – zaznaczyła. 

O tym, jak polska szkoła stara 
się kształcić i kształtować swoich 
uczniów mówiła w swoim wystą-
pieniu dyrektorka Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola z Polskim 
Językiem Nauczania w Suchej Gór-
nej, Monika Pláškowa. Podkreśliła, 
że szkoła radzi sobie doskonale, 
przybywa jej uczniów, a ostatnio 
bardzo dobrze widoczna jest na Za-
olziu i w mediach. – Niektórzy za-
rzucają mi, że prowadzę zbyt agre-
sywną politykę promocji szkoły, ale 
prawda jest taka, że ja moją szkołę 
postrzegam trochę jak fi rmę, która 
swój produkt chce sprzedać. Jeśli 
tak nie będziemy robić, nie będzie-
my mieli dzieci, bo prościej jest, 
żyjąc w małżeństwie mieszanym, 
posłać dziecko do szkoły czeskiej – 
przekonywała. Świadectwem tego, 
że nie chodzi o puste słowa, było 
ustalenie, że górnosuska szkoła 
dołoży starań, żeby jak najszybciej 
zaczęła przy niej działać również 
drużyna harcerska. 

• Na sejmik w Suchej Górnej przyszli 
m.in. działacze MK PZKO i Macierzy 
Szkolnej. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Uratować dawne nazwy 
Możliwości dofi nansowania 

projektów z Funduszu Roz-
woju Zaolzia Kongresu Polaków 
oraz plany stworzenia mapy gminy 
z tradycyjnymi gwarowymi nazwa-
mi – te tematy poruszano na Sejmi-
ku Gminnym w Milikowie. 

Sejmik odbył się w poniedzia-
łek w Domu PZKO w Milikowie-
Centrum. Prowadziła go Danuta 
Branna z Rady Kongresu Polaków. 
Milikowski pełnomocnik gminny 
zmarł bowiem w trakcie kadencji. 
Na Sejmiku milikowianie wybrali 
nowego pełnomocnika – Władysła-
wa Brózdę. Będzie on także delega-
tem gminnym na Zgromadzeniu 
Ogólnym Kongresu Polaków. Jego 
zastępcą została Anna Cieślar. 

Cieślar pracuje w miejscowym 
polskim przedszkolu, jest także 
przewodniczącą gminnej Komisji 
ds. Mniejszości Narodowych. Na 
Sejmiku przedstawiła inicjatywę 
opracowania mapy wioski z daw-
nymi, gwarowymi nazwami po-
szczególnych miejsc i części. Po 
zebraniu rozłożyła pustą mapę i 
prosiła obecnych, którzy pamięta-
ją dawne nazwy, aby je wpisywali. 
Jednym z pierwszych był Stani-
sław Mazur, pracownik Urzędu 
Gminy, który ze względu na wy-
konywane obowiązki (koordynuje 

pracę ekip technicznych) zna każ-
dy zakątek Milikowa. 

– Bardzo spodobała nam się ini-
cjatywa PZKO-wców z Wędryni, 
mapa opracowana przez Romana 
Zemene naprawdę fajnie wygląda. 
Spróbujemy, ile nam się uda zrobić. 
Myślę, że ludziom coś takiego bę-
dzie się podobało – mówiła Anna 
Cieślar. O pomoc w przypomnieniu 
dawnych nazw zamierza się zwró-
cić m.in. do starszych pań z Klubu 
Kobiet PZKO. 

– To bardzo ważna sprawa, aby 
zachować tradycyjne nazwy – po-
twierdziła Branna. Wspomniała o 
możliwości dofi nansowania przed-
sięwzięcia z programu dotacyjnego 
czeskiego rządu, którego celem jest 
wspieranie używania języków tra-
dycyjnych i mniejszościowych. 

Branna podsumowała działal-
ność Kongresu Polaków w koń-
czącej się kadencji. Poświęciła 
uwagę promocji dwujęzyczności, 
Zielonej Szkole nad Bałtykiem, fi -
nansowej pomocy organizatorom 
Zjazdu Gwiaździstego, wyprawkom 
dla uczniów pierwszych klas. Obec-
ni z zainteresowaniem obejrzeli 
najnowsze wydawnictwo Kongresu 
Polaków – „Sękatych ludzi” Karo-
la Piegzy. Dyskutowano o „Głosie” 
– jego nowej szacie grafi cznej, roz-

m i e s z c z e n i u 
zdjęć i innych 
związanych z 
gazetą tema-
tach. Zain-
t e r e s o w a n i e 
wzbudził te-
mat czerpania 
dotacji z Fun-
duszu Rozwoju 
Zaolzia KP. 

– Fundusz 
Rozwoju Zaol-
zia zasilają pry-
watni darczyń-
cy – trafi ają do 
niego zarówno 
małe datki, jak 
i duże oraz bar-
dzo duże kwoty 
– mówiła radna 
Kongresu. 

Jeden z obec-
nych pytał, czy 
w Kongresie są 
osoby, które mogą pomóc w pisaniu 
wniosków o dotacje do FRZ czy też 
innych instytucji. Branna wyjaśni-
ła, że tym właśnie ma się zajmować 
nowo tworzone Centrum Rozwoju 
Zaolzia. Prócz tego co jakiś czas od-
bywają się szkolenia dla potencjal-
nych benefi cjentów FRZ. Kazimierz 
Sikora, prezes Polskiego Chóru Pa-

rafi alnego w Jabłonkowie, pytał, 
czy wniosek o dotację może złożyć 
organizacja niezrzeszona w Kongre-
sie (chór nie ma własnej osobowo-
ści prawnej, nie może więc zgłosić 
akcesu). Wyjaśnił, że chór będzie w 
tym roku obchodził 100-lecie i za-
mierza zorganizować uroczystość 
jubileuszową. Branna uspokoiła go, 

że o wsparcie ze strony Funduszu 
mogą występować także organiza-
cje bez akcesu w Kongresie, a nawet 
osoby prywatne. 

W Sejmiku Gminnym brali udział 
przede wszystkim członkowie obu 
milikowskich kół PZKO, łącznie z 
wójtem gminy – Ewą Kawulok, która 
stoi na czele Koła w Pasiekach.  (dc)

• Anna Cieślar i Stanisław Mazur uzupełniają tradycyjne nazwy na mapie Milikowa. Fot. DANUTA CHLUP

SEJMIKI GMINNE 
PRZED ZGROMADZENIEM OGÓLNYM 
KONGRESU POLAKÓW W RC

Po polsku również dla Czechów
Polska ludność autochtoniczna 

się starzeje, młodzi wyjeżdżają 
do większych miast, a ci, którzy zo-
stają, biorą sobie Czechów. Leżąca 
na obrzeżach Zaolzia Lutynia Dol-
na jest przykładem wioski, gdzie 
asymilacja zatacza coraz szersze 
kręgi. Miejscowi Polacy nie dają 
jednak za wygraną.

Żeby przetrwać i utrzymać swój 
stan posiadania – dziewięcioletnią 
polską szkołę i miejscowe koła PZKO, 
muszą być nie tylko bardziej aktywni 
niż działacze dużych polskich ośrod-
ków w centrum Zaolzia, ale także 
muszą dostosowywać formy działa-
nia do istniejącej rzeczywiści. – Spo-
łeczność polska zamieszkująca Luty-
nię Dolną i okoliczne miejscowości 
kurczy się z roku na rok. W naszej 
placówce kształcą się dzieci prze-
ważnie z rodzin mieszanych. Jeśli 
chodzi o tradycyjne polskie rodziny 
zaolziańskie, to odsetek dzieci z ta-
kich rodzin wynosi na chwilę obecną 
10 proc. w przedszkolu, 17 proc. na 
pierwszym stopniu szkoły podsta-
wowej i 30 proc. na drugim stopniu 
szkoły podstawowej. Te liczby do-
skonale odzwierciedlają trend ubyt-

ku rodzin, w których oboje rodziców 
są narodowości polskiej. Przybywa 
natomiast dzieci ze środowiska typo-
wo czeskiego lub rodzin nawiązują-
cych do pokolenia swoich dziadków. 
13 proc. uczniów szkoły stanowią 
dzieci obywateli Polski – przybliża 
dyrektor Szkoły i Przedszkola z Pol-
skim Językiem Nauczania w Lutyni 
Dolnej, Sabina Suchanek. Dodaje, że 
aby polska szkoła utrzymała się na 
„rynku”, jej oferta musi być atrakcyj-
na dla rodziców wywodzących się ze 
wszystkich tych grup, a także bardzo 
elastyczna, aby móc konkurować 
szkołom czeskim, w tym również re-
alizującym alternatywne programy 
nauczania. To bynajmniej jednak 
nie oznacza, że rezygnuje ze swojego 
polskiego charakteru. Wręcz prze-
ciwnie, przedstawia go jako atut. Za-
trudnia nauczycieli władających pol-
skim językiem w sposób nienaganny, 
organizuje kursy języka polskiego 
dla dorosłych oraz wakacyjne obozy 
języka polskiego dla dzieci, a w cią-
gu roku szkolnego liczne imprezy 
kulturalne i konkursy, które mają na 
celu kultywowanie tradycji polskiego 
dziedzictwa narodowego.

Z polsko-czeskich małżeństw mie-
szanych pozyskuje nowych człon-
ków również dolnolutyńskie koło 
PZKO. – Nasze koło skupia 60 osób. 
W ub. roku udało mi się pozyskać 
cztery nowe członkinie. Są to Czesz-
ki, partnerki naszych członków, któ-
re udzielają się w naszej pracy i przy-
jeżdżają na imprezy. Jedna z nich 
uczęszcza nawet na kurs języka pol-
skiego, który odbywa się w szkole – 
cieszy się prezes MK PZKO w Lutyni 
Dolnej, Maria Sztwiertnia. Powodów 
do zadowolenia ma więcej, jak np. 
ten, że ostatnio współpraca ze szko-
łą zaczęła pomyślnie się układać, że 
gmina wspiera PZKO-wską działal-
ność zarówno moralnie, jak i mate-
rialnie, a na bale PZKO, które zapew-
niają dochód na dalszą działalność, 
przychodzi nawet 180 osób. Ta „dal-
sza działalność” ma głównie polski, 
patriotyczny charakter. Wystarczy 
wspomnieć ubiegłoroczny Koncert 
Moniuszkowski czy szykowane na 
rok bieżący inicjatywy związane z 
Rokiem Św. Jana Pawła II.

Nic więc dziwnego, że w tej sytu-
acji rola pełnomocnika gminnego 
ogranicza się niejako do „czuwa-

nia z dala nad całością”. Dlatego 
„z dala”, bo Radek Sztwiertnia na-
leży do tych młodych lutyniaków, 
którzy wyprowadzili się ze swojej 
rodzinnej wsi. – Obecnie miesz-
kam w Ołomuńcu, dlatego sejmik 
będzie musiał wybrać na moje 
miejsce innego pełnomocnika 
gminnego. Zresztą moja funkcja 
zawsze miała raczej wirtualny cha-
rakter. Liczba Polaków w Lutyni 
Dolnej nigdy nie przekraczała 10 
proc., nie było więc mowy o powo-
ływaniu komisji ds. mniejszości 
narodowych czy dwujęzycznych 
napisach. Z pozycji pełnomocnika 
Kongresu Polaków nie musiałem 
też nigdy naciskać na gminę, po-
nieważ zarówno dyrekcja szkoły, 
jak i koła PZKO zawsze doskona-
le dogadywały się z jej władzami. 
Poza tym razem w każdych wybo-
rach komunalnych udawało nam 
się stworzyć taką listę „Coexisten-
tii”, z której potrafi liśmy wprowa-
dzić do samorządu gminnego cho-
ciaż jedną osobę. Obecnie naszym 
radnym, a równocześnie zastępcą 
wójta, jest Jan Czapek – podsumo-
wuje Sztwiertnia.  (sch)

Sejmik Gminny
w Lutyni Dolnej

Polacy w Lutyni Dolnej

8
marca

w Domu Kultury 
Początek o godz. 15.00

 � Liczba mieszkańców Lutyni 
Dolnej narodowości polskiej 
(według spisu z 2011 roku): 204

 � Polskie organizacje i instytucje
 � Szkoła Podstawowa i Przed-

szkole z Polskim Językiem 
Nauczania (dyrektor Sabina 
Suchanek)

 � Miejscowe Koło PZKO w 
Lutyni Dolnej (prezes Maria 
Sztwiertnia)

 � Miejscowe Koło PZKO w 
Wierzniowicach (prezes 
Marcel Balcarek)

 � Macierz Szkolna (prezes An-
drzej Iwanuszek)

• W Sejmiku Gminnym w Cierlicku wzię-
ło udział sporo osób. Fot. DANUTA CHLUP
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Zawyżają zaolziańską średnią
Rozmowa z Józefem Szymecz-

kiem, wiceprezesem Kongresu 
Polaków w Republice Czeskiej.

Niebawem będzie pan gościem 
Gminnego Sejmiku Kongresu Pola-
ków w Nydku. Jakie miejsce w pol-
skim pejzażu Zaolzia zajmuje pańska 
rodzinna miejscowość?
– Liczebnie nydeckie Koło PZKO 
należy do średnich. Posiada też 
piękny Dom, odnowiony za czasów 
prezesa Jana Szturca. Obiekt słu-
ży nie tylko programowym celom 
PZKO, ale ma duże znaczenie dla 
wszystkich mieszkańców, którzy 
regularnie spotykają się w nim na 
przeróżnych imprezach. 

Pięknego domu nie byłoby bez 
przedsiębiorczych ludzi.
– Faktycznie, o ile w niektórych 
kołach PZKO można dostrzec sta-
gnację, o tyle w Nydku Zarząd Koła 
działa bardzo prężnie, a Bogdan 
Martynek jest jednym z  najmłod-
szych prezesów Kół PZKO. Aktywny 
jest miejscowy Klub Kobiet, działa 
tam również kółko teatralne, z któ-
rym nierozerwalnie łączy się z kolei 
Klub Aktywnych Średniaków. To 
wszystko mocno przekracza zaol-
ziańską średnią. A dodajmy jeszcze, 
że pod Czantorią nadal żywe są tra-
dycje harcerskie, zaś jedną z rozpo-

znawalnych nydeckich postaci jest 
słynny „łowczorz” Michał Milerski. 

W Nydku nie ma za to polskiej 
szkoły.
– To prawda. Polskie dzieci uczą się w 
Bystrzycy, chociaż starsi mieszkańcy 
wiedzą, że jeszcze na początku tego 
tysiąclecia polska szkoła w Nydku 
istniała. Zastanawiam się jednak, czy 
to aż tak wielka strata? Myślę, że w 
dzisiejszych czasach, gdy w każdym 
domu są nawet po trzy samochody, 
dowożenie dziecka do Bystrzycy nie 
jest wielką uciążliwością.

Nie wszyscy wiedzą, że mały Nydek 
kilkakrotnie zapisał się w historii…
– W 1933 r. działacze Polskiego To-
warzystwa Sportowego „Groń” z By-
strzycy zbudowali w wiosce skocznię 
narciarską, na której pierwsze skoki 
wykonał najsłynniejszy wówczas 
polski narciarz, Bronisław Czech. 
W listopadzie 1943 r. w Nydku do-
szło też do pamiętnej niemieckiej 
obławy na jedną z grup żołnierzy 
Armii Krajowej. Partyzancka bitwa, 
jaka się wówczas wywiązała, należy 
do nielicznych stoczonych na zie-
miach Republiki Czeskiej. Beskidz-
ka miejscowość ponownie zasłynęła 
w latach 60. za sprawą nydeckich 
„kosmonautów”, czyli miejscowych 
robotników, którzy zawiśli „między 

niebem a ziemią”, krę-
cąc się przez całą noc 
na karuzeli. Wydarzenie 
rozsławił Adam Waw-
rosz, ale twórcą legendy 
nydeckich „kosmonau-
tów” był Adam Morci-
nek. Dawniej we wsi stał 
nawet pomnik-rakieta, z 
czasem jednak pamięć o 
tym historycznym epi-
zodzie znikła. Szkoda, 
bo mogłaby to być lokal-
na atrakcja.

Turystyczną atrakcją – 
podobnie jak pobliska 
Czantoria – mógłby być 
również znajdujący się 
w Nydku jeden z tzw. ewangelickich 
leśnych kościołów. 
– W ciągu trzech ostatnich dekad 
Nydek rzeczywiście zmieniał swe 
oblicze, systematycznie otwierając 
się na turystów. A impuls do zmian 
dały historyczne wydarzenia. Mia-
nowicie fakt, że po upadku komu-
ny Nydek ponownie stał się Nyd-
kiem, bo wcześniej, od 1980 r., była 
to tzw. Bystrzyca 4. Powstanie sa-
modzielnej gminy ożywiło lokalną 
społeczność, inicjując m.in rozwój 
lokalnego życia politycznego. I tak 
pojawił się Ruch Polityczny Wspól-
nota-Coexistentia, który w 15-oso-

bowej Radzie Gminy regularnie ma 
dwóch swoich przedstawicieli.

W przyszłorocznym spisie po-
wszechnym nie będzie w Nydku 
problemu z przekroczeniem przez 
Polaków 10-procentowego progu?
– Myślę, że będzie dobrze, jeśli uda 
się utrzymać wynik sprzed dziesię-
ciu lat. Osobiście nie spodziewam 
się jakiegoś gwałtownego wzrostu, 
jednak z pewnością będzie to te-
mat nadchodzącego Sejmiku. Kon-
gres przygotuje się też do przed-
spisowej kampanii. Oczywiście 
to trochę dziwne, że w XXI wieku 

Wszystko opiera się 
na wzajemnym zaufaniu
Rozmowa z Markiem Słowiaczkiem, prezesem Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego 
w Boconowicach

Tomasz Wolff 

Gdzie łatwiej jest podtrzymywać 
polskość: w małej miejscowości, 
jaką są Boconowice, gdzie praktycz-
nie każdy zna się z każdym, czy w 
większych skupiskach, na przykład 
Czeskim Cieszynie albo Trzyńcu, 
gdzie Polacy są rozproszeni?
– Wbrew pozorom to wcale nie jest 
takie oczywiste. Zależy bowiem od 
aktywności poszczególnych orga-
nizacji. U nas nie ma praktycznie 
żadnej polskiej organizacji poza 
Kołem PZKO. Tym samym cała 
praca na rzecz polskości spoczywa 
na naszych barkach. Zależy więc, 
w jakim stopniu jesteśmy w stanie 
współpracować z lokalnymi wła-
dzami i innymi organizacjami, czy-
li strażakami albo myśliwymi. 

„Monopol” na kształtowanie, pod-
trzymywanie polskości ciąży czy 
pomaga?
– Powtórzę – chodzi o współpra-
cę organizacji, które są na terenie 
danej miejscowości. To, że w Bo-
conowicach działają strażacy czy 
myśliwi, wcale nam nie ciąży i 
nie wpływa na naszą pracę, bo je-
steśmy w stanie porozumieć się z 
wszystkimi organizacjami. Współ-
pracujemy, czego dobrym przykła-
dem są Dni Gminy. Organizatorem 
jest gmina, ale każda organizacja 
ma tutaj swoje stoisko. Nikt nie 
pyta, w imię kogo działasz, czy 
wspierasz Polaków, Czechów, Sło-

waków. Chodzi o to, by się wspie-
rać. Wszystko opiera się na wza-
jemnym zaufaniu. Ja nie mam na 
przykład problemu w każdej chwili 
przekazać klucze do Domu PZKO 
przedstawicielom strażaków, bo 
chcą coś pożyczyć na swoją im-
prezę. Mam pewność, że pożyczą, 
oddadzą i podziękują. Tak samo to 
wygląda w przypadku współpra-
cy z gminą. Przytoczę tutaj Piknik 
Rodzinny, który już praktycznie 

zapisał się do kalendarza imprez 
w Boconowicach. Gmina pożycza 
nam wiele niezbędnych rzeczy po-
trzebnych do organizacji imprezy, 
włącznie z namiotem i zadasze-
niem w razie złej pogody. Nikt nie 
pyta, czy to jest dla Polaków, czy 
dla Czechów. Wszyscy wiedzą, że 
jest to dla mieszkańców gminy.

Wspomniałeś Piknik Rodzinny. 
Impreza została nominowana do 

ubiegłorocznych Inicjatyw PZKO. I 
słusznie, bo pokazujecie, że historię 
można potraktować na luzie, bez ba-
talionu wojska i całej otoczki...
– Podstawowym zamysłem tego 
projektu było udowodnienie, że 
nie tylko duże miasta mają mo-
nopol na uroczystości państwo-
we związane z obchodami 3 maja 
oraz innymi rocznicami ważnymi 
dla narodu polskiego. Udowod-
niliśmy, mam nadzieję, że także 
w mniejszych miejscowościach 
można godnie uczcić tego typu 
rocznice. A żeby nie było sztam-
powo, podobnie jak w dużych 
miastach, wpadliśmy na pomysł, 
żeby w ramach imprezy odbyły się 
rywalizacje sportowe oraz zabawy 
dla dzieci. Udało nam się stworzyć 
luźne spotkanie. Mnie osobiście 
najbardziej zależało na tym, żeby 
na tego typu imprezach był czas 
na wspólne biesiadowanie. 

Z Sejmików Gminnych, które odbyły 
się do tej pory, płynie jeden przekaz: 
generalnie polska mniejszość ma 
coraz mniej problemów. Ale też Ma-
riusz Wałach, prezes Kongresu Po-
laków, powiedział na jednym z nich, 
że nie może nas to usypiać...
– Zgadzam się, nie możemy spo-
cząć na laurach. Jeżeli chodzi o 
Boconowice, to może nie będę 
oryginalny, ale powtórzę to, co się 
mówi: nie mamy większych pro-
blemów, nie ma nagonek, starć, 
wyzwisk, nikt nikomu nie wcho-
dzi w drogę. Na stacji kolejowej 

R E G I O N R E G I O N

Fot.NORBERT DĄBKOWSKI

Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Sejmik Gminny
w Boconowicach

Sejmik Gminny
w Nydku Sejmik Gminny

w Mostach k. Jabłonkowa

Sejmik Gminny
w Ligotce Kameralnej

Polacy w Boconowicach

Polacy w Nydku Polacy w Mostach 
k. Jabłonkowa

Polacy 
w Ligotce Kameralnej

8
marca

w Domu PZKO 
Początek o godz. 15.00

8
marca

w Domu PZKO  
Początek o godz. 15.30

9
marca

w Domu PZKO  
Początek o godz. 16.30

8
marca

w Domu PZKO  
Początek o godz. 15.00

 � Liczba mieszkańców Bocono-
wic narodowości polskiej: 120 
(według spisu z 2011 roku)

 � Polskie organizacje i instytucje
 � Miejscowe Koło PZKO (pre-

zes Marek Słowiaczek)
 � Przedszkole z polskim od-

działem (dyrektor Lenka 
Kubiczkowa)

 � Liczba obywateli Nydka naro-
dowości polskiej: 409 (według 
spisu z 2011 r.)

 �

 � Polskie organizacje i instytucje:
 � Miejscowe Koło PZKO (pre-

zes Bogdan Martynek)

 � Liczba obywateli narodowości 
polskiej: 600 (według spisu z 
2011 roku)

 � Polskie organizacje i instytucje: 
 � Polska Szkoła Podstawowa i 

Przedszkole (dyrektor Maryla 
Hlávka-Kraina)

 � Macierz Szkolna przy Szkole 
Podstawowej w Mostach 
koło Jabłonkowa (prezes Ta-
deusz Kohut)

 � Miejscowe Koło PZKO w 
Mostach koło Jabłonkowa 
(prezes Andrzej Niedoba)

 � Miejscowe Koło PZKO w 
Mostach koło Jabłonkowa-
Szańcach (prezes Jadwiga 
Onderek)

 � Liczba mieszkańców Ligotki Ka-
meralnej narodowości polskiej 
(według spisu z 2011 roku): 204

 � Polskie organizacje i instytucje
 � Miejscowe Koło PZKO 

w Ligotce Kameralnej 
(prezes Joanna Szpyrc)

agitujemy XIX-wiecznymi metoda-
mi, ale ludzie muszą nam to wyba-
czyć, ponieważ musimy tak robić. 
Wszystko dlatego, że w Republice 
Czeskiej prawa narodowościowe 
są „zakotwiczone” w statystykach. 
Dlatego tak ważne jest, by wszyscy 
zaolziańscy Polacy wspierali polski 
żywioł narodowy. Tylko wtedy bę-
dzie on nadal obecny w przestrzeni 
publicznej, wzbogacając naszą wie-
lokulturową społeczność. (wik)

mamy polskie napisy. Współpraca 
z wójtem układa się poprawnie, 
cokolwiek potrzebujemy załatwić, 
gmina idzie nam na rękę. Jest tylko 
jeden problem. Nie mamy polskich 
tablic wjazdowych. Kilka lat temu 
pojawiły się, zostały zniszczone i 
od tego czasu nie ma nowych. Nie 
wygląda na to, żeby gmina była 
zainteresowana wprowadzeniem 
dwujęzycznych napisów, choć są 
u sąsiadów, na przykład w Nawsiu 
i Jabłonkowie. Kiedyś zapytałem w 
gminie, kiedy zostaną wprowadzo-
ne. Usłyszałem, że wtedy, kiedy nie 
będą niszczone...

Czyli na razie nie zanosi się na to, 
żeby miały wrócić...
– Dokładnie tak, ale mam nadzieję, 
że to tylko kwestia czasu. Bocono-
wice nie mają się czego wstydzić, 
a dwujęzyczne tablice są przecież 
pięknym przykładem wzajemnego 
szacunku.   

Dom, którego można pozazdrościć 
Mosty koło Jabłonkowa są jed-

ną z największych i najczę-
ściej odwiedzanych podgórskich 
miejscowości Zaolzia. Najbardziej 
okazałym budynkiem w centrum 
gminy jest bezsprzecznie Dom 
PZKO – „Kasowy”. 

W ostatnich latach budynek 
przeszedł zakrojony na szeroką 
skalę remont, został rozbudowany 
i urządzony w góralskim stylu. To 
wszystko odbyło się kosztem wie-
lomilionowych inwestycji. Zarzą-
dowi Miejscowego Koła PZKO na 
czele z prezesem Andrzejem Nie-
dobą udało się wywalczyć wsparcie 
fi nansowe z Polski oraz u władz 
gminy. 

– Porozumieliśmy się z przewod-
niczącym miejscowej organizacji 
Sokoła i postawiliśmy sprawę ja-
sno: albo gmina będzie miała Dom 
Kultury (bo Dom PZKO pełni taką 
funkcję) oraz budynek Sokoła, ale 
wtedy trzeba, aby wsparła fi nan-
sowo inwestycje, albo te obiekty po 
jakimś czasie zamienią się w ruinę 
– mówi Niedoba. 

Ostatecznie władze gminy 
wsparły fi nansowo inwestycje or-
ganizacji działających w Mostach, 
które mają własne nieruchomości: 
MK PZKO, Sokoła oraz parafi i ka-
tolickiej. MK PZKO otrzymało w 

latach 2013-2018 w sumie 3,8 mln 
koron na remont swej siedziby. To 
dużo, ale – jak zaznacza Niedoba 
– Koło z własnych funduszy za-
inwestowało kilkakrotnie więcej. 
Gmina wspiera także działalność 
kulturalną Koła oraz utrzymanie 
Domu PZKO – corocznie kwotą ok. 
150 tys. koron. MK PZKO liczy ok. 
250 członków. 

Po wyborach w 2018 roku Nie-
doba został wójtem Mostów. W 
Radzie Gminy jedną trzecią człon-
ków stanowią osoby narodowości 
polskiej, większość z nich to aktyw-
ni PZKO-wcy. W zarządzie gminy, 
prócz Niedoby, zasiada także Aloj-
zy Martynek, z kolei Jadwiga On-
derek jest przewodniczącą Komisji 
ds. Mniejszości Narodowych. 

Pani Jadwiga pracuje w mostec-
kiej bibliotece. Organizuje w niej 
m.in. imprezy o polskim charakte-
rze. Co dwa miesiące odbywają się 
spotkania Klubu Adama Wawrosza, 
których głównym celem jest pro-
mowanie gwary, regionalnych wy-
dawnictw i autorów. Prócz tego co 
jakiś czas są organizowane polskie 
i czeskie dyktanda dla szerokiego 
ogółu oraz czesko-polski konkurs 
w rozwiązywaniu krzyżówek. 

Jadwiga Onderek jest ponadto 
prezesem MK PZKO w Mostach-

S z a ń c a c h . 
Koło to skupia 
18-osobową gru-
pę przeważnie 
starszych osób. 
Miejscem spo-
tkań jest salka w 
budynku byłej 
polskiej szkoły 
na Szańcach, a 
teraz, ze wzglę-
du na trwający 
remont kana-
lizacji, spotkania odbywają się w 
prywatnych domach. 

Mosty mają polską szkołę (klasy 
I stopnia) oraz przedszkole. Szkoła 
boryka się ostatnio z  problemami. 
Dyrektorka Maryla Hlávka-Kraina 
nie ukrywa, że liczba uczniów jest 
bardzo niska – w tym roku szkol-
nym jest ich tylko ośmioro. – Jeste-
śmy w historycznym dołku, mniej 
nie może nas już być, bo to groziłoby 
likwidacją szkoły – mówi otwarcie. 

Na okres od września do grudnia 
władze gminy udzieliły szkole wy-
jątku z minimalnej liczby uczniów. 
Od stycznia br. obowiązują nowe 
zasady fi nansowania szkolnic-
twa, które są przychylne małym 
szkołom. – Teraz nie potrzebuję 
wyjątku, więc nie ukrywam, że 
odetchnęłam z ulgą, ale ośmioro 

uczniów to już najniższa granica – 
zaznacza dyrektorka. 

Obecnie trwa remont pawilonu 
szkolnego, w którym są polskie 
klasy, dlatego nauka odbywa się w 
byłej polskiej szkole, w której obec-
nie znajduje się poczta i biblioteka. 
Wójt Andrzej Niedoba zakłada, że 
remont potrwa co najmniej do koń-
ca letnich wakacji. 

Do przedszkola uczęszcza obec-
nie 18 dzieci, w przyszłym roku 
szkolnym także liczba dzieci w 
szkole powinna lekko wzrosnąć. 
W odremontowanym budynku 
uczniowie będą mieli komfortowe 
warunki. 

– Wszystko będzie nowe, warun-
ki będą bardzo dobre, żeby tylko 
dzieci było więcej – wyraża życze-
nie dyrektorka.  (dc)

● Mostecki zespół „Polynica” (na skrzypcach gra wójt 
Andrzej Niedoba) wystąpił na uroczystej akademii z oka-
zji Roku Stanisława Hadyny.  Fot. DANUTA CHLUP

Najcenniejszą 
wartością są ludzie
Ligotka Kameralna jest ostatnią gminą leżącą jeszcze w granicach Zaolzia. Dalej na zachód są wioski, w których 
Polacy już nie mieszkają. Mimo to język polski nie wyszedł tu z użycia, a Miejscowe Koło PZKO nie narzeka na 
brak młodego narybku.

Beata Schönwald 

W Ligotce, jak to pod gó-
rami, po polsku lub „po 
naszymu” można doga-

dać się w gminie, sklepie i kościele. 
W ostatnim Spisie Powszechnym 
co piąty mieszkaniec deklarował tu 
polską narodowość. Dzięki temu po 
każdych wyborach komunalnych 
powoływana jest przy samorządzie 
gminnym komisja ds. mniejszości 
narodowych. Na jej czele stoi Ha-
lina Zientek, która jest już szereg 
kadencji również pełnomocnikiem 
gminnym Kongresu Polaków. – Po 
ostatnich wyborach komunalnych 
wzrosła liczba Polaków w samo-
rządzie gminnym. Obecnie jest nas 
czworo – mówi. Jak zaznacza, jej 
rola jako pełnomocnika gminnego 
polega głównie na przekazywaniu 
informacji. Większego zaangażowa-
nia sytuacja nie wymaga. 

Jeśli nie liczyć polskich nabo-
żeństw w obu Kościołach, w gminie 
jedynym ośrodkiem polskości jest 
Miejscowe Koło PZKO. – Straciliśmy 
szkołę, a także przedszkole. Potem 
jeszcze przez jakiś czas działało tu 
przedszkole dwujęzyczne, ale tylko 
do momentu, kiedy zabrakło pol-
skiej nauczycielki – wspomina An-
drzej Michalik, długoletni działacz 
MK PZKO. Według Haliny Zientek, 
formalnie dalej mogłoby działać. 
Dziś już jednak na przywróceniu mu 
polsko-czeskiej formuły nie zależy 
ani Polakom, ani Czechom. – Cze-

skich dzieci jest pod dostatkiem, 
żeby zapełniły przedszkole, a polscy 
rodzice nie są zainteresowani posy-
łaniem dzieci do przedszkola, gdzie 
język polski jest traktowany po ma-
coszemu – stwierdza. – W Gnojniku 
jest bardzo dobra polska szkoła i 
przedszkole. Na szczęście to nieda-
leko, 3 kilometry stąd. Ligoccy Po-
lacy przyzwyczaili się już do zawo-
żenia tam swoich pociech – dodaje 
prezes MK PZKO, Joanna Szpyrc. 

Skoro nie ma w Ligotce polskiej 
szkoły i przedszkola, o najmłod-

szych pamięta MK PZKO. Regular-
nie z myślą o nich organizuje Dzień 
Dziecka połączony ze smażeniem 
jajecznicy oraz Mikołajówkę. Dzieci 
nie tylko jednak korzystają z PZKO-
-wskiej oferty, ale także ją wzbogaca-
ją. Ich występy są stałym punktem 
programu imprez ligockiego koła. 
Moi rozmówcy doceniają zaangażo-
wanie gnojnickich nauczycieli.

W gminie oprócz PZKO działa 
jeszcze kilka innych stowarzyszeń. 
Imprez o charakterze stricte kultu-
ralnym nie organizuje jednak żad-

ne z nich. – Nasze przedstawienia 
teatralne były zawsze tym, czym 
potrafi liśmy podbić serca mieszkań-
ców. Na nasze spektakle przychodzi 
cała wioska i cała wioska też z nie-
cierpliwością ich wyczekuje – prze-
konuje Michalik. Aby sala gminne-
go Domu Kultury zdołała pomieścić 
wszystkich chętnych, grane są przez 
dwa dni. Ten ostatni, „Sylwester 
kawalera”, który miał premierę w 
listopadzie, obejrzało ok. 530 osób. 
Drugą dużą imprezą, na której bawią 
się wszyscy, jest Bal PZKO. – Gmina 

nie wspiera naszej działalności dro-
gą grantową. Tak było wcześniej. 
Obecnie trzy razy w roku pozwala 
nam bezpłatnie korzystać z Domu 
Kultury i my to robimy – uzupełnia 
Szpyrc.

Na chwilę obecną MK PZKO w 
Ligotce Kameralnej liczy 89 człon-
ków. Jak podkreśla prezeska, chęt-
nych do pracy nie brakuje. Przed 
imprezą nie trzeba nikogo prosić o 
pomoc, bo ludzie sami ją deklarują. 
Aktywnie włączają się też młodzi, 
którzy przejęli na swoje barki tro-
skę o stoiska na balu i jarmarkach 
gminnych. 

Chociaż koło ligockie należy do 
tych, które aczkolwiek niewielkie, 
ma na utrzymaniu własny Dom 
PZKO, jego szefowa nie stawia spraw 
fi nansowych na pierwszym miejscu. 
– Obserwuję, że coraz częściej koła 
PZKO zaczynają się zachowywać jak 
fi rmy nastawione na zysk. Wiem, że 
pieniądze są bardzo potrzebne, ale, 
moim zdaniem, to najcenniejsze, co 
mają nasze organizacje, to ludzie. 
Ludzie, na których można polegać i 
którzy chcą razem coś robić – pod-
sumowuje. 

● Ligockie MK PZKO pamięta o naj-
młodszych. Co roku organizuje Dzień 
Dziecka. Fot. Archiwum koła
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Klepiym na dwiyrze małego murowanego 
dómku przicupniónego na zakryncie ce-

sty wijóncej sie z grónia ku dolinie. Miało by 
to być tu! W kóncie placu stoi niski gnotek, 
kole kierego je pełno nałupanych smreko-
wych szczap. Na wyrchu w dziedzinie, kón-
sek za kościołym i przeszumnym Domem 
Polskim w Pleszy, my sie pytali stareczki 
w szatce na głowie, ciymnej jakli, plisowa-
nej sukni i wełnianych kopycach podbitych 
kónskym skury na nogach, kiero se gwarziła 
z  sómsiadkóm na przilepku przed swojóm 
chałpkóm, kany też miyszko tyn bednorz, co 
nóm o nim powiadali w sómsiednim Nowym 
Sołońcu. Powykłodała nóm óna jako trefiy-
my, a potym prawi: „Łon już ale nie robi”. 

Ja, to jednaczy musi być tu! Wszymóm 
sie, że na ścianie szopki wisi po rumuńsku 
pisany certyfikat twórcy ludowego. Isto tu 
też majóm cosi takigo, jako je u nas Górolsko 
Swoboda. Nareszcie sie w siyni cosi zaruszało 
i po chwili dwiyrze otwiyro starszy posiwiały 
chłop w siwym swetrze i w baranicy z szyld-
kym na głowie. „Dobry dziyń, panie Aleksan-
drowicz. Prziszli my sie spytać, czy byście 
nimioł jaki gielety na sprzedoj”. „Witejcie! Jo 
już ale nie robiem” – powiado majster. 

Okozało sie jednaczy, że jakisi to pocynci 
mo porobióne do forotu. I tóż wołóm kam-
ratów, kierzi aż do teraz czakali w aucie i o 
kónsek uchylómy tyn gnotek i ty nałupane 
szczapy, coby sie dało odewrzić dwiyrze do 
szopki. Ale ja! Cosi tu je. Głównie beczułki 
na wino, ale aji szafliki, szkopki, putyry i in-
sze wiynksze i miynsze pocynci. Pieter zaroz 
skoczył po nejwiynkszej putyrze, kiero poj-
mie tak na oko ze dwiesta litrów. Bydzie jóm 
mioł na klogani mlyka. No, jeszcze, że my tu 
przijechali tym mikrobusym! Jo se wybiyróm 
takóm szykownóm dziyżke z dobrze dopaso-
wanóm pokrywkóm. Bedzie sie fajnie godzić 

na żynczice i przido sie baji na koszarzisz-
czańskim jarmarku, kaj my sie łóni domówili 
z  Rychym Staszowskim, że pozganiómy ja-
kóm wybawe ku kolibie w Dołku. Jyny tych 
gielet już nima. Domówiómy sie z majstrym 
na cynie i płacymy, a ón jeszcze radzi Pietro-
wi, niech jako piyrszóm nie leje do tej putyry 
wode, ale zaroz owcze mlyko, coby mu óna 
z postrzodka pieknie zeżółkła. 

Już my sie pómału zaczyli żegnać, ale jeszce 
żech majstra popytoł, coby nóm ukozoł kaj i 
jako to pocynci robi. I tóż nas kludzi do dalszej 
szopki za chałpe, kaj wedle kupy narzazanego 
drzewa stoi strugaco stolica, na ścianie wisi 
wszelijaki bednorski narzyndzi a na parape-
cie okna sóm pozukłodane kluczki rozmajtej 
wielkości i obliny. Zaroz sie mi przipómnioł 
wiersz, kiery kiejsi napisała moja starka.

Pocynci (Ewa Milerska) 
Przyniyśli tatulek strugacóm stolice,
drzewianne krónżydło, wóntornik, 
szkoblice.
Wziyli porzyz prosty aji porzyz 
krziwy,
bedóm strugać i skłodać ty 
drzewianne dziwy.
Drzewianne szafliki, drzewianne 
pocynci,
niechże sie im praca podarzi, 
poszczynści.
Wniyśli na norónczku drzewa 
łupanego,
downo na przedgórzu dobrze 
wyschniónego.
Nejprzód trzeba zhrubsza ostrugać 
ty dóngi
i krziwym porzyzym zrobić 
półokróngłe.

Trza kluczke prziłożyć, pod miare 
przigładzić,
dno z deski okróngłej do wóntoru 
wsadzić.
Kluczek było wiyncej, rozmajtej 
obliny,
bo każdy tyn szaflik bywoł zwykle 
jiny.
Ty żbery i putnie wszelakij potrzeby
i dzieże okróngłe już wóniónce 
chlebym.
Na masło maśniczki i na zboże 
miarki
I sóndki na szpyrki i do soli czarki.
Rozmajte pocynci z drzewa sie 
robiło, 
a ze smrekowego zaś nejlepsze było.
Jak zaczyli strugać na swoji stolicy,
W izbie zawónioło smrekowóm 
żywicóm.
Dziecka se na ziymi trzoski 
ukłodały,
Po cichu gwarziły, moc głośno nie 
śmiały,
bo tatulek ostro hned sie podziwali,
i siedzieć po cichu zaroz przikozali.
Mamulka podpółke też mieli z tych 
szczapek,
hned kładli pod blache jaki grubszy 
klocek.
W ogniu smolne szczapy wiesioło 
strzylały,
a stareczka z wnuczkóm przi piecu 
sie grzoły.

Majster nóm ukazuje ty swoje narzyndzia: 
„To je stolica, to porzyz, a to szkoblica“. Jyny 
wóntornik, kierym sie wyrzazuje wóntór, 

czyli ta fuga na wsadzyni dna, nazywo re-
zakym. Biere też dłógucny hobel, obraco 
go ostrzim na wyrch, jedyn jego kóniec 
wsadzo do dziury w ścianie a drugi pode-
piyro dwiyma patykami, opiyro sie o niego 
brzuchym i ukazuje nóm, jako na tej prostej 
„hoblówce“ przigładzo dóngi, coby dobrze 
ku sobie pasowały. Na ty pozukłodane i do-
pasowane drzewiane dóngi potym nasadzo 
żelazne ryngi. Fajnie tu wónio smrekowóm 
żywicóm. Jyny stareczka sie z wnukami nie 
wygrzywo oto tu przi piecku, ale kansi na 
słóneczku hań daleko nad Morzym Śród-
ziymnym. Obie cery pana Aleksandrowicza 
sie osadziły w Hiszpanii. Jego żóne było te-
schno za wnukami i tóż za nimi też pojecha-
ła i siedzi już tam trzeci miesiónc. Majster 
zostoł dóma sóm i tóż nie dziwota, że sie już 
mu robić nie chce. Bo tóż dlo kogo? Kómu 
przekoże swój bednorski wercajk? Kogo na-
uczy rzymiosła?

Namówiómy go, coby nóm jaki ty gielety 
na dojyni owiec porobił, że tu po nich jeszcze 
kiedy przijadymy. Majster sie uśmiychnył i 
obiecoł, że zrobi.  

O P I N I E O P I N I E

Fot. ARC

Michoł

NA POSIÓNKU PISANE /19/

Na Bukowinie 2 – pocynci

OD CIESZYNA DO BOGUMINA /11/ – Sucha Górna

K.D. Kadłubiec

Hanys, to nie rachuj
Było to letnim czasym a wedle Ga-
bryjele, nad stawym, kierymu se 
mówiło Szychtmajstrówka, była 
Kolónija pod Gruszkóm. Było to 
takich dziesiyńć zabudowań – w 
Karwinej – a tymu se to nazywało 
Pod Gruszkóm, bo symbolym tej 
kolónije była tako staro gruszka. Uż 
tako rozrażóno wiatrami. A co było 
takigo w tej gruszce ciekawego, że 
na wyrchu miały sowy gniozdo. A 
pod tóm gruszkóm były ławki do-
okoła, a tam se tak zbiyrali dycki, a 
opowiadali se, co se kaj stało w Kar-
winej. A wedle tej gruszki była tako 
krótko alej – pore kasztanów. A tam 
uż był taki zwyk, że dycki letnim 
czasym tam chłopi growali karty. 
Wtynczas grali byka.

Nó i jak tak grali ty karty, było 
wtynczas strasznie ciepło, a już to 
tak było ku wieczoru i zaczyno se 
śćmiywać. Tak tyn jedyn tamyk, 
co też groł, niejaki Kareł, prawi: 
„Hanys, pódźmy na piwo do Ko-
tlarskigo”. A tam u Kotlarskigo se 
zbiyrała ta śmietónka. Sóm sztaj-
gier, obersztajgier a szychtmajster, 
a oberhajer. A hawiyrze tam moc 
nie chcieli chodzić. I tyn Hanys 
prawi: „Kareł, jo tam do tego Ko-
tlarskigo nie pujdym. Podźmy abo 
do Ociypki, abo do Mokrosza ku 

lasu”. Nó i tak dograli te partyje i te-
raz wystartowali a idóm. A eszcze 
przedtym zawołali na swoji baby 
do chałupy: „Staro, idymy na piwo, 
bo nas strasznie suszy”. I szli takim 
chodniczkym kole tej Szychtmaj-
strówki, i stracili se w takim brzo-
zowym losku, kiery tamyk był pod 
weterkóm. 

No teraz jak dochodzóm ku tymu 
Ociypkowi przez Kolónij pod Pio-
skowinóm, słyszóm u tego Ociypki 
straszny krawal, przewracani sto-
łów. I Kareł prawi: „Hanys, chyć 
mi kabot, a jo tam pujdym zrobić 
do tego szynku porzóndek”. Hanys 
mu prawi: „Człowiecze, nie chodź 
tam. Smol na baraby, bo ci kiery-
si eszcze pysk rozbije”. Ale Kareł 
se nie doł rzyc: „Jo tam idym. Tu 
mosz kabot”. Zagnół rynkowy na 
schódkach a wpolił tamyk do tego. 
Ale niż eszcze tamyk wpolił, tak 
prawi tymu Hanysowi: „Hanys, a 
rachuj to, jak bydzie jedyn po dru-
gim z tej gospody wylatowoł”. Tam 
był taki krzok jakisi. Tak se tamek 
Hanys za to skurczył a czakoł.

A naroz zabrzinczało szkło, dwiy-
rze se rozleciały a wypandół jedyn 
z tej gospody. A kłobuk se kuloł ku 
płotu. A Hanys prawi: „Jedyn”. A 
tyn, co był pod tymi schodami, pra-
wi: „Hanys, to nie rachuj. To je jo. 

Proszym cie, nie mów żodnymu nic 
o tym, co se stało, bo hawiyrze by 
mie zeżrali”. Ale i przez to se to ha-
wiyrze dowiedzieli i potym, jak uż 
Kareł zaczón robić, to na niego wo-
łali: „Hanys, to nie rachuj. To je jo”.

•••
O Hanzlikowi 
a wachmajstrowi
Teraz wóm opowiym taki może i 
prowdziwe zdarzyni, kiere było w 
Karwinej. Moc ludzi sie kiejsi ży-
wiło furmankami. Mieli jednego 
kónia, no i tak obrobili dycki swoje 
pole, a jak była niepogoda, tak wo-
zili hawiyrzóm tyn jejich deputat 
do chałupy.

No i roz też delszóm dobe pada-
ło, Hanzlik ni mioł co z kóniym ro-
bić, prawi: „Pierónie, za darmo nie 
bydziesz żrać”. No i tak go wzión, 
zaprzóngnół, mioł tam kartke na 
wyngli od swojigo kolegi, kiery 
miyszkoł pod zómkym w Solcy, i 
jechoł na Johanszachte. No i jak 
uż to wyngli mioł naladowane, 
tak jechoł do tego Piwowarskigo 
Kopca. Tóż jak jechoł po rownym, 
tak tyn kóń szoł. Ale jak uż to tam 
było wiyncyj do kopca, tak kóń nie 
pojedzie ani za nic. Hanzlik prawi: 
„Na ty pierónie jedyn, tak nie poje-

dziesz?” Wzión miyszek z owsym 
i doł mu ku pysku. Myśloł, że go 
wycióngnie. Ale tyn kóń był pie-
róńsko chytry. Nazywoł sie Czert. 
Uż go pore razy Hanzlik wykiwoł, 
że go cióngnół za tym miyszkym 
na kopiec, a jak na kopiec wyje-
choł, tak miyszek schowoł na wóz 
a jeszcze mu biczym wysmagoł. Nó 
i Hanzlik chycił to biczysko a jak go 
zaczón mydlić, tak Czert jyny na 
zadnich nogach stowoł.

Nó ale kónsek niży był posteru-
nek żandarmeryje. A przez okno se 
dziwoł wachmajster: „Tóż jak je to 
możne, że tak tego kónia mydli?”. 
No i wołoł na Hanzlika, ale Hanzlik 
na to nie reagowoł, bo był wściekły. 
Tak wachmajster oblyk mantel a 
wio za Hanzlikym. Prziszoł tam a 
prawi: „Wy, czymu tak tego kónia 
bijecie?” – „Tóż co móm robić z pie-
rónym, jak nie chce jechać”. – „A 
to ni możecie go inaczy zmusić?”. 
A ón prawi: „Jo by wiedzioł, jyny 
musieliby my być dwa”. – „A tóż co 
móm robić?”.

– „Tóż podziwejcie se, panie 
wachmajster. Tu je oto kij taki. Idź-
cie po prawej strónie tego kónia a 
klepejcie mu tym kijym na te klap-
ke, co mo na oczach”. No i tak wach-
majster wzión tyn kij i zaczón kle-
pać mu na te klapke. Jak mu tak ze 

dwa razy klepnół, jak Czert zabroł, 
tak to szło do tego kopca. Óni ni 
mógli ani nadónżyć za tym wozym.

Wyjechali na wyrch a tyn wach-
majster se mu prawi: „Wy, panie 
Hanzlik, powiydzcie mi, czymu tyn 
kóń zabroł, jakech mu zaczón na te 
klapke klepać”. – „Ale, panie wach-
majster, to wóm je tako starszo hi-
storyja. Jo kiejsi tego kónia sprzón-
goł z wołym. A tyn wół, jak tak szoł 
a kiwoł tóm głowóm, tak mu dycki 
tym lewym rogym walił o te klap-
ke na tym prawym oku. A ón tym 
razym myśloł, że zaś jedzie z wo-
łym, tak to porwoł i wycióngnół aż 
na kopiec”. No pan wachmajster se 
strasznie obraził i powiado: „Han-
zliku, jo was bydym sztrofować. 
Wy mie mocie za woła?”. – „Ale ni, 
panie wachmajster, jo was za woła 
ni móm, ale tak to było”. No i aby 
go jakosi udobruchoł, tak prawi: 
„Wiycie co, przidźcie wieczór do 
Ulmana, tam do gospody pod kasz-
tany, tam to całe przepijymy”. No 
i na tym se skóńczyło. Jyno u tego 
Ulmana mu mówił tyn wachmaj-
ster: „Panie Hanzlik, ale nigdzi to 
nie mówcie, aby nie była ostuda”. 
Ale i tak se to dostało miyndzy fur-
manów a było strasznie głośno po 
całej Karwinej o tym.

Opowiadał Władysław Bura

Joanna Jurgała-Jureczka 

SŁOWA Z KAPELUSZA /127/

Wzloty i upadki
Nie wszystkie są gwałtowne i od razu 

widoczne. Czasem coś złego dokonu-
je się etapami i jest prawie niezauważalne. 
Tak właśnie, etapami i nieomal niepo-
strzeżenie, dokonywały się upadki cywili-
zacji i społeczeństw.

 – Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby 
w ten sposób odnosić się do nauczyciela, 
do rodzica, żeby tak się ubierać i tak za-
chowywać – powie ktoś i dowiaduje się od 
razu, że widać jest starej daty, nie rozumie 
nieuniknionych zmian kulturowych i nie 
dorasta do nowych czasów. Jest wsteczny. 
Jest głupi w oczach świata.

•••
Miał iść, ale się 
przewrócił. Ży-
czyliśmy mu 
zdrowia, ale cho-
ruje. Dziecko 
oczekiwane i ko-
chane od począt-
ku, miało rodzi-
nę uszczęśliwić, 
ale urodzi się z 
poważną wadą. 
Dorosły syn miał 
się zaopiekować 
rodzicami, ale się 
rozpił i stał się dla 
nich ciężarem.

Ktoś odszedł, 
kogoś okradli, 
ktoś inny stra-
cił wszystko, nie 
zdał ważnego eg-
zaminu, zszedł 
na złą drogę. Ktoś 
kogoś unieszczę-
śliwił, zabił, po-
rzucił. Ktoś zgi-
nął w wypadku…

S p o d z i e w a l i -
śmy się prostej 
drogi, a stała się 
kręta i wyboista. 
Mieliśmy prawo 
do szczęścia, ale 
zamiast szczęścia 
są niedogodno-
ści, nieszczęścia, 
tragedie i porażki.

•••
Wielki Post, dro-
ga krzyżowa, a na 
niej aż trzy razy 
Chrystus leży z twarzą w prochu. I obo-
jętnie, czy ktoś w Niego wierzy, czy nie, 
to jednak każdy ma swoje krzyżowe drogi. 
Więc w tym czasie wielkopostnych zamy-
śleń, pozwalam sobie na poważniejszy ton. 

Z tamtej, dawnej, ale wciąż powtarzającej 
się historii – nawet, jeśli ktoś ją traktuje tyl-
ko jak historię – można się sporo nauczyć. 
O życiu, o naszych drogach. O upadkach i 
wzlotach.

•••
Była noc, kiedy z mieczami, włóczniami i 
kijami przyszli do Ogrodu Oliwnego. Ten, 
którego chcieli aresztować, nie miał nicze-
go, czym mógłby się bronić. Judasz, Jego 
uczeń, wcześniej ustalił z Wysoką Radą, że, 
kiedy przyjdzie pora, da znak. Kiedy więc 
przywitał się z Nim pocałunkiem pokoju, 
wszyscy, łącznie z Chrystusem, wiedzie-
li, co to oznacza. Wiedzieli, że nie wskaże 
palcem, nie położy dłoni na ramieniu, nie 

powie – to On, ale przywita się z nim i to 
właśnie będzie umówiony znak zdrady.

Piotr nie zamierzał zdradzić, zapewniał, 
że pójdzie z Nim do więzienia, a nawet na 
śmierć. Wtedy jednak, kiedy prawie wszy-
scy byli przeciwko Jezusowi aresztowa-
nemu i przesłuchiwanemu, zapytany, czy 
Go zna, zaprzeczył. Nie, nie zna, nie ma z 
Nim nic wspólnego. I wtedy Pan odwrócił 
się i spojrzał na Piotra. Spojrzał w samą 
porę, żeby zrozumiał, że może jeszcze się 
uratować, a pianie koguta nie oznacza jego 
upadku. I Piotr zapłakał, bo wiedział, że 
nawet nie może się już teraz wytłumaczyć, 
nie może Jezusa przeprosić, bo oto zaczęła 
się egzekucja.

•••

Drogami, którymi teraz idziemy, cho-
dziło już przed nami wielu ludzi – przez 
lata, przez pokolenia. Zapamiętaliśmy ich 
imiona, albo też zatarł się po nich ślad. 
Wielu z nas chciałoby się zapisać w pamię-
ci innych, zaistnieć, zostać zauważonym 
na dłużej. Może zdjęcie na okładce, może 
jakiś wielki wyczyn – naukowy wynalazek, 
sportowy rekord, wielkie pieniądze.

Kim był Szymon z Cyreny? Zapewne w 
rozumieniu jemu współczesnych – nikim. A 
jednak jego imię zapamiętał świat. Przymu-
szony pomógł Skazańcowi, który powiedział 
– jeśli każą ci iść tysiąc kroków, idź dwa ty-
siące, jeśli uderzą w policzek, nadstaw drugi, 
jeśli chcą twoje ubranie, oddaj i płaszcz.

Szedł swoją drogą, skrzyżowała się z dro-
gą Jezusa. 

Przeszedł do historii, bo niósł cudzy 
krzyż. 

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /103/

»Grzeczność 
wszystkim należy...«
Określenia takie, jak „(nie)parlamen-

tarny język” – dawno odeszły do la-
musa. Po tym, co czołowi politycy mówią 
o sobie i do siebie w parlamencie czy w 
mass mediach, mogłoby pewnie dojść do 
serii pojedynków. Ponieważ mamy okres 
wyborczy (w Polsce mamy do czynienia 
w zasadzie z permanentnym okresem 
wyborczym) powinny być to, powiedzmy, 
pojedynki w trybie wyborczym. Tzn. bez 
odwlekania w czasie. Oczywiście – do ni-
czego takiego nie dojdzie. Nie tylko dla-
tego, że wyzywanie na pojedynek wyglą-
dałoby dzisiaj na anachroniczną formę 
reakcji na obrazę. Bo któż niby miałby z 
kim się pojedynkować?

I
Odstawmy na bok posiadanie tzw. „zdol-
ności honorowych”, nie tyle nawet w 
rozumieniu kodeksu Boziewicza, co w 
prostym, kolokwialnym znaczeniu. Po-
litycy i „zdolności honorowe”… Ech, te 
wszystkie zapewnienia, obietnice, te pu-
bliczne dawanie słowa. Wszystko oczy-
wiście na „słowo honoru”. Otóż gdy o tak 
rozumiane „zdolności honorowe” idzie, to 
znaczna część polskich polityków dawno 
je straciła, a zadziwiająco duża część kla-
sy politycznej zdaje się sprawiać wraże-
nie, że nie tylko nigdy ich nie posiadała, 
ale po prostu nie wie, o co miałoby tu w 
ogóle chodzić. A przecież jednocześnie 
politycy obrażając się nawzajem ile wle-
zie, nagle, w czasie oficjalnych, rejestro-
wanych przez kamery spotkań, bez po-
czucia żenady umieją podać sobie ręce, 
a nawet uśmiechnąć się do siebie. Wszak 
tego wymaga etykieta. To podpowiedział 
im specjalista od wizerunku. Dobra, zda-
rzy się najwyżej jakaś mała uszczypliwość 
na poziomie przedszkolnym. W stylu: „Ja 
stanąłem wyżej niż on – zauważyliście?”… 
„Hipokryzja jest hołdem, jaki występek 
oddaje cnocie” – pisał dawno temu książę 
La Rochefoucauld. Ale hipokryzja różnej, 
doprawdy, bywa jakości. Ta w wykonaniu 
dzisiejszych polskich polityków zdaje się 
mocno poniżej oczekiwań. Przynajmniej 
moich – bo polityczni kibole aż zacierają 
ręce, no proszę, powiadają, jaki ten „nasz” 
to mąż stanu. No cóż, wielu – jak widać – 
doprawdy bardzo niewiele trzeba.

II
Inna sprawa – poza wszystkim pojedynek 
kojarzy się z czymś eleganckim, niemal 
ceremonialnym, ograniczonym surowy-
mi regułami. Kiedy chce się sytuacje ja-
kiegoś pojedynku pokazać w groteskowej 
perspektywie, wystarczy naruszyć jedną z 
podstawowych reguł – jak uczynił to Wi-
told Gombrowicz w „Trans-Atlantyku”. 
Ot, stanęli naprzeciw siebie panowie i po-
strzelali do siebie z pistoletów, w których 
nie było kul. Tyle że tylko jeden z poje-
dynkowiczów o tym wiedział. Nie padały 
strzały, ale znalazło się później – po nie-
spodziewanym zakończeniu tej groteski 
– miejsce na wielkie słowa i puste gesty. 
Powie ktoś – nie bez racji – że dzisiaj w 
Polsce wojna domowa też pozostaje wojną 
na gesty, wojną na słowa. I całe szczęście – 
dodam szybko. Nie zawadzi jednak zapy-
tać o jakość tych gestów i słów. I tu znowu 
– ocena nie wypada najlepiej. Pozostaw-
my na boku gesty – te miewają jakość, 
której nie powstydziliby się stali bywalcy 
podrzędnych piwiarni. A bon moty i celne 

riposty polskich polityków? Te zdają się 
zaspakajać tylko bardzo niewybredne gu-
sta. A jak już zdarzy się jakaś oryginalna, 
zgrabna wypowiedź, to polityk mógłby 
zwykle powtórzyć za bohaterem „Trans-
-Atlantyku”, „Co moje nie moje, podob-
nież kradzione”. Żeby nie ułatwiać sobie 
zadania, podam przykład z górnej półki. 
– Proszę nie obrażać mojej inteligencji – 
ripostował poseł Jan Maria Rokita w zapo-
mnianej już komisji Rywinowskiej. – Nie 
obrażaj mojej inteligencji – powiedział 
Michael Corleone, bohater powieści Ma-
rio Puzo „Ojciec Chrzestny”, a kwestia ta 
pojawia się również w filmowej wersji hi-
storii rodziny Corleone wygłoszona przez 
Ala Pacino. A reszta? A dzisiaj?

III
Jestem za, a nawet przeciw… Plusy dodat-
nie, plusy ujemne… I, doprawdy, niewiele 
więcej. „Skrzydlate słowa” współczesnych 
polskich polityków nie mają nawet tej 
oryginalnej soczystości wybuchów, które 
charakteryzowały Józefa Piłsudskiego, 
są w swej niedającej się skryć chęci obra-
żania oponenta, jakieś takie nijakie. Za-
chwalane są w mass mediach, jako ostre, 
które zaorają przeciwnika na amen. A 
przecież to, w gruncie rzeczy, banalne epi-
tety, kalumnie – o których już jutro nikt 
nie będzie pamiętał. Jeśli w ogóle zapa-
miętamy cokolwiek z tego, co mówią w 
swoich publicznych wystąpieniach i me-
dialnych dyskusjach nasi politycy – to nie 
będą to bon moty, ale bardzo liczne faux 
pas, te wszystkie niezręczności i wpadki, 
o których chciałoby się zapomnieć, ale ja-
koś trudno to przychodzi. Współcześnie 
słownych pojedynków się nie wygrywa 
lotnością umysłu i błyskotliwością sko-
jarzeń. Dzisiaj czeka się tylko na to, kto 
potknie się szybciej i bardziej. A żywioło-
we reakcje na konwencjach wyborczych 
ćwiczy się tak, jak niegdyś spektakle na 
szkolnych akademiach. Nie da się ukryć, 
że polityczny teatr, który nam się dzisiaj 
funduje to jednak tylko kabaret, a i to nie 
najwyższych lotów.

IV
No cóż… Długa, miniona epoka, w której 
ceniono jeszcze sztukę słowa i konwersa-
cji, nie wykluczała słownych pojedynków. 
Wręcz przeciwnie. I to nie tylko w świecie 
polityki.

– Niech muzyka łagodzi obyczaje – 
przekonywał dawno temu Jerzy Waldorff. 
No cóż, dobra muzyka łagodzi je z pewno-
ścią. Ale przecież – „grzeczność każdemu 
należy, lecz każdemu inna”. „Teatr tele-
wizji” uraczył nas niegdyś świetną rzeczą 
Paula Barza zatytułowaną „Kolacja na 
cztery ręce”. Spektakl opowiadał historię 
wyimaginowanego spotkania dwóch wiel-
kich kompozytorów Georga Friedricha 
Händla i Jana Sebastiana Bacha. Kiedy 
wielki (a przede wszystkim – znany) wów-
czas Händel po wielu protekcjonalnych 
uwagach, którymi nie udaje mu się „zła-
mać” pozornie speszonego, skromnego 
gościa (zbytek łaski, powtarza Bach wie-
lokrotnie, zbytek łaski), wznosi toast za 
króla muzyki, kłaniając się przy tej okazji 
Bachowi, ten cicho odpowiada: „Niżej pa-
nie Händel, niżej’. Jest więc nadzieja, że 
elegancja słownych pojedynków nie zagi-
nie zupełnie. 

Przynajmniej w dobrym teatrze. 

•••
Wielki Post, droga krzyżowa, a na niej aż 

trzy razy Chrystus leży z twarzą w prochu. 

I obojętnie, czy ktoś w Niego wierzy, czy nie, 

to jednak każdy ma swoje krzyżowe drogi
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S P O R T 

OFERTA

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

Fot. ARC

Fot. ARC

PIĄTEK 6 MARCA 

6.10 Leśniczówka (s.) 6.35 Maga-
zyn śledczy Anity Gargas 7.05 Czy 
wiesz, że... 7.15 Pytanie na śniadanie 
11.00 Polonia 24 11.25 Rozmowa 
Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 
Wiadomości 12.40 Historia jednego 
obrazu. Kołomyjka - Teodor Axen-
towicz 12.50 Wilnoteka 13.10 Na 
sygnale. Ukryty smutek 13.45 M jak 
miłość (s.) 15.30 Pod Tatrami 15.45 
Wiadomości 15.55 Korona królów 
- taka historia… 16.30 Baw się sło-
wami. Henryk Arctowski 16.55 Do-
misie (dla dzieci) 17.20 Rok 1920. 
Kalendarium 17.30 Teleexpress 
17.55 Gra słów (teleturniej) 18.25 
Okrasa łamie przepisy. W czarnej 
kuchni 18.55 Wszystko przed nami 
19.25 Przystanek Ameryka 19.45 
Dobranocka. Agatka. Agatka i Kurz 
20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 Na dobre i na złe (s.) 21.45 
Polonia 24 22.05 Halo Polonia 
22.45 Wolny Ekran 23.00 Z pamię-
ci. Anna Micińska 23.10 Focus on 
Poland 23.30 Kabaret za kulisami. 
Jak pięknym trzeba być? 

SOBOTA 7 MARCA 

6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.15 Pyta-
nie na śniadanie 10.55 Polonia 24 
11.10 Halo Polonia 11.50 Okrasa ła-
mie przepisy. Na kiszkę do Supraśla 
12.25 Ojciec Mateusz 17 (s.) 13.15 Na 
dobre i na złe (s.) 14.10 Zakochaj się 
w Polsce. Tomaszów Lubelski 14.40 
Kabaret za kulisami. Jak pięknym 
trzeba być? 15.40 Wolny Ekran 
16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik 
polsko@polski 17.30 Teleexpress 
17.55 M jak miłość (s.) 18.45 Szansa 
na sukces. Opole 2020 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Wojenne dziewczyny 3 
21.40 Pod elektrycznymi chmura-
mi 23.55 Gwiazdozbiór TVP Roz-
rywka. Kalina Jędrusik. 

NIEDZIELA 8 MARCA 

6.25 The Extra Mile 6.50 Powro-
ty 7.15 Pytanie na śniadanie 11.20 
Ziarno 11.50 Między ziemią a 
niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 
Między ziemią a niebem 13.00 
Transmisja mszy świętej z kościoła 
Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski w Olecku 14.35 Lalka. 
Pamiętnik starego subiekta 15.50 
Powroty 16.10 Lajk! 16.30 Leśni-
czówka (s.) 17.30 Teleexpress 17.55 
M jak miłość (s.) 18.50 Polskie śla-
dy 19.15 Czy wiesz, że… 19.25 Nela 
Mała Reporterka. Spotkania z mor-
skimi żółwiami 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 Zniewolona 21.45 Za zdrowie 
pań! 23.35 Niedziela z… Andrzejem 
Dąbrowskim. 

PONIEDZIAŁEK 9 MARCA

6.20 Wojsko-polskie.pl 6.45 Zwie-
rzaki Czytaki 7.00 Figu Migu. Ro-
baczek 7.15 Pytanie na śniadanie 
11.00 Kulturalni PL 12.00 Racja 
stanu 12.25 Wiadomości 12.40 Rok 
1920. Kalendarium 12.50 Magazyn 
z Ameryki 13.10 Barwy szczęścia 
(s.) 13.45 Wojenne dziewczyny 3 
14.40 Ostoja 15.10 Mówić o tam-

tych czasach to mój obowiązek 
15.45 Wiadomości 15.55 Korona 
królów 16.25 Astronarium. Su-
pernowa 1987A 16.55 Zwierzaki 
Czytaki. Lepszy rydz niż nic 17.05 
Figu Migu. Robaczek 17.20 Historia 
jednego obrazu. Epitafi um I - Józef 
Szajna 17.30 Teleexpress 17.55 Gra 
słów (teleturniej) 18.25 Cafe pio-
senka 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Nad Niemnem 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Dziewczyny ze Lwowa 
4 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 
Focus on Poland 23.30 Polski nie 
zniszczy nic na świecie. 

WTOREK 10 MARCA 

6.10 Pożyteczni.pl 6.45 Przyjacie-
le Misia i Margolci 7.15 Pytanie na 
śniadanie 11.35 Barwy szczęścia 
(s.) 12.15 Wiadomości 12.30 Nad 
Niemnem 12.50 Polonia 24 13.15 
Rozmowa Polonii 13.30 Halo Po-
lonia 14.20 Dziewczyny ze Lwowa 
4 15.15 Wiadomości 15.30 Plate-
rówki 16.30 Korona królów 17.00 
Przyjaciele Misia i Margolci 17.30 
Teleexpress 17.55 Barwy szczęścia 
(s.) 18.25 Magazyn z Wysp 18.45 
Dobranocka 19.00 Msza święta w 
intencji ofi ar katastrofy smoleńskiej 
20.15 Wiadomości, pogoda, sport 
21.00 Ojciec Mateusz 22 (s.) 21.45 
Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 
22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on 
Poland 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 11 MARCA 

6.10 Korona królów 6.40 Jeden 
Chrzest 7.05 A to polski właśnie… 
Uszy/ucha oraz oczy/oka 7.15 Pytanie 
na śniadanie 11.35 Barwy szczęścia 
(s.) 12.15 Wiadomości 12.30 Maga-
zyn z Wysp 12.50 Polonia 24 13.15 
Rozmowa Polonii 13.30 Halo Polo-
nia 14.20 Enter Enea Festival 2019. 
Dagadana i goście 15.15 Wiadomości 
15.30 Polskie 100 lat. Polityka za-
graniczna II Rzeczypospolitej 16.30 
Korona królów 17.00 A to polski 
właśnie… Uszy/ucha oraz oczy/oka 
17.10 Nela Mała Reporterka 17.30 Te-
leexpress 17.55 Gra słów (teleturniej) 
18.25 Przystanek Historia 18.40 Pod 
Tatrami 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Kierunek Zachód 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Echo serca 21.45 Polonia 
24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 
Halo Polonia 23.10 Focus on Poland 
23.30 Polskie 100 lat. Polityka zagra-
niczna II Rzeczypospolitej. 

CZWARTEK 12 MARCA 

6.10 Korona królów 6.40 Tury-
styczna jazda. Zamek Książ i Stara 
Kopalnia 6.55 Zaczarowany świat 
7.15 Pytanie na śniadanie 11.35 Bar-
wy szczęścia (s.) 12.15 Wiadomo-
ści 12.30 Kierunek Zachód 12.50 
Polonia 24 13.15 Rozmowa Polonii 
13.30 Halo Polonia 14.20 Echo ser-
ca 15.15 Wiadomości 15.30 Szansa 
na sukces. Opole 2020 16.30 Koro-
na królów 17.05 Zaczarowany świat 
17.20 Rok 1920. Kalendarium 17.30 
Teleexpress 17.55 Gra słów. Krzy-
żówka (teleturniej) 18.25 Racja sta-
nu 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Wilnoteka 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 
Bezmiar sprawiedliwości 21.45 Po-
lonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 
22.20Halo Polonia 23.10 Focus on 
Poland 23.30 Bitwa o Wiedeń 0.00 
Magazyn śledczy Anity Gargas. 

Lalka. Pamiętnik starego subiekta
Niedziela 8 marca, godz. 14.35

Pobierz i przeczytaj
Nakładem Centrum Wiedzy 

o Polonii Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” ukazała się 
monografi a wieloautorska pod 
redakcją naukową Sergiusza Le-
ończyka pt. „Polacy na Syberii od 
XIX do XXI wieku”. Zachęcamy do 
jej pobrania w formie bezpłatnego 
e-booka w formacie: PDF, EPUB, 
MOBI.

Geopolityczne i historyczne 
uwarunkowania losów narodów 
Środkowo-Wschodniej i Wschod-
niej Europy wpisały doświadczenie 
Syberii na stałe w kanon doświad-
czeń tych ludów od XVII do XX 
wieku. Polskie doświadczenie Sy-
biru-Syberii ma cechy szczególne 
– zapoczątkowane w XVII wieku, w 
epoce romantyzmu stało się mitem 
kultury polskiej, fantazmatem po-
etów, ideą historiozofów, a kolejne 
powstania i zrywy aż po II wojnę 
światową przynosiły zsyłki, depor-
tacje, zesłania w głąb terytorium 
rozciągającego się od Murmańska 
i Archangielska do stepów kazach-

skich, od Uralu do wyspy Sachalin.
Jeszcze w 1928 r. Michał Janik 

napisał, że „Związki Polski z Sy-
berią nie zostały dotychczas nale-
życie oświetlone” i nawet teraz to 
wciąż unikatowy temat, wymagają-
cy nieustającej pracy.

Tematyka niniejszej publikacji 
ukazuje dzieje Polonii syberyjskiej 
na przestrzeni XIX-XXI wieków.

Czternastu autorów skupiło się 
na prezentacji ciekawych kart z ży-
cia Polaków i Polonii syberyjskiej. 
Na przykład Karolina Kondracka 
(Instytut Sztuki PAN) w artykule 
„Polskie badania w Jakucji na prze-
łomie XIX i XX wieku” poruszyła 
zagadnienia polskich badań na te-
renie Jakucji na przełomie XIX i XX 
w. Jakucja okazała się miejscem, 
w którym wielu polskich zesłań-
ców odniosło sukcesy badawcze. 
W czołówce badaczy znaleźli się 
tacy Polacy, jak: Adam Szymański 
i Edward Piekarski, którzy prowa-
dzili badania nad językiem i życiem 
Jakutów; Sergiusz Jastrzębski, któ-

ry oprócz zagadnień językowych 
badał literaturę ustną tego ludu; 
Bazyli Troszczański i Mikołaj Wi-
taszewski, których interesowała 
religia oraz Wacław Sieroszewski, 
który opublikował monografi ę po-
święconą Jakutom.

Link do pobrania: http://wspo-
lnotapolska.org.pl/wiadomosci.
php?id=7115.

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”

60 lat grania po polsku
Najstarszy polski zespół teatralny w Wilnie uroczyście otworzył kolejny sezon. 
Funkcjonujący bez zaplecza fi nansowego, zatrudnionych na stałe aktorów i własnej 
sceny teatr zaprezentował plany na najbliższy rok oraz jubileuszowe logo „60 lat. 
Gramy dla was po polsku”.

To właśnie w tym roku mija 
60. rocznica założenia przez 
Janinę Strużanowską Pol-

skiego Zespołu Dramatycznego 
przy Klubie Pracowników Łączno-
ści. Była to pierwsza tego rodzaju 
placówka artystyczna w powojen-
nym Wilnie. Przez wszystkie lata 
zespół był centrum propagowa-
nia poprawnej polszczyzny oraz 
krzewienia polskości wśród mło-
dzieży, chociaż nie tylko. – Nasze 
spektakle są dedykowane również 
najmłodszym oraz ich rodzicom, 
dziadkom i pradziadkom – powie-
działa podczas uroczystego otwar-
cia nowego sezonu dyrektorka i 
reżyserka, Lilija Kiejzik.

Podczas uroczystej inauguracji 
obecna była córka nieżyjącej już 
założycielki teatru, Hanna Struża-
nowska-Balsien, która przybliżyła 
postać swojej matki i początki te-
atru. Janina Strużanowska przy-
jechała do Wilna z Warszawy na 
wakacje w 1939 r. Jej mąż, ofi cer 
Wojska Polskiego, był już wówczas 
zmobilizowany – straciła z nim 
kontakt na początku wojny. Spo-
tkali się dopiero po 18 latach. Mimo 
że miała dwoje małych dzieci od 
początku podejmowała ryzykowne 
decyzje, które wynikały z nakazu 
sumienia. W jej domu drukowa-
no podziemną prasę, prowadzono 
konspiracyjną działalność. – Mama 
traktowała nas jak dorosłych, roz-
mawiała z nami bardzo poważnie. 
Posadziła nas pewnego dnia przy 
stole w kuchni. Powiedziała, że w 
naszym domu będą teraz miesz-
kali Żydzi, a my musimy ich ukryć. 
„Wiecie, co się teraz dzieje. Musimy 
im pomóc. To jest obowiązek każ-
dego uczciwego człowieka”. Mia-
łam wtedy 10 lat, a mój brat był pół-

tora roku młodszy. Potem jeszcze 
nieraz brała nas na taką poważną 
rozmowę – opowiadała córka zało-
życielki wileńskiego teatru.

Jedna z takich poważnych roz-
mów odbyła się pod koniec lat 40., 
gdy należało podjąć ostateczną 
decyzję o wyjeździe z Wilna bądź 
pozostaniu na miejscu. – Mama za-
pytała nas o zdanie. Powiedziała, 
że jeśli nie wyjedziemy, na począt-
ku będzie trudno, ale później lepiej, 
damy sobie radę. Jednak jeśli wyje-
dziemy, jeśli wszyscy wyjadą, nikt 
nie będzie pamiętał, że tu była Pol-
ska. Zostaliśmy więc, trochę czeka-
jąc na kolejną wojnę – wspominała.

Dzieło Strużanowskiej od wielu 
lat kontynuuje Lilija Kiejzik. Teatr 
jest swego rodzaju fenomenem. 
Działa na zasadach teatrów ama-
torskich, w dużej mierze opierając 
się na wolontariacie, a mimo to w 
ubiegłym roku zaprezentował pięć 
nowych spektakli, udaje mu się 

współpracować ze znanymi reży-
serami z Polski i – co w warunkach 
wileńskich szczególnie istotne – 
skupiać wokół siebie bardzo duże 
grono młodych ludzi, których wią-
że nie tylko ze sceną, lecz także z 
językiem i polską kulturą.

– Działamy, bo mamy widownię, 
ale i aktorów, m.in. absolwentów 
akademii teatralnej i muzycznej. 
Mimo że nie mamy statusu zawo-
dowego teatru, z naszego zespołu 
wyszło już wielu wspaniałych arty-
stów, którzy współtworzą zarówno 
polską, jak i litewską scenę. Dzięki 
wsparciu Polski organizujemy dwa 
duże festiwale teatralne dla pol-
skich teatrów z całego świata, które 
cieszą się ogromnym zaintereso-
waniem. Mamy więc poczucie kon-
tynuowania naszej misji – przyzna-
ła Kiejzik.

Informator dla Aktywnych/
Fundacja 

„Pomoc Polakom na Wschodzie”

● Amatorski teatr będzie świętował w tym roku 60-lecie działalności. Fot. IDA

Nie żyje Józef Kędzior
Do naszej redakcji napłynęła 

smutna wiadomość. W środę 
w wieku 84 lat zmarł Józef Kędzior, 
legenda trzynieckiego futbolu, 
członek Klubu 99. 

Józef Kędzior należał do szczęśli-
wej generacji trzynieckich piłkarzy, 
którzy zasmakowali gry w najwyż-
szej klasie rozgrywek. 23 czerwca 
1963 roku drużyna prowadzona 
przez legendarnego szkoleniowca 
Rudolfa Łabaja zwyciężyła w ostat-
niej kolejce sezonu na boisku Got-
twaldowa (obecnie Zlin – przyp. 
JB), świętując historyczny awans do 
pierwszej ligi. Do awansu w dużym 
stopniu przyczynił się właśnie Józef 
Kędzior, którego trener Łabaj wyko-
rzystywał głównie w linii ataku. Już 
w pierwszym domowym meczu ligo-
wym sezonu 1963/64 padła na Borku 
historyczna bramka dla Trzyńca, 

którą zdobył w pojedynku z Trenczy-
nem nie kto inny, jak właśnie Józef 
Kędzior. Podopieczni trenera Rudol-
fa Łabaja zremisowali wówczas 1:1. 

Legendarny piłkarz w barwach 

piłkarskiego Trzyńca w 26 meczach 
ligowych zdobył pięć bramek. Dla 
pana Józefa piłka nożna była spor-
tem numer jeden, ale wyczynowo i 
to na świetnym poziomie uprawiał 

w młodości też hokej na lodzie. Swój 
nietuzinkowy talent piłkarski Kę-
dzior pokazywał też w popularnych 
meczach „Gorole” – „Hawiyrze” w 
ramach Klubu 99 zrzeszającego by-
łych piłkarzy i sportowców z Zaolzia. 

– Z powodu stanu zdrowia w ostat-
nich latach Józka zabrakło na na-
szych spotkaniach, które już zresztą 
nie stoją pod znakiem walki na mu-
rawie, a raczej przyjacielskiej biesia-
dy w kręgu znajomych – powiedział 
„Głosowi” Jerzy Czap, prezes Klubu 
99. – Józka Kędziora zapamiętam 
jako świetnego piłkarza, życzliwego 
człowieka, zawsze uśmiechniętego. 
Kiedy pojawiał się w składzie „Goro-
li”, to wiedziałem, że jego trzeba naj-
bardziej pilnować na boisku. Potrafi ł 
bowiem zdobyć bramkę z prawie 
każdej pozycji – zdradził nam Czap. 
 (jb) 

● Józef Kędzior na archiwalnym zdjęciu w barwach trzynieckiego klubu – w gór-
nym rzędzie czwarty od lewej. Fot. ARC

 Rusza wiosenna FNL
Na boisku Jihlawy rozpoczynają dziś walkę o wiosenne punkty piłkarze Trzyńca. Atmosfera w drugoligowym 
podbeskidzkim zespole daleka jest jednak od ideału – drużyna trenera Svatopluka Habanca w ostatnich meczach 
kontrolnych kompletnie się rozstroiła. Czy w meczach o punkty dojdzie do poprawy?

Janusz Bitt mar

Trzyńczanie przystępują do re-
wanżowej rundy rozgrywek w 
drugiej najwyższej klasie pił-

karskiej w cieniu smutnej wiadomo-
ści – śmierci ikony klubu, napastni-
ka Józefa Kędziora (więcej piszemy 
poniżej – przyp. JB). Zmarły w śro-
dę, w wieku 84 lat, Kędzior na stałe 
zapisał się w historii trzynieckiego 
futbolu, bowiem to jemu została 
przypisana pierwsza bramka dla 
Trzyńca w rozgrywkach pierwszoli-
gowych. Współcześni „gladiatorzy 
boiska” spod Jaworowego nie grze-
szą formą – w sprawdzianie gene-
ralnym zespół Svatopluka Habanca 
przegrał z trzecioligowymi Petrz-
kowicami 1:2, a wcześniej piłkarze 
skompromitowali się w sparingo-
wych derbach z drugoligowymi Wit-
kowicami (0:5). Kapitan zespołu, 
Ondřej Kušnír, przeprosił fanów za 
ostatnie niewypały, zapowiadając 
zarazem poprawę i to od razu w 
piątkowym wyjazdowym starciu z 
jednym z faworytów do awansu, Ji-
hlawą. – Gospodarze są faworytami 
spotkania, ale w drugiej lidze papie-
rowe prognozy nie zawsze się spraw-
dzają. W pierwszej kolejce sezonu 
też nikt nie spodziewał się naszej 
wygranej z Duklą Praga, a jednak 
pokonaliśmy ją 3:2. W dobrym stylu, 
w dodatku na wyjeździe – stwierdził 
Kušnír, wracając wspomnieniami 
do udanego pojedynku z 20 lipca 
ubiegłego roku.

Dwie bramki w tamtym meczu 
zdobył Filip Hlupík, zwycięskiego 
gola strzelił do siatki Dukli David 
Gáč. Obaj zawodnicy znajdują się w 
kadrze FK Fotbal Trzyniec również 
w wiosennym sezonie. Piątkowy 
pojedynek z Jihlawą rozpoczyna 
się o godz. 18.00 przy nietypowym 
dla gości sztucznym oświetle-
niu. Trzyńczanie swoje domowe 

spotkania rozgrywają bowiem w 
godzinach przedpołudniowych. 
– Sztuczne oświetlenie nie będzie 
stanowiło wielkiego problemu, mu-
simy się jednaj szybko przestawić 
ze sztucznej trawiastej nawierzchni 
na naturalną płytę boiska w Jihla-
wie – ocenił Kušnír. Sparing z Pe-
trzkowicami miał się odbyć na na-
turalnej trawie, ale pogoda spłatała 
drużynom fi gla. – Dla wszystkich 
był to lekki dyskomfort, głównie 
za sprawą zbliżającego się meczu z 
Jihlawą. Na sztucznej nawierzch-
ni piłka zachowuje się inaczej niż 
na klasycznej trawie, ale wierzę, że 
damy radę się przestawić bez więk-
szych komplikacji – dodał kapitan 
zespołu. Niewykluczone, że w bar-
wach gospodarzy od pierwszych 
minut pojawi się pozyskany wła-
śnie z Trzyńca ekwadorski napast-
nik Luis Arroyo. 

Sportowe plany Trzyńca nie są 
wygórowane. Karel Kula, prezes 
FK Fotbal Trzyniec, chciałby w re-

wanżowej rundzie zobaczyć zespół 
głodny sukcesu, walczący ambit-
nie o drugoligowe punkty. – Zasłu-
gujemy na miejsce w środku tabeli, 
ale przy odrobinie szczęścia i do-
brej woli możemy wspiąć się nawet 
wyżej. Plany zweryfi kują jednak 
najbliższe mecze drugoligowe, bo 
w ostatnich pojedynkach towarzy-

skich pokazaliśmy się z kiepskiej 
strony – powiedział nam Kula. Ze-
spół zaprezentuje się po raz pierw-
szy przed własną publicznością w 
sobotę 14 marca w meczu z Chru-
dzimią (10.15). W tabeli trzyńczanie 
plasują się na 9. miejscu (22 pkt.), 
rywal z Jihlawy przystępuje do me-
czu w roli wicelidera FNL (32).  

KADRA FK FOTBAL TRZYNIEC
Bramkarze: Jiří Adamuška, Franti šek Chmiel
Obrońcy: Imrich Bedecs, Matt eo Burgo, David Gáč, Jiří Janoščín, Ondřej Kušnír, 

Tomáš Omasta, Erik Šul’a
Pomocnicy: Lukáš Cienciala, Filip Hlupík, David Michalík, Erik Puchel, Marti n 

Samiec, Christi an Steinhuebel, Jiří Valenta, Richard Vaněk, Tomáš Weber
Napastnicy: Leonid Akulinin, Adam Lasota, Tomáš Wojnar
Trenerzy: Svatopluk Habanec, Tomáš Jakus

***
Przyszli: Tomáš Weber, Erik Puchel (obaj Karwina), Christi an Steinhuebel (SK-

-BSC Bruck/Leitha)
Odeszli: Marti n Janošík (Táborsko), Luis Arroyo (Jihlawa), Filip Kubala (Slovácko/

Karwina), Muhamed Tijani (Ostrawa/Karwina), Daniel Nieslanik (Wyszkow)

● Do gwiazd trzynieckiej drużyny powinien należeć pozyskany z Karwiny ofensyw-
ny pomocnik Erik Puchel (z prawej). Fot. mfk vitkovice

 Nerwówka 
do końca

Na kolejkę przed końcem rundy 
zasadniczej Tipsport Ekstraligi 

hokeja na lodzie jedno jest pewne: 
Witkowice nie spadną. Zadecydował 
o tym wygrany wtorkowy mecz z 
Karlowymi Warami. Na dziś zaplano-
wano zawałową końcówkę, w której 
jeden z trzech zespołów – Kladno, 
Litwinów, Pardubice – spadnie bez-
pośrednio do Chance Ligi. Litwinów 
zagra z Kladnem z Jaromírem Jágrem 
(na zdjęciu) w składzie, a Pardubice z 
Kometą Brno. Wszystkie mecze 52. 
kolejki startują o 18.00. 

Ostrawianie za wszelką cenę mu-
sieli pokonać Karlowe Wary, żeby 
zniwelować nerwówkę przed piąt-
kową, ostatnią kolejką. Pokazówka 
w Ostravar Arenie zatrzymała się na 
wyniku 8:2 i co za tym idzie – pod-
opieczni trenera Mojmíra Trličíka 
uciekli grabarzowi spod łopaty. 

Spokojnie jest natomiast w górnej 
strefi e tabeli. Stalownicy Trzyniec 
we wtorek sięgnęli po trzy punkty w 
wyjazdowym starciu z liderem tabeli, 
Libercem, wygranym 4:0. Bramkę 
na 0:4 zdobył polski napastnik Aron 
Chmielewski. W piątek podopieczni 
Václava Varadi podejmują w Werk 
Arenie drużynę Pilzna. Mecz posłuży 
jako przymiarka do kluczowej części 
sezonu – play off . – W każdym me-
czu chcemy wygrać, tym bardziej w 
pojedynku z liderem tabeli – ocenił 
zwycięstwo bramkarz Trzyńca, Jakub 
Štěpánek.  (jb)

 PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA: 
MFK Karwina – FK Przybram (niedz., 
14.30), Banik Ostrawa – Mlada 
Bolesław (pon., 18.00). SPARINGI: 
Wracimów – FK Bospor Bogumin 
(sob., 10.00, sztuczne boisko), MFK 
Karwina B – Makow (sob., 10.00, 
sztuczne boisko Kovony), FK Fotbal 
Trzyniec B – Čierne k. Czadcy (sob., 
10.00, sztuczne boisko), Frydlant 
nad Ostrawicą – KS Dziećmorowice 
(niedz., 16.30, sztuczne boisko we 
Frydku-Mistku).

•••
HOKEJ NA LODZIE – TIPSPORT 
EKSTRALIGA: HC Stalownicy 
Trzyniec – HC Pilzno (dziś, 18.00). 
CHANCE LIGA: AZ Hawierzów – 
Chomutów (sob., 17.00).  (jb)
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CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Na-
przód (6-9, godz. 17.00); Małe ko-
bietki (6-9, godz. 17.00); Staříci (6, 
godz. 19.30); Niewidzialny czło-
wiek (6-8, godz. 19.30); Nabarvené 
ptáče (7, godz. 19.30); Gentlemani 
(9, godz. 17.30); V síti (9, godz. 
19.30); Poslední aristokratka (9, 
godz. 19.30); KARWINA – Cen-
trum: Kraina lodu 2 (6, godz. 

13.30); Naprzód (6, godz. 17.30; 
7, godz. 15.15); Zew krwi (7, godz. 
17.45); Niewidzialny człowiek (6, 
7, godz. 20.00); Toy Story 4 (8, 
godz. 14.45); Le Mans’66 (8, godz. 
17.00); Parazyt (8, godz. 18.00); 
Jojo Rabbit (8, godz. 20.00); Pew-
nego razu w Hollywood (9, godz. 
17.00); Joker (9, godz. 20.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Naprzód 
(6, godz. 17.30; 7, 8, godz. 15.00); 
Niewidzialny człowiek (6, 7, godz. 
20.00); Świnia (7, godz. 17.30); 
Příliš osobní známost (8, godz. 
17.30); Chlap na střídačku (8, 
godz. 20.00; 9, godz. 17.30); Atti-
la (9, godz. 20.00); BYSTRZYCA: 
Nie powiesz nikomu? (7, godz. 
18.00); CZ. CIESZYN – Central: 
Gang zwierzaków (6, godz. 16.30); 
V  síti (6, godz. 17.00); Naprzód 
(7, 8, godz. 15.30); Zew krwi (7, 8, 
godz. 17.30); Niewidzialny czło-
wiek (7, 8, godz. 20.00). 

CO W TERENIE

BYSTRZYCA – MK PZKO zapra-
sza swoich członków i sympaty-
ków na zebranie sprawozdawcze, 
które odbędzie się w niedzielę 
8. 3. o godz. 16.00 w Domu PZKO. 
W programie występ dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. S. Hady-
ny w Bystrzycy, podsumowanie 
zbiórki pieniężnej 2019, plany in-
westycyjne 2020 i sprawozdanie 
z działalności w formie zdjęć i 
wspomnień.
GUTY – MK PZKO zaprasza na ze-
branie sprawozdawcze połączone 
z obchodami MDK, które odbę-

dzie się 8. 3. o godz. 15.00 w Domu 
PZKO.
HAWIERZÓW-SUCHA – MK PZKO 
zaprasza na zebranie sprawozdaw-
cze w sobotę 14. 3. o godz. 15.00 
do świetlicy PZKO. W programie 
sprawozdanie z działalności za rok 
2019, plan pracy na rok 2020, dys-
kusja. Po zebraniu zapraszamy na 
prelekcję Marka Niemczyka z po-
dróży do Stanów Zjednoczonych.
KARWINA – Klub Seniora „Przy-
jaźń” zaprasza swoich członków i 
przyjaciół na spotkanie w ponie-
działek 9. 3. o godz. 17.00 do Domu 
Polskiego MK PZKO w Karwinie-
-Frysztacie.
KARWINA-RAJ – MK PZKO zapra-
sza wszystkich swoich członków 
na walne zebranie, które odbędzie 
się w niedzielę 8. 3. o godz. 15.00 w 
Domu PZKO.
 Klub Seniora MK PZKO zapra-
sza członków na spotkanie 10. 3. o 
godz. 15.30.
LIGOTKA KAMERALNA – MK 
PZKO zaprasza na Sejmik Gminny 
oraz zebranie sprawozdawcze 8. 3. 
o godz. 15.00 do Domu PZKO
LESZNA DOLNA – MK PZKO za-
prasza swoich członków i sympa-
tyków na zebranie sprawozdawcze 
połączone z obchodami MDK w 
sobotę 7. 3. o godz. 15.00 do Domu 
PZKO. W programie wystąpi szkol-
ny zespół „Ondraszki”.
NAWSIE – MK PZKO informuje, iż 
koncert z okazji MDK dnia 7. 3. nie 
odbędzie się!
OLDRZYCHOWICE – MK PZKO 
zaprasza swoich członków i sympa-
tyków na zebranie sprawozdawcze 
połączone z obchodami Dnia Ko-
biet, które odbędzie się w niedzielę 
8. 3. o godz. 15.00 w Domu PZKO. W 
programie występ dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Oldrzychowicach, 
sprawozdanie z działalności Koła, 
plan pracy na rok 2020. 
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków w sobo-
tę 14. 3. o godz. 15.00 na zebranie 
sprawozdawcze do Domu PZKO.
PTM – Zaprasza na kolejne spotka-
nie członków i sympatyków PTM, 
które odbędzie się 6. 3. o godz. 17.00 
w Książnicy Cieszyńskiej, Menni-
cza 46, Cieszyn. Obejrzymy wysta-
wę pt. „Nulla res tam necessaria est 
quam medicina: dawna literatura 

medyczna w zbiorach Książnicy 
Cieszyńskiej”. Po wystawie opro-
wadzi nas Aleksandra Golik-Prus, 
współautorka wystawy, która zade-
klarowała gotowość „kuratorskie-
go oprowadzenia”. Tuż obok, pod 
numerem 44, w „Tramwaj Cafe” 
będzie można przy kawie czy her-
bacie poplotkować.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 10. 3. na 
wtorkową wycieczkę „Szlakiem 
zamków nad Piotrówką”. Spotyka-
my się w Cieszynie na moście przed 
Celmą o godz. 10.10. Dalej pójdzie-
my na przystanek aut. na Placu Wol-
ności. Odjazd autobusu do Kończyc 
Wielkich o godz. 10.25. Prosimy nie 
zapomnieć o dokumentach, ubez-
pieczeniu i złotówkach. Wycieczkę 
prowadzi i informacje przekaże Jó-
zef Piec tel. 732 610 598.
STONAWA – Klub Kobiet MK 
PZKO zaprasza na spotkanie 10. 3. 
o godz. 15.30 do salki na parterze 
Domu PZKO.

SUCHA GÓRNA – MK PZKO za-
prasza w sobotę 7 marca o godz. 
15.30 do Domu PZKO na spotkanie 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet. W programie utwory for-
tepianowe, piosenki oraz scenka- 
niespodzianka.

OFERTA PRACY

PSP IM. ST. HADYNY W BYSTRZYCY 
zatrudni od zaraz sprzątaczkę w wy-
miarze pracy 0,75 na okres chorobo-
wego stałego pracownika. Informacje 
pod nr. tel. 558 250 251. GŁ-108

OFERTY

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

PROGRAM TV

MK PZKO w Lutyni Dolnej zaprasza na zebranie sprawozdawcze połączone z Sejmi-
kiem Gminnym i prelekcją Anny Sztwiertniowej „Wspomnienia z podróży do USA”. 
Spotykamy się w niedzielę 8 marca o godz. 15.00 w małej salce Domu Kultury.

Zarząd MK PZKO w Karwinie-Frysztacie zaprasza wszyst-
kich członków na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 
w niedzielę 15 marca o godz. 15.00 w naszym Domu Polskim.I N F O R M A T O R 

PIĄTEK 6 MARCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Doktor Martin (s.) 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Na tropie 14.25 Reporterzy 
TVC 15.10 Podróżomania 15.40 Losy 
gwiazd 16.35 Łopatologicznie 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Gli-
niarze i niemowlak (s.) 21.05 13. kom-
nata Eriki Bezdíčkowej 21.35 Wszyst-
ko-party 22.30 Zawodowcy (s.) 23.25 
Kryminolog (s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Wspaniałe amerykańskie 
miasta 9.50 Tajemnice ludzkiego ciała 
10.55 Królestwo natury 11.30 Wojny 
światowe 12.20 Wielka Wojna Oj-
czyźniana 13.10 Birma 14.00 Tarcze 
czeskiego królestwa 14.30 Niezwykłe 
młode 15.15 Bałkany z Adamem Ondrą 
15.45 Tenis: Słowacja – Czechy (trans-
misja) 19.05 Francuskie akrobacje na 
czeskich samolotach 19.35 Powietrze 
to nasze morze 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Cudowna 
planeta 21.00 Medyceusze (s.) 22.00 
Belfer (s.) 23.50 Porwanie Heinekena 
(film) 1.20 Historia życia. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.40 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Młody 
Sheldon (s.) 12.50 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 
15.55 Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Jak się budzi kró-
lewny (bajka) 22.00 Szybko i wściekle 
(film) 0.05 Mentalista (s.). 
PRIMA 
7.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Talizman miłości 
(film) 11.20 Policja Hamburg (s.) 12.20 
Południowe wiadomości 12.25 Gliniarz 
i prokurator (s.) 13.25 Strażnik Teksa-
su (s.) 14.25 Agenci NCIS (s.) 15.25 Z 
miejsca zbrodni 16.30 Popołudniowe 
wiadomości 16.45 Policja w akcji 17.40 
Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Kochamy Czechy 
21.55 13 godzin: Tajna misja w Benghazi 
(film) 1.00 Policja w akcji 2.00 Strażnik 
Teksasu (s.). 

SOBOTA 7 MARCA 

TVC 1 
6.25 Łopatologicznie 7.15 Babcia się 
ucieszy (film) 7.45 O pasterzu i łabę-
dzich królewnach (bajka) 8.15 Gejzer 
8.45 Durrellowie (s.) 9.30 Columbo (s.) 
11.00 Wszystko-party 12.00 Tydzień 
w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 O Wszędybylskim 
(bajka) 14.00 Dobro a zło (bajka) 14.30 
Pr. rozrywkowy 15.25 Anton Špelec, 
ostrostřelec (film) 16.50 Światowa 
dziewczyna (film) 17.55 Kot to nie pies 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.05 27. 
Gala Czeskich Lwów (transmisja wrę-
czenia nagród) 22.10 Kola (film) 0.00 
Detektyw Endeavour Morse (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Pszczółka Maja (s. 
anim.) 6.20 Bali 6.30 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.45 City: Przygoda 7.00 Mimi i 
Liza 7.05 Pszczółka Maja (s. anim.) 7.20 
Baranek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Wyprawy na hulajnodze 

9.10 Nasza wieś 9.40 Na muzycznym 
szlaku 10.05 Folklorika 10.35 Wędrów-
ki z parą 11.00 Lotnicze katastrofy 
11.45 Babel 12.15 Lecą żurawie (film) 
13.50 Lwia skała – powrót króla 14.45 
Podróż po Samoa 15.15 Życie w powie-
trzu 16.05 Przez Bałkany z Adamem 
Ondrą 16.30 Cudowna planeta 17.25 
Tenis: Słowacja – Czechy (transmisja) 
18.35 Po Czechach 18.45 Wieczorynka 
18.55 Tarcze czeskiego królestwa 19.20 
Wtajemniczeni 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Most na 
Renie (film) 22.00 American Assassin 
(film) 23.50 Medyceusze (s.). 
NOVA 
7.15 Kacze opowieści (s. anim.) 8.00 
Trzy złote włosy (bajka) 9.10 SuperStar 
11.25 Przyprawy 12.20 Dzwoń do TV 
Nova 13.00 Poradnik domowy 14.10 
Zamieńmy się żonami 15.35 Wygrane 
marzenia (film) 17.30 Johnny English 
Reaktywacja (film) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Piraci z Karaibów: 
Skrzynia umarlaka (film) 23.05 Raj 
dla par (film) 1.20 Wygrane marzenia 
(film). 
PRIMA 
6.05 Gormiti (s. anim.) 6.25 Pieskie 
życie (s. anim.) 6.45 M.A.S.H. (s.) 8.25 
Autosalon.tv 9.45 Prima Partička 10.45 
Kochamy Czechy 12.35 Zagadki krymi-
nalne panny Fisher (s.) 15.05 Bottled 
With Love (film) 16.50 Kryptonim Kró-
lik (film) 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Gliniarz (s.) 21.30 Sněženky 
a machři (film) 23.25 Utalentowany pan 
Ripley (film). 

NIEDZIELA 8 MARCA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Porwanie (film) 6.50 Anton Špelec, 
ostrostřelec (film) 8.10 Uśmiechy 
Tomáša Holego 8.50 Łopatologicznie 
9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na 
szlaku 10.30 Obiektyw 11.00 F.L. Věk 
(s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 Zimne ser-
ce (bajka) 14.15 Wróżka (bajka) 15.25 
Wampir w bloku (film) 16.25 Sprawy 
kancelarii detektywistycznej Ostrowidz 
(s.) 17.25 List do ciebie 18.25 Co umiały 
nasze babcie, a o czym my zapomnieli-
śmy 18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.10 Zdrajcy (film) 21.15 168 
godzin 21.50 Gabinet doktora Honzáka 
22.30 Niewyraźny głos (film) 0.05 De-
tektyw Endeavour Morse (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Pszczółka Maja 
(s. anim.) 6.20 Bali 6.35 Bałwanek 
Albi 6.40 Świnka Peppa (s. anim.) 
6.45 City: Przygoda 6.55 Mimi i Liza 
7.05 Pszczółka Maja (s. anim.) 7.20 
Baranek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 9.15 Poszukiwania czasu utra-
conego 9.35 Wielka Wojna Ojczyźniana 
10.25 Ivan Lendl 10.40 Nie poddawaj 
się plus 11.05 Nie poddawaj się 11.35 
Chcesz mnie? 12.00 Królestwo na-
tury 12.30 Słowo na niedzielę 12.35 
Magazyn chrześcijański 13.00 Przez 
ucho igielne 13.30 Magazyn religijny 
13.55 Na pływalni z J. Havelką 14.25 
Kot to nie pies 14.55 Ludzkość: Nasza 
wspólna historia 15.40 Barokowe serce 
Europy 16.10 Niezwykłe młode 16.55 
Wspaniałe amerykańskie miasta 17.50 
Korea Południowa 18.45 Wieczorynka 
18.55 Folklorika 19.20 Ciekawostki z 
regionów 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Bandolero! (film) 
21.50 Rozstania i powroty (film) 23.45 
Azur. 

NOVA 
5.55 Psi patrol (s. anim.) 6.50 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.15 Kacze 
opowieści (s. anim.) 8.00 Titelitury 
(bajka) 9.10 Na psa urok (film) 11.00 
Piękna i Teczka (film) 12.45 Atomowy 
amant (film) 14.50 Rycerze z Szangha-
ju (film) 17.05 Pamiętnik księżniczki 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 SuperStar 22.25 Odłamki 22.55 
Ocean’s Twelve (film) 1.20 Rycerze z 
Szanghaju (film). 
PRIMA 
6.30 Pieskie życie (s. anim.) 6.50 
M.A.S.H. (s.) 8.00 Natura pod lupą 9.10 
Prima Zoom Świat 9.45 Tak jest, szefie! 
11.00 Partia 11.55 Poradnik domowy 
12.50 Poradnik Pepy Libickiego 13.15 
Poradnik Ládi Hruški 14.05 Jak zbudo-
wać marzenie 14.45 Sněženky a machři 
(film) 16.45 Pięćdziesiątka (film) 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Dwa 
ognie (film) 22.20 Zanim nadejdzie noc 
(film) 0.15 Nietykalni (film). 

PONIEDZIAŁEK 9 MARCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Durrellowie (s.) 
10.00 168 godzin 10.30 Gliniarze i nie-
mowlak (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Sąd pana Havleny 14.40 
Zwycięzca (film) 15.55 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Miejsce zbrodni 
Ostrava (s.) 21.05 Pielęgniarki 21.45 
Reporterzy TVC 22.25 Na tropie 22.50 
Kryminolog (s.) 23.55 Zawodowcy (s.) 
0.45 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 
Lwia skała – powrót króla 10.45 Życie w 
powietrzu 11.50 Babel 12.20 Magazyn 
religijny 12.45 Klucz 13.15 Czechosło-
wacki tygodnik filmowy 13.30 Altru-
izm 14.25 Ben Ferencz 15.15 Świat z lotu 
ptaka 16.10 Przygody nauki i techniki 
16.40 Lotnicze katastrofy 17.25 Olbrzy-
mie zakłady naprawcze 18.15 Barokowe 
serce Europy 18.45 Wieczorynka 18.55 
Przez ucho igielne 19.25 Kawałek drew-
na 19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Ludzkość: Nasza wspól-
na historia 20.55 Olbrzymie zakłady 
naprawcze 21.45 Bohaterowie i tchórze 
(film) 23.15 Reporter (film) 1.00 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.45 MasterChef Czechy 11.00 Co 
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.35 Młody Sheldon (s.) 
12.55 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.10 Mentalista (s.) 15.55 Dr House 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Spece (s.) 22.25 Zabójcza broń 
(s.) 23.20 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.30 Pieskie 
życie (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Zapach orchidei (film) 11.20 Policja 
Hamburg (s.) 12.20 Południowe wia-
domości 12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 
13.25 Strażnik Teksasu (s.) 14.25 Agenci 
NCIS (s.) 15.25 Z miejsca zbrodni 16.30 
Popołudniowe wiadomości 16.45 Po-
licja w akcji 17.40 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Błękitny kod (s.) 21.35 Jak zbudować 
marzenie 23.30 Policja w akcji 0.30 
Strażnik Teksasu (s.).  

I N F O R M AT O R

Dnia 7 marca 2020 minie pierwsza bolesna rocznica, kiedy odeszła od 
nas na zawsze Kochana

śp. HELENA BUDA 
z Koszarzysk

Z miłością i szacunkiem wspominają syn i córki z rodzinami. GŁ-109

Wspomnienie jest formą spotkania.
W sobotę, 7 marca 2020, obchodziłby 80. urodziny nasz 
Ojciec, Dziadek, Małżonek, Brat, Wujek i Kolega 

śp. inż. JAN KAWULOK
z Gródka

Ze smutkiem w sercach i szacunkiem wspominają mał-
żonka, córka i synowie z rodzinami. GŁ-116

Czwartek 2 marca 1995 był dla naszej rodziny smutnym 
dniem. Odszedł wtedy od nas na zawsze nasz Drogi 
Teść i Kochajacy Dziadek

śp. PhDr. WŁADYSŁAW PASZ, CS.
nauczyciel, psycholog, malarz z zamiłowania, 

długoletni dyrektor polskiej szkoły w Lutyni Dolnej
Wierszem Leopolda Staffa „Kochać i tracić”, który On 
tak lubił, wspominają Go synowa i wnuczka Beata, 
dziekując wszystkim, którzy razem z nami poświecą 
Mu chwilę pamięci i wspomnień. GŁ-112

Uczyłeś nas cenić życie, kochać ludzi i Boga.
W niedzielę, 8 marca 2020, minie pierwsza rocznica 
śmierci Ukochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka

śp. STANISŁAWA SŁOWIACZKA 
z Jabłonkowa

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą żona, córka 
i syn z rodzinami. GŁ-106

Byłaś taką godziną, która już nie wróci,
zapomnianym uśmiechem, który bardzo smuci…

Dnia 7 marca obchodziłaby swoje 90. urodziny nasza 
Kochana Mama, Babcia, Prababcia i Teściowa

śp. JOANNA NIEMIEC
przez długie lata zamieszkała w Stonawie,  

a ostatnio w Cierlicku
O chwilę zadumy i ciche wspomnienie proszą dzieci 
z rodzinami. GŁ-103

Można odejść na zawsze, by stale być blisko… 
Dnia 7 marca minie 20. rocznica śmierci naszego Na-
jukochańszego

śp. FRANCISZKA PRZYHODY
z Trzyńca

O chwilę wspomnień i cichą modlitwę proszą najbliżsi.
 GŁ-095

Dnia 6 marca 2020 minęło 10 lat od chwili, kiedy nas 
opuścił nasz Kochany

śp. inż. JERZY WOJNAR
z Bystrzycy

Z miłością i smutkiem w sercu wspominają żona, córka 
i syn z rodzinami.
 GŁ-089

Cicho żyła i odeszła,
skromna w swoim życiu,
wielka w swej miłości i dobroci.

W głębokim smutku zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 3 marca 2020 
zmarła w wieku 93 lat nasza Kochana Mama, Teścio-
wa, Babcia, Prababcia i Ciocia

śp. HELENA GAWLOWSKA
z domu Niemczyk

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 6 marca 2020 o godz. 
13.30 z kościoła ewangelickiego w Suchej Średniej. 

Córka Marta i syn Henio z rodzinami. GŁ-111

W tej ziemi wyrosłem,
ta ziemia mnie karmiła,
tej ziemi służyłem,
w tej ziemi odpocznę.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że zmarł po 
ciężkiej chorobie w wieku niespełna 55 lat nasz Uko-
chany Mąż, Ojciec, Syn, Zięć, Brat, Wujek, Szwagier 

śp. STANISŁAW SIKORA
były górnik kopalni Darków,

zamieszkały w Łomnej Dolnej pod nr. 230
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w poniedziałek dnia 9. 3. 2020 
o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Jabłonkowie. Żona Barbara, 
dzieci i cała zasmucona rodzina. GŁ-115

W żalu zawiadamiamy, że dnia 7 lutego 2020 zmarł w wieku niespełna 
75 lat

śp. lekarz KAZIMIERZ KULA
zamieszkały w Trzyńcu

O chwilę wspomnień proszą żona i synowie z rodzinami. GŁ-110

Dnia 15 lutego 2020 zmarł w wieku 86 lat nasz Kochany

śp. WŁADYSŁAW STOLARZ
zapalony tancerz, kierownik organizacyjny zespołu „Górnik”

Pogrzeb Zmarłego odbył się 25 lutego br. w zabytkowym kościółku w Mar-
klowicach. Dziękujemy krewnym, sąsiadom, znajomym, kolegom, MK 
PZKO w Marklowicach za wyrazy współczucia, kwiaty i udział w pogrze-
bie. Szczególne podziękowania kierujemy do ks. Tomasza Stachniaka za 
dostojne przeprowadzenie obrzędu pogrzebowego, jak również panom 
Rakusowi i Kachelowi za ich przepiękną oprawę muzyczną. Dziękujemy 
służbie pogrzebowej Zdeny Czerninowej i panu Michnikowi jako służbie 
kościelnej. W smutku pogrążona rodzina. RK-018
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

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

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

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

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

Szybka i fachowa realizacja zleceń
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz G
Ł-

69
5

Zatrudnimy 

KIEROWCĘ
 – dostawa naszych produktów 

(opakowań kartonowych) 
na rynki czeski i słowacki.

Zapewniamy stałą pracę.
Oferty z dopiskiem „Kierowca” prosi-
my składać na adres: 
czk1@czksa.com.pl lub 
Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie 
S.A., ul. Frysztacka 23, 
43-400 Cieszyn, Polska  GŁ-113

NAJBLIŻSZE SEJMIKI GMINNE

8
marca
15.00

8
marca
15.00

8
marca
15.00

8
marca
15.30

9
marca
16.30

BOCONOWICE LUTYNIA DOLNALIGOTKA KAMERALNA NYDEK MOSTY  
k.  JABŁONKOWA

DOM PZKO DOM KULTURYDOM PZKO DOM PZKO DOM PZKO

GŁ-096
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• Dziś propozycję przyjemnej wycieczki wysunął Jan Kubiczek, przysyłając archiwalną pocztówkę z Praszywej. Została ona 
wykonana w roku 1947. 
Czekamy na współczesne ujęcie. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. Fotografie prosimy 
wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zachęcamy do wędrowania i fotografowania!

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

Tak było...

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 

wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa 
w środę 18 marca. Nagrodę książkową za poprawne 
rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 21 lutego 
otrzymuje Wanda Żmija ze Stonawy. Autorem dzi-
siejszej krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 21 lutego: 
CZAS ZABIJA DATOWNIKIEM

1

2 3

4 5

6 7

8

9 10

11

12 13

14 15

Rozwiązaniem krzyżówki jest fraszka, której autorem jest Jan Izydor Sztaudynger (ur. 28 kwietnia 1904 w Krakowie, zm. 12 
września 1970 tamże) – polski poeta, fraszkopisarz, satyryk, teoretyk lalkarstwa, tłumacz. 

POZIOMO:
1. do tańca albo życiowy
2. impreza z pieczeniem kiełbasek
3. Clint, aktor i reżyser („Bez przebacze-

nia”, „Brudny Harry”)
4. płynie przez Tenczyn
5. zagłębienie terenu wzdłuż drogi
6. pisali je Wincenty Kadłubek i Gal 

Anonim
7. wywiad lekarski
8. ROZWIĄZANIE DODATKOWE

9. bransoletki dla aresztowanego
10. pomnik w formie wydłużonego ostro-

słupa
11. błazen; postać z komedii dell’arte, bo-

hater pantomimy i teatru lalek
12. William, angielski poeta („Widzenie o 

Piotrze oraczu”)
13. Wiedeńska w roku 1683
14. skrót od: Agencja Bezpieczeństwa We-

wnętrznego
15. Cruise lub Hanks.

PIONOWO:
ALEKSY, ANDORA, ASPIRE, EKONOM, 
IBIDEM, ILIADA, ISMAEL, IWANOW, 
JANTAR, ŁADOGA, MAANAM, MOCZAN, 
NARZĄD, POWIEW, REGION, REWANŻ, 
ROZKAZ, UNIKAT, YAKUZA, YELLOW.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ANAMNEZA, EASTWOOD, LANGLAND

...tak jest


