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SEJMIKI GMINNE

Lutynia Dolna
Z

WYDARZENIE: Czeski rząd wprowadził wczoraj o godz. 14.00 stan
wyjątkowy, który ma obowiązywać przez 30 dni. Nadzwyczajne
środki mają zapobiec szerzeniu się niebezpiecznego koronawirusa.
Zakazane są wszelkie imprezy i spotkania powyżej 30 osób,
zamknięto ośrodki kulturalne i sportowe, wprowadzono kontrole na
niektórych granicach. Wczoraj Mariusz Wałach, prezes Kongresu
Polaków w RC, poinformował, że ze skutkiem natychmiastowym
zostały odwołane Sejmiki Gminne.

• Monika Pláškowa, dyrektorka polskiej
podstawówki w Suchej Górnej, w pustej
klasie. Fot. DANUTACHLUP

Danuta Chlup

W

środę odbył się w Czeskim Cieszynie jak na
razie ostatni Sejmik
Gminny Kongresu Polaków. Następne sejmiki zostały odwołane.
Także miejscowe koła PZKO odwołują zebrania sprawozdawcze.

– W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem na terenie Republiki Czeskiej Sejmiki
Gminne przed Zgromadzeniem
Ogólnym zostają bezterminowo
odwołane ze skutkiem natychmiastowym. O nowych terminach poinformujemy Państwa w
późniejszym terminie. Z życze-

niami zdrowia dla wszystkich –
przekazał „Głosowi” prezes Kongresu Polaków, Mariusz Wałach.
Wczoraj miał odbyć się sejmik w
Trzyńcu, w niedzielę w Nawsiu,
Stonawie i Hawierzowie.

Ciąg dalszy
na str. 10

kilk u
części
składało
się
przedwiosenne spotkanie,
k t ó r e
• Sejmik Gminny w Lutyni Dolnej upłynął w rodzinnej atmosferze.
zorganiFot.CZESŁAWARUDNIK/„Zwrot”
zowane
zostazadania powstającego Centrum
ło przez Miejscowe Koło Polskiego
Rozwoju Zaolzia.
Związku Kulturalno-Oświatowego w
– Bardzo ciężko pracowaliśmy –
Lutyni Dolnej w niedzielę 8 marca w
stwierdziła, mówiąc o najważniejsali Domu Kultury. Pierwszą z nich
szych osiągnięciach KP w obecnej
był Sejmik Gminny przed kwietkadencji.
niowym Zgromadzeniem Ogólnym
Wymieniając zadania na najKongresu Polaków w RC.
bliższą przyszłość, wyszczególniła
Obecnych powitała prezes dolkwestie przyszłorocznego Spisu
nolutyńskiego Koła PZKO, Maria
Ludności, w którym należy wpisać
Sztwiertnia. Sejmik prowadził
polską narodowość, Karty Polaka,
pełnomocnik gminny Radomir
która jest deklaracją przynależnoSztwiertnia, który podkreślił dobrą
ści do narodu polskiego. Apelowała
współpracę Kół PZKO (na terenie
o wykupienie prenumeraty „ZwroLutyni Dolnej działają dwa: w Lutu” i „Głosu” oraz abonamentu Scetynia Dolnej i Wierzniowicach) z
ny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.
polską szkołą i przedszkolem oraz
Podczas Sejmiku odbyły się
z gminą. Wicewójt Jan Czapek jest
wybory nowego pełnomocnika
przedstawicielem polskiej mniejgminnego oraz delegata na Zgroszości narodowej.
madzenie Ogólne KP. PełnomocniNa Sejmiku Gminnym działalkiem gminnym został Jan Czapek,
ność Kongresu Polaków przedstabędzie również delegatem na ZO.
wiła Małgorzata Rakowska, która
Zastępcą pełnomocnika wybrano
jest członkiem Rady Kongresu
Marię Sztwiertnię, rezerwowym
Polaków, a jednocześnie przewoddelegatem została Irena Janiczek.
niczącą Rady Przedstawicieli. PoDelegatami są też przedstawicieinformowała o spotkaniach Rady
le Kół PZKO, Radomir Sztwiertnia
Przedstawicieli, cztery razy w roku,
dolnolutyńskiego, Marcel Balcarek
na których przedstawiciele 25 zrzewierzniowickiego,
Towarzystwo
szonych w KP organizacji oraz pełNauczycieli Polskich reprezentuje
nomocnicy gminni mogą sygnalidyrektor szkoły Sabina Suchanek.
zować problemy do rozwiązania.
Czesława Rudnik/„Zwrot”
Podkreśliła bardzo dobrą współpracę KP z PZKO, omówiła program
Więcej o Sejmikach GminWizja 2035, cele Funduszu Rozwonych piszemy w środku numeru
ju Zaolzia Kongresu Polaków oraz
REKLAMA

WSTĘPNIAK NACZELNEGO

W

związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem ograniczamy pracę redakcji. Jutro
oraz w najbliższy wtorek i środę będzie nieczynna.
W poniedziałek i czwartek zapraszamy w godzinach
10.00-14.00. Wtedy też będzie można złożyć ogłoszenia do wtorkowego i piątkowego „Głosu”. Prosimy o
ograniczenie wizyt w redakcji, wszystkie sprawy można załatwić bowiem przez telefon (775 700 897) oraz
e-mail (info@glos.live). Jednocześnie informujemy,
że w razie jakichkolwiek problemów możecie Państwo
zadzwonić pod podany powyżej numer. Może chodzić

nie tylko o brak dostarczonej
gazety do skrzynki, ale na
przykład o pomoc w ustaleniu
numeru do odpowiednich służb.
Zachęcamy do kontaktu.
Pomimo problemów papierowy „Głos” będzie się
ukazywał normalnie, a po najbardziej aktualne informacje odsyłam Państwa na naszą stronę internetową
www.glos.live oraz na fanpage na Facebooku. Życzę
wszystkim dużo zdrowia.
Tomasz Wolﬀ, redaktor naczelny „Głosu”

GŁ-832
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WIADOMOŚCI

NASZ »GŁOS«

Beata SchÖnwald

beata.schonwald@glos.live

„D

ziś w autobusie lepiej głośno p…dnąć, niż cicho zakasłać” – napisał dowcipniś w internecie. W pociągu też. Wiem coś o tym,
bo zdarzyło mi się kilka dni temu podróżować tym środkiem lokomocji z czeskiej stolicy koronawirusa na Zaolzie. Nie jestem spanikowanym tchórzem, ale tym razem – będąc pod wrażeniem rosnącej liczby
zachorowań na COVID-19 – zamiast lekkomyślnego „jakoś to będzie”,
postanowiłam kierować się kombinacją starego dobrego przysłowia
„strzeżonego Pan Bóg strzeże” oraz reklamowego hasła z branży ubezpieczeniowej „przezorny zawsze ubezpieczony”.
Podczas całej podróży byłam czujna jak zając. Nastawiałam uszu,
żeby czasem jakiś niepokojący „suchy” dźwięk nie umknął mojej uwadze. Na szczęście mogłam być spokojna. Sąsiad siedzący pod oknem
po drugiej stronie korytarzyka od czasu do czasu mokro chrząknął.
Pozostali podróżni siedzieli cicho lub czasem półgłosem zamieniali z
sobą kilka zdań. Wyjątek stanowił słowacki student, który przez dobre
20 minut gadał przez telefon. Normalnie, czyli gdyby nie było wirusa,
zwróciłabym mu uwagę, że w tzw. cichym przedziale rozmowa na pełny regulator jest nie na miejscu. Tym razem, nienormalnie, byłam za
nią wdzięczna. Po piętnastu minutach monologu nt. funkcjonowania
którejś ze słowackich uczelni w związku z koronawirusem dowiedziałam się, że chłopak jest astmatykiem i suchy kaszel towarzyszy mu
przez większość roku.
Drugi problem stanowiły odwiedziny pociągowej toalety. Ponieważ
podróż trwała cztery godziny, a ja w jej czasie zdążyłam wypić trzy gorące napoje (do mnie również dotarł e-mail z informacją o korzyściach
wynikających z picia gorącej wody), nie skończyło się na jednym
wyjściu. Mając na uwadze, że na metalowych powierzchniach wirusy
mogą przetrwać nawet 12 godzin, musiałam opanować otwieranie i
zamykanie drzwi bez dotykania dłonią klamki. Za każdym kolejnym
razem robiłam to z większą wprawą. Dopiero nazajutrz stwierdziłam,
że liczba siniaków na moim prawym łokciu odpowiada dokładnie
liczbie moich wyjść za potrzebą. W tej sytuacji uznałam to jednak za
niewielką daninę
Może rzeczywiście zaczynam zachowywać się „nienormalnie”. W
każdym razie odtąd nie zamierzam czuć się dotknięta, kiedy ktoś
nie wyciągnie do mnie na powitanie swojej dłoni. Sądzę bowiem, że
lekkomyślność nie jest synonimem odwagi, a ostrożność przejawem
tchórzostwa.
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DZIŚ...

marca 2020

Imieniny obchodzą:
Bożena, Krystyna,
Patrycja
Wschód słońca: 6.04
Zachód słońca: 17.46
Do końca roku: 293 dni
Przysłowia:
„Gdy w marcu niebo
od południa ryknie, rok
wszego dobra z tego
wyniknie”

14

Dokumentują miejsca pamięci
Wystartował nowy
portal internetowy,
którego administratorem
jest Polski Związek
Kulturalno-Oświatowy
w RC. Dokumentuje
on miejsca pamięci
związane z historią
Polaków żyjących na
lewym brzegu Olzy.

• Nowy portal Zarządu
Głównego PZKO już
działa

JUTRO...

marca 2020

Imieniny obchodzą:
Jakub, Matylda
Wschód słońca: 6.02
Zachód słońca: 17.48
Do końca roku: 292 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Liczby Pi
Przysłowia:
„W marcu, gdy są
grzmoty, urośnie zboże
ponad płoty”

15

• Tablica upamiętniająca pobyt Józefa Piłsudskiego w grudniu 1914 r. w
Jabłonkowie. Fot. MICHAŁWAŁACH

Witold Kożdoń

P

owstanie portalu to rezultat
działań podejmowanych przez
Zarząd Główny PZKO w ubiegłym roku. – W Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie” złożyliśmy
wniosek projektowy dotyczący dokumentacji naszego dorobku. Staraliśmy się o duże pieniądze, ostatecznie
dostaliśmy 20 tysięcy złotych, co pozwoliło na rozpoczęcie działań – mówi
Helena Legowicz, prezes PZKO.
Dzięki pozyskanym funduszom

Zarząd Główny PZKO mógł uruchomić portal www.miejscapamieci.cz,
który zapoznaje internautów z setką
symbolicznych miejsc. Chodzi przede
wszystkim o grobowce i pomniki –
ważne dla Polaków. Do współpracy zaproszono fotografa Michała Wałacha,
który objechał region, robiąc zdjęcia
wybranych miejsc. Do fotografii dołączono krótki opis w językach polskim
i czeskim.

marca 2020

Jadwiga Emilewicz,
minister rozwoju

•••

Epidemia koronawirusa może opóźnić
PKB o 0,5-1,3 proc. Nawet jednak

Imieniny obchodzą:
Klemens, Longina,
Ludwika
Wschód słońca: 6.00
Zachód słońca: 17.49
Do końca roku: 291 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Inwalidów
Dzień Walki z Chrapaniem

z negatywnymi skutkami epidemii
wzrost PKB będzie w tym roku na
poziomie 2 procent
PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

POGODA
piątek

dzień: 6 do 8 C
noc: 6 do 4 C
wiatr: 1-4 m/s
sobota

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

• „Sport to zdrowie” – ile razy słyszeliśmy te słowa. Jeszcze bardziej wyraź-

nego wymiaru nabierają w chwili, kiedy cały świat walczy z koronawirusem.
Na zdjęciu start do Biegu o Dzbanek Mleka w ramach kolejnego Gorolskigo
Święta. Fot.FRANCISZEKBAŁON

dzień: -2 do 9 C
noc: 4 do 3 C
wiatr: 3-4 m/s

– W trakcie inwentaryzacji naszych „miejsc pamięci” korzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia
Stanisława Gawlika, a także z informacji zawartych na portalu ministerstwa obrony www.valecnehroby.army.cz. Zdajemy sobie jednak
sprawę, że lista nie jest pełna, a
przedstawione informacje nie są
doskonałe. Dlatego zwracamy się
do wszystkich miłośników nasze-

S

OSTRAWA

ORŁOWA

KARWINA

KARWINA

W tym miesiącu zostanie
wyremontowana kładka
znajdująca się niedaleko
boiska kynologicznego
na obszarze przystani w
parku im. Boženy Němcowej. Remont obejmie
kompletną wymianę jej
drewnianych części oraz
wyczyszczenie metalowych konstrukcji. W czasie
trwania robót kładka
będzie nieczynna, a osoby
odwiedzające przystań
będą korzystać z kładki dla
pieszych.
(sch)
ORŁOWA

W bocznej części pomnika
oﬁar Wojny Siedmiodniowej, którego remont ruszył niedawno, znaleziono
miedzianą skrytkę z historycznymi pergaminami.
Trafili na nią robotnicy w
momencie, kiedy odkrywali jeden z pamiątkowych
paneli. Jej otwarcia dokonali pracownicy Muzeum
Ziemi Cieszyńskiej. Według historycznych zapisów, skrytka została włożona do wnętrza pomnika
podczas jego odsłonięcia
30 września 1928 roku. Z

go regionu, którzy odwiedzą nową
stronę internetową, aby zgłaszali
nam ewentualne uwagi i uzupełnienia – mówi Helena Legowicz.
W tej sprawie można się kontaktować z Zarządem Głównym PZKO,
pisząc na adres miejsca@pzko.cz.
– Za wszelkie informacje i uwagi
będziemy wdzięczni. Jednocześnie
szukamy funduszy potrzebnych do
przetłumaczenia zebranych informacji także na język angielski – dodaje Helena Legowicz.
Zarząd Główny PZKO wystąpił równocześnie do Warszawy o
kolejny grant. Zamierza bowiem
rozwijać nowy portal, tym razem
dokumentując na nim wszystkie
miejsca związane z polskim szkolnictwem na Zaolziu.


WĘDRYNIA

powodu wilgoci pergaminy
oraz pozostałe historyczne druki były w
rozsypce.
(sch)

krzyżowanie przed dużym
rondem w Hawierzowie, patrząc od strony Ostrawy, nie
zostanie
zlikwidowane.
Sąd
Wojewódzki w Ostrawie uznał zasadność skargi Miasta Hawierzowa, które nie chciało się zgodzić
z decyzją Morawsko-Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego wydaną
w tej sprawie we wrześniu ub.
roku.
Problem skrzyżowania przed
dużym rondem tkwi w tym, że
kierowcy zwłaszcza w godzinach
szczytu mają problem wjechać
od strony Szumbarku na czteropasmową drogę między Hawie-

rzowem i Ostrawą, co wiąże się
z realnym niebezpieczeństwem
stłuczki. Z drugiej strony likwidacja skrzyżowania uniemożliwiłaby skręcanie w lewo kierowcom
jadącym od Ostrawy i zjechanie
na Szumbark bez konieczności
wjeżdżania na rondo. W przeciwnym razie groziłoby jego zakorkowanie.
Teraz miasto będzie szukało
rozwiązania, jak pokierować ruchem na newralgicznym skrzyżowaniu.
– Wspólnie z województwem
oraz Dyrekcją Dróg i Autostrad
będziemy próbowali znaleźć taką

Białe szaleństwo
na Pilsku

♩ 3

Aktywni na co dzień

• Funkcję pełnomocnika gminnego KP w Boconowicach nadal będzie pełnił Marek Słowiaczek (pierwszy z lewej). Delegatem został Dariusz Branny (w środku),
a PZKO reprezentować będzie Władysław Łysek.

Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie” przekazała również
Zarządowi Głównemu PZKO
osiem tysięcy złotych na digitalizację taśm wideo nagranych
podczas różnych imprez PZKO w
latach 70. i 80 XX wieku.
Dzięki tym pieniądzom udało się
zdigitalizować 92 taśmy, które w
wersji cyfrowej są teraz dostępne w
Archiwum PZKO. – Można już z nich
korzystać, natomiast zastanawiamy
się, w jaki sposób udostępniać je szerokiemu gronu historyków i zwykłych
miłośników naszego regionu – mówi
Helena Legowicz.

Uratowali skrzyżowanie

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

POJUTRZE...

CYTAT NA DZIŚ

WIADOMOŚCI
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koncepcję, która z jednej strony
zmniejszy wypadkowość w tym
miejscu, a z drugiej nie doprowadzi do przeciążenia ronda i
tworzenia się korków w mieście –
powiedział zastępca prezydenta
ds. inwestycji i sprytnego miasta,
Bogusław Niemiec.
Hawierzów już w przeszłości
miał kilka propozycji, jak podnieść bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. Jedną z nich był zakaz skręcania w lewo od strony
Szumbarku na Hawierzów, inną
– wprowadzenie odcinkowego
pomiaru prędkości.
(sch)

• Uczestnicy Sejmiku Gminnego zapoznali się m.in. z wydawnictwem Kongresu
Polaków – reedycją opowiadań gwarowych Karola Piegzy „Sękaci ludzie”.
Zdjęcia:SZYMONBRANDYS

O

brady Sejmiku Gminnego w
Boconowicach odbyły się zaraz po zebraniu sprawozdawczym
PZKO oraz obchodach Dnia Kobiet.
Warto dodać, że w Kole przy tej
okazji panie obsługują panowie –
po sejmiku zaserwowali wszystkim
obecnym wykwintną kolację.
Z uwagi na trwający w siedzibie
MK PZKO remont niedzielne spotkanie zorganizowano w boconowickim
Domu Kultury. Działalność Kongresu
Polaków przybliżyła członkini Miejscowego Koła oraz pełnomocniczka
gminna KP Danuta Branna. Wskazała na najważniejsze osiągnięcia mijającej kadencji: pogłębianie współpracy z władzami PZKO, przyjęcie
i realizacja Wizji 2035 jako strategii
rozwojowej, stworzenie Funduszu
Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków,
rozwijanie kontaktów z władzami RC
i RP, promowanie Zaolzia w formie
plebiscytu „Tacy Jesteśmy”.
– Jesteśmy tutaj bardzo aktywni,
aż czterech członków Koła udziela

się w Kongresie. Chcemy kontynuować tę współpracę, a konkretne
problemy czy wnioski do omówienia podczas kwietniowego Zgromadzenia Ogólnego dziś się nie pojawiły – mówiła „Głosowi” Branna.
– Nie musimy aktualnie rozwiązywać żadnych problemów w relacjach z gminą. Nie mamy wprawdzie wspominanych już na łamach
„Głosu” napisów w języku polskim,
ale nie nadajemy w tym momencie
najwyższego priorytetu tej sprawie
– wyjaśniał prowadzący spotkanie
pełnomocnik gminny i prezes koła
PZKO, Marek Słowiaczek, przyznając jednocześnie, że miejscowi
Polacy prowadzą w Boconowicach
(gdzie stanowią ponad 25 proc.)
dość spokojne życie.
Funkcję pełnomocnika gminnego KP w Boconowicach nadal
będzie pełnił Marek Słowiaczek.
Delegatem został Dariusz Branny
a PZKO reprezentować będzie Władysław Łysek.
(szb)

REKLAMA

OSTRAWA

Województwo morawsko-śląskie ogłosiło
kolejną edycję konkursu
Lady Business. Ma ona
na celu zwrócenie należytej uwagi na kobiety,
które odniosły sukces w
prywatnym biznesie lub
w prowadzeniu organizacji non profit. Kobiety
sukcesu będą oceniane w
dwóch kategoriach – biznesmenka i menedżerka.
Warunkiem jest prowadzenie firmy lub organizacji
non profit od co najmniej
dwóch lat na terenie
naszego województwa.
Oprócz tego menedżerka musi stać na czele co
najmniej trzyosobowego
zespołu pracowników.
Zgłaszać się można do 27

czerwca. Stawką jest 100
tys. koron.
(sch)
WĘDRYNIA

Komisja socjalna przygotowała dla seniorów kolejną
wycieczkę. Seniorzy wyjadą
w piątek 22 maja do Wielkich Losin, gdzie odwiedzą
papiernię, w której zapoznają się z produkcją ręczną
papieru. Indywidualnie
można będzie zwiedzić
również zamek renesansowy z parkiem lub skorzystać
z basenów termalnych.
Opłatę w wysokości 150
koron należy uiścić w sekretariacie Urzędu Gminy.
Zgłaszać się można osobiście, telefonicznie lub wysyłając e-maila.
(sch)

Fot.ARCPolskiegoGimnazjumwCzeskimCieszynie

D

la
prawie
siedemdziesiątki
narciarzy i snowboardzistów z
pierwszych klas Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie początek marca był
bardzo intensywny. Razem ze swymi
instruktorami spędzili bowiem pięć
dni na kursie narciarskim w Korbielowie w Beskidzie Żywieckim.
Pod wierzchołkiem Pilska, w oko-

licy schroniska PTTK na Hali Miziowej, panowały dobre warunki śniegowe, dzięki czemu kurs przebiegł
sprawnie. Obyło się również bez poważniejszych wypadków, choć niektórzy musieli leczyć drobne urazy.
Mimo zmęczenia młodzież znalazła
także dosyć sił, by wieczorami bawić
się wspólnie, m.in. w trakcie konkursów, gier integracyjnych.
(r)
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TEMAT NA DZIŚ ORAZ XIII ZGROMADZENIE OGÓLNE KONGRESU POLAKÓW W RC

Czy jeszcze nas to obchodzi?
W „Głosie” z 7 lutego br. pojawił się tekst „Polszczyzna, co uszy rwie”, zwracający uwagę na wykoślawianie
fonetyczne polskich nazw miejscowych w pociągach kursujących między podjabłonkowskimi Mostami
a Kocobędzem. Dalsze miejscowości brzmią już tylko w języku większościowym.

♩ 5

Musimy mieć te procenty
Przez kolejne cztery lata Erwin Turek będzie dalej pełnomocnikiem gminnym Kongresu Polaków w Mostach
koło Jabłonkowa. Został on również delegatem na kwietniowe Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC.
Zastępcą pełnomocnika wybrano zaś Tadeusza Kohuta. Mostecki Sejmik Gminny odbył się w poniedziałek.
Witold Kożdoń

W

Daniel Kadłubiec

Z

acznijmy od tego, że poprawność językowa w środowisku
wielojęzycznym jest wyrazem szacunku dla tych, którzy tego
języka używają, nie mówiąc już o
względach politycznych, wynikających z Europejskiej karty języków
regionalnych czy mniejszościowych. Polszczyzna na Zaolziu ma
właśnie taki status. Jednak wadliwa wymowa pociągowa, którą można z łatwością usunąć, angażując
idealnie dwujęzycznych spikerów,
których pełno w naszym środowisku, to jednak nic w porównaniu z
formami nazw miejscowych, które
utrwala się w mapach, publikacjach
i innych dokumentach. To jest nie
tylko brak poszanowania, ale destrukcja obrazu kulturowego, który
powinien być chroniony w imię powyższej Karty jako dziedzictwo duchowe regionu. Zacznijmy od znanego stwierdzenia Wilhelma von
Humboldta, iż nazwy miejscowe są
trwałymi pomnikami dziejowymi,
odzwierciedlającymi specyfikę krajobrazu, jego historię, osadnictwo,
ukształtowanie, mentalność mieszkańców itp., toteż powinny być
przedmiotem ochrony na równi z
obiektami materialnymi (chałupy, stodoły, spichrze, kościoły itp.
itd.), przenoszonymi do skansenów
lub objętych ochroną, wynikającą
z przepisów prawnych. A dziedzictwo duchowe w postaci nazw terenowych? Wszyscy autochtoni kąpią
się w Olzie, idą na „Bagiyniec”, do
„Suszo”, na „Dzioł”, „Dziołek”, łapią ryby w „Kopetnej”, przejeżdżają przez „Zogórzi”, „Czornowski”,
wędrują przez „Żor”, „Gródkową”
i tak dalej, i tak dalej. „Olsza” kwestionowana jest od stu lat zarówno
przez czeskich, jak i polskich językoznawców, ale argumenty fachowców są nieważne wobec infantylnego przekonania, że Olsza jest formą
czeską, Olza zaś polską. Jednak
dzięki temu infantylizmowi infantylna forma jest formą obowiązującą. Jest kwestią raczej oczywistą, że
u podstaw tej zmiany na początku
lat 60. ub. wieku leżały względy polityczne (dekoncentracja ludności
polskiej), które spowodowały rozbiór powiatu czeskocieszyńskiego i
jego wcielenie w nowo powstałe powiaty karwiński i frydecko-mistecki. Aż dziw bierze, że po pół wieku
nikt nie starał się dotrzeć do odpowiednich dokumentów ówczesnych regionalnych władz politycznych, zawierających owe decyzje.
Kwestionowanie zmiany nazwy naszej rzeki nabrałoby innych wymiarów, które spowodowały natychmiastową zamianę Gottwaldova na
Zlín, szereg ulic nawet w Czeskim
Cieszynie itp. Zastanawiała się, jeżeli dobrze pamiętam, p. red. Danuta Chlup nad tym, czy Olza dzieli
czy łączy. Otóż dzieli, choć nie tylko
ona, historyczny Śląsk Cieszyński,
dzieli jego Euroregion, choć u jego
podstaw leżała idea jedności historycznej i kulturowej tej ziemi.
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„Olsza” kwestionowana jest od
stu lat zarówno przez czeskich,
jak i polskich językoznawców,
ale argumenty fachowców są
nieważne wobec infantylnego
przekonania, że Olsza jest formą
czeską, Olza zaś polską

Rozłam od Bukowca
Rozłam zaczyna się w Bukowcu,
gdzie – jak kiedyś mawiał śp. Ludwik Cieńciała (Maciej) – Olza
wlewa się do Olsze. Sięgnijmy
jeszcze po pierwsze lepsze nazwy
miejscowe i zobaczmy ich oficjalne brzmienie. W Stanisłowicach „Nad Bucznikym” to „Nad
Bličníkem”, w Nydku „Połedno to
Polední”, w Piosku „Bagiyniec” to
„Bahenec”, w Bukowcu „Susz” to
„Souš”, potem jeszcze „Soušský
vrch”, „Dzioł”, „Dziołek” to „Díl”,
„Dílek”, potok o historycznej nazwie Olecka (czyli mała Olza) to
„Oleška”, która, wpływając na teren Jaworzynki, zachowuje swoją
właściwą nazwę, notowaną także
na mapach austriackich, w Oldrzychowicach „Zogórzi” to „Záhuří”,
boconowski „Grzanów” to „Hřanov” (choć nazwa ta pochodzi od
nazwiska Grzan, a nie Hřan), w
Olbrachcicach mamy „Červenky”,
choć wszyscy mówią „Czyrwiónki”, podobnie jest z nydeckim
„Zokamyniym”,
przeinaczonym
na „Zakámen”, z tutejszą Górą,
czyli „Horou”. Szczytem głupoty
jest „przechrzczenie” części podcieszyńskich Mostów „Dzielnice” na „Dělnice”, czyli robotnice.
Dolnoleszniańskie „Grodzisko” to
„Hradisko”, wzniesienie nieopodal
Kozińca, znane powszechnie jako
„Żor”, rejestrowany i przez mapy
austriackie, nazwano „Žďárem”,
przy czym nierzadko dochodzi,
jak choćby w przypadku „Dziołu”, „Dziołka”, nydeckiej „Połednej”, żukowsko-sibickiego potoku „Szadowego”, koszarzyskiej
rzeczki „Kopetnej” do znaczeniowych nonsensów. Dlaczego? Otóż
„Dzioł”, „Dziołek” to dawna nazwa
wzniesienia, górki, Szadowy oznacza mętną wodę, „Połedno” ma
związek z południem jako stroną

Fot. NORBERTDĄBKOWSKI

świata, a nie porą dnia, „Kopetno”
to woda płynąca w terenie pagórkowatym, nierównym, nazywanym w
gwarze kopcowitym, ściślej z kopca. Ich ekwiwalenty na mapach w
rodzaju „Díl”, „Dílek”, „Sadový”
(sugeruje, jakoby potok miał związek z sadem, z sadami), „Kopytno”
zaś z kopytem, dają kuriozalny
efekt znaczeniowy. Idźmy dalej
tym tropem. Las graniczny, ciągnący się od Końskiej w kierunku Balin, nazywał się zawsze „Zobrzegami”, a droga pod nim „Cestóm pod
Zobrzegami”, teraz zaś są to „Velké
doly”, i to także bez pokrycia.

Nie powinno być też Olszy...
Kto o tym decyduje i na jakiej podstawie? Dlaczego ignoruje się, zniekształca to, co przez całe generacje
tworzyło obraz tej ziemi, obraz
formowany przez tych, którzy tu
przez wieki żyli, stąd będący ich
własnością, którą im się odbiera.
Austriackie mapy były o wiele wiarygodniejsze. Ich autorzy bowiem
tam, gdzie pozwalał na to system
graficzny języka niemieckiego, starali się oddać brzmienie oryginału.
Dowodzą tego takie nazwy, jak np.
„Kotzobenz”, „Piersna”, „Brzezina”, „Oblasek”, czyli mały las (na
współczesnych mapach śmiesznie
tłumaczony jako „Oblázek”, czyli
mały wypukły kamyk), nie mówiąc
już o Olzie (Olsa Fluss), która płynie także w austriackiej Styrii przez
Neumarkt w powiecie Murau, i to
bez zniekształceń. Austriacy bowiem wiedzą, że chodzi o bardzo
cenny indoeuropejski zabytek
nazewniczy, który należy strzec
jak oka w głowie. Tylko u nas, jak
zawsze, preferuje się inne kryteria. Stosunek do nazw terenowych
jest, powtórzmy, także wyrazem
szacunku dla danej ziemi, regionu,
jego historii, dziedzictwa ducho-

wego jego mieszkańców, którzy w
nich odcisnęli swój ślad. Czyżby
u nas chodziło o jego zacieranie?
Mając na uwadze m.in. austriackie
rozwiązania tego problemu, możliwe są dwa wyjścia. Pierwsze – za
pomocą systemu grafii czeskiej
oddać możliwie dokładnie oryginalne brzmienie, utrwalone przez
pokolenia, a zatem „Bagjyněc”,
„Čornovski”, „Čyrvjonki”, „Zoguři”,
„Grudkovo”, „Zokamyň”, „Gřanuv”,
„Rovňa”, „Gora”, „Žor”, „Šadový”
itp. Itd. Takie rozwiązanie ma w
pełni oparcie we wzmiankowanej
Europejskiej karcie języków regionalnych i mniejszościowych,
która mówi o tym, że języki, a zatem i nazwy w nich używane są
integralnym składnikiem dziedzictwa kulturowego, które podlega
ochronie prawnej. Jest też wyjście
inne, by konsekwentnie podawać
brzmienia dwa, np. „Bahenec –
Bagiyniec”, „Hřanov – Grzanów”,
„Červenky – Czyrwiónki”, „Sadový
– Szadowy” itd. Ono jednak w wielu przypadkach wprowadza zamęt
znaczeniowy, formy jakoby czeskie
nie oddają znaczeń brzmień oryginalnych, o czym już była mowa.
Zgromadzenie Ogólne powinno
się tym ważkim problemem zająć
poprzez odpowiednie uchwały,
powrócić znowu do zaniechanej
Olzy i poprzez wydobycie źródłowych materiałów z lat 60. udowodnić polityczną (nacjonalistyczną)
motywację zmiany nazwy rzeki
granicznej, co powinno skutkować
przywróceniem historycznie i naukowo uzasadnionej formy. Nie ma
już ulic Stalina, Gottwalda, Belojanisa itp., nie powinno być też Olszy.

Każda miejscowość
ma swoją mapę

Zanim jednak do tych zmian dojdzie (i czy w ogóle), do czego po-

winni się przyczynić również nasi
członkowie siedzący w Senacie i
innych gremiach decydenckich,
każda z zaolziańskich miejscowości powinna sporządzić swoją
mapę z autentycznymi nazwami
terenowymi, która pojawiła się
już w Nydku i Wędryni, a ich autorzy mogą służyć radą. Tę priorytetową inicjatywę na pewno wesprze Fundusz Rozwoju Zaolzia
Konresu Polaków w RC. Za parę
lat na coś takiego będzie za późno – odchodzą generacje, którym
na czymś takim zależy. Proszę
zapytać w szkołach, jak nazywają się okoliczne wzniesienia, lasy,
potoki, rzeki, części wsi, miast
itp. Prawie nic. Gdy nie doprowadzimy do powyżej sugerowanych
rozwiązań, za jakiś czas Bahence,
Žďáry, Díly, Hřanovy, Souše, Velké doly i inne, utrwalane na mapach i w innych dokumentach,
staną się nazwami, które będą
stwarzały wrażenie, że tu zawsze
były. A przecież będzie chodziło
o rażący przekręt historyczno-etniczny, rzutujący również na tutejszy system gwarowy, a zatem i
na dziedzictwo kulturowe, wspólne przecież wszystkim mieszkańcom regionu, które, powtarzam,
podlega ochronie. Tylko komu na
tym zależy? Jestem sceptyczny,
znając naszą determinację w egzekwowaniu tego, co fundamentalne dla naszego regionu, a co
ma również umocowanie w odpowiednich dokumentach.
Za Austrii nie było Karty języków
regionalnych i mniejszościowych,
a przecież – jak wykazaliśmy na
paru przykładach – respektowanie
dziedzictwa nazewniczego było na
zupełnie innym poziomie rzetelności i wiarygodności.
I tu pytanie: Dlaczego tak było
wtedy, a nie może być dzisiaj?


obradach wziął udział
Mariusz Wałach, prezes
Kongresu Polaków w RC.
– To już mój dziesiąty Sejmik Gminny w ostatnich dwóch tygodniach,
proszę więc, wybaczcie mi ewentualne pomyłki – zastrzegł, witając się z
zebranymi w Domu PZKO „Kasowy”.
Mariusz Wałach podsumował
z pomocą prezentacji multimedialnej kończącą się czteroletnią
kadencję Kongresu Polaków w RC.
Podzielił się też z zebranymi ciekawą obserwacją. Okazuje się bowiem, że w wielu gminach Sejmiki
nie są łączone z zebraniami sprawozdawczymi kół PZKO, mimo to
mieszkańcy licznie uczestniczą w
tych wydarzeniach. – Czasami dochodzi też do ciekawych dyskusji.
Wczoraj w Nydku twardo dyskutowano na przykład o polskiej szkole
i miejscach w polskim przedszkolu.
Jeśli więc jakieś sprawy leżą wam
na sercu, proszę mówić – zachęcał.
Mieszkańcy Mostów koło Jabłonkowa nie sygnalizowali jednak żadnych nadzwyczajnych problemów,
dlatego sejmikową debatę zdominowały dwie kwestie, przyszłoroczny Spis Powszechny oraz Karta
Polaka. Uczestników Sejmiku interesowało przede wszystkim, w jaki
sposób starając się o ten dokument
udowodnić polską narodowość.
– Ze wszystkich środowisk polskich w Europie, my możemy to
zrobić najłatwiej. A wiecie dlaczego? Bo mamy świadectwa szkolne,
w których wpisywano narodowość.
Dla ludzi z mojej generacji jest to
więc bardzo proste. Ważne jedynie,
by do dokumentów dołączyć zdjęcie nie starsze niż pół roku – tłumaczył Mariusz Wałach.
Dodał przy tym, że narodowość
można udowodnić na różne sposoby. Na przykład może to zrobić
prezes PZKO, Helena Legowicz,

•••

• Poniedziałkowy Sejmik Gminny Kongresu Polaków w Mostach koło Jabłonkowa przebiegł w bardzo miłej atmosferze. Fot. WITOLDKOŻDOŃ

wystawiając zaświadczenie, że ktoś
jest aktywnym działaczem PZKO.
– Pani prezes zastrzegła jednak, że
będzie to robiła jedynie w wyjątkowych przypadkach – zaznaczył.
W trakcie Sejmiku Gminnego w
Mostach koło Jabłonkowa przypomniano też, że z myślą o mieszkańcach Zaolzia ubiegających się o
Kartę Polaka ostrawski Konsulat RP
organizuje dyżury w Czeskim Cieszynie. W ich trakcie polskie dyplomatki rozmawiają z każdym składającym wniosek. – Te rozmowy nie są
długie, ale muszą się odbyć, ponieważ pani konsul musi się przekonać,
czy dana osoba włada przynajmniej
częściowo językiem polskim. Na-

tomiast formularze, a także wszelkie inne informacje są dostępne na
stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie – mówił
Mariusz Wałach.
W poniedziałek dyskutowano
też o przyszłorocznym Spisie Powszechnym. Prezes KP po raz kolejny przekonywał, jak ważne będzie
zadeklarowanie w nim narodowości
polskiej. – Jak wiecie, obecnie podczas spisu nie trzeba podawać żadnej narodowości. Można też zadeklarować jakąkolwiek narodowość,
albo wskazać dwie narodowości.
Jako Kongres Polaków zapytaliśmy
więc Czeski Urząd Statystyczny, jak
oni liczą wyniki. Niestety nie dosta-

liśmy żadnej odpowiedzi, tymczasem jeśli gmina posiada mniej niż
10 procent mieszkańców innej niż
czeska narodowości, samorząd nie
musi tworzyć komisji ds. mniejszości. Nie jest też zobligowany do podejmowania wielu innych działań.
Dlatego Kongres Polaków szykuje
się do wielkiej kampanii agitacyjnej, bo my naprawdę musimy mieć
te procenty – mówił Mariusz Wałach.
– My w Mostach również będziemy musieli mocno agitować, bo – o
ile pamiętam – przed dziesięciu
laty było nas jedynie dziesięć i pół
procenta – odpowiedział na to Erwin Turek.


W trakcie Sejmiku
Gminnego w Mostach
Koło Jabłonkowa
przypomniano, że
z myślą o mieszkańcach
Zaolzia ubiegających się
o Kartę Polaka ostrawski
Konsulat RP organizuje
dyżury w Czeskim
Cieszynie. Dyskutowano
też o przyszłorocznym
Spisie Powszechnym.
Mariusz Wałach, prezes
Kongresu Polaków
w RC, po raz kolejny
przekonywał, jak ważne
będzie zadeklarowanie
w nim narodowości
polskiej

Proponują młodzieżowy Kongres
W

Orłowej aktywnych polskich działaczy nie ma już
zbyt wielu. Zwłaszcza gdy chodzi
o średnie i młodsze pokolenie.
Mimo to dyskusja, która toczyła się
w czwartek w Domu PZKO w Orłowej-Lutyni, zdawała się nie mieć
końca.
Sejmik Gminny w Orłowej został zwołany przez ustępującego
pełnomocnika gminnego Kongresu Polaków, Mariana Steca. Decyzją obecnych na jego miejsce została wybrana Daria Śliwka, która
została również delegatką na XIII
Zgromadzenie Ogólne Kongresu
Polaków, które ma się odbyć 25
kwietnia w Trzyńcu. W razie potrzeby zastąpi ją Janina Michalska.
Uczestnicy orłowskiego sejmiku
wysoko ocenili blisko godzinną
prezentację dotyczącą działalności Kongresu Polaków z komentarzem jego prezesa, Mariusza
Wałacha, i uzupełnieniami prezes

Rady Przedstawicieli, Małgorzaty
Rakowskiej. Od razu też podjęli tematy, które Wałach zaproponował
do przedyskutowania. Pierwszy z
nich dotyczył przyznawania Karty
Polaka i korzyści wynikających z jej
posiadania. Danuta Chwajol, która
ma polski paszport, ubolewała np.
nad tym, że polscy obywatele ze
stałym adresem zamieszkania za
granicą nie mogą starać się o Kartę
Polaka. Uznała to za krzywdzące,
zwłaszcza że – jak podkreśliła –
wkład obywateli polskich w rozwój
polskości na Zaolziu jest duży. Jak
się okazało, nie ona jedna ma z tym
problem. W Orłowej są całe wielopokoleniowe rodziny, które mają
polskie obywatelstwo.
Drugi temat, który przedstawiciele Kongresu Polaków zawsze
podejmują na sejmikach, dotyczył
Spisu Powszechnego. Jeśli Polacy
nie podadzą w nim swojej narodowości, mogą na tym wiele stracić.
Uczestnicy Sejmiku Gminnego w

Orłowej doskonale zdawali sobie
z tego sprawę. Sęk w tym – jak zauważyli – żeby przekonać do tego
resztę, a zwłaszcza ludzi młodych,
którzy często deklarują się jako
Ślązacy czy Europejczycy. – Zadeklarowanie polskiej narodowości
w Spisie Powszechnym to nasza
alfa i omega – podkreślił Bogusław
Chwajol, polski radny w samorządzie orłowskim oraz były długoletni działacz Kongresu.
Na czwartkowym sejmiku w Orłowej zastanawiano się również
nad powodami absencji młodego i
średniego pokolenia oraz nad możliwościami ich zaktywizowania.
Stwierdzono, że młodzi chcą działać, ale nie czują w związku z tym
potrzeby posiadania legitymacji
PZKO czy innej organizacji. Małgorzata Rakowska, która niedawno
wygłosiła w Polskim Gimnazjum
w Czeskim Cieszynie wykłady nt.
działalności Kongresu Polaków i
polskich organizacji na Zaolziu,

• Bogusław Chwajol (pierwszy z lewej) zaproponował, żeby przy Kongresie Polaków działał jego młodzieżowy odpowiednik. Fot.BEATASCHÖNWALD

stwierdziła natomiast, że młodzi
praktycznie w ogóle nie mają świadomości na temat istniejących
polskich struktur w RC. Bogusław
Chwajol zaproponował, żeby w

celu wdrażania ich w te struktury
powołać przy Kongresie Polaków
młodzieżowy parlament, tak jak
robią to większe miasta, m.in. również Orłowa.
(sch)
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Szkoła będzie jak nowa

SEJMIKI GMINNE
PRZED ZGROMADZENIEM OGÓLNYM

KONGRESU POLAKÓW W RC

Polska szkoła gwarancją
przyszłości
Beata Schönwald

H

awierzów niespecjalnie kojarzy się z polskością. Mimo
to pod względem liczby Polaków nadal plasuje się w czołówce
gmin w regionie. Raz na dwa lata,
kiedy w Domu Kultury im. Petra
Bezruča odbywa się finał Festiwalu
Piosenki Dziecięcej, staje się ośrodkiem polskiej piosenki. Wówczas do
Hawierzowa przyjeżdża publiczność
z całego Zaolzia.
Polacy w Hawierzowie rozproszeni są po całym mieście. Ich największym zwartym skupiskiem są
Błędowice. Wynika to z charakteru
tej dzielnicy, która była kiedyś samodzielną wioską. W Błędowicach
od ponad stu lat funkcjonuje polska
szkoła. Również Miejscowe Koło
PZKO, które liczy blisko 400 członków i ma własny duży Dom PZKO,
jest tym największym i najprężniej
działającym na terenie całego miasta. Mimo to, kiedy mowa o polskiej
szkole, która od kilku lat musi prosić
miasto o udzielenie wyjątku od minimalnej liczby uczniów, rodzi się pytanie: gdzie są te dwa tysiące hawierzowskich Polaków?
Odpowiedź na to pytanie daje
prezes MK PZKO w HawierzowieCentrum, Józef Wita, na przykładzie
swojego Koła i swojej rodziny. – Kiedy zakładaliśmy nasze Koło PZKO,
mieliśmy ok. 450 członków. Obecnie
znaczki członkowskie wykupuje 30
osób i nie ma szans na odmłodzenie
naszych szeregów. Młodzi powyprowadzali się z Hawierzowa. Np. dwoje

moich wnuków mieszka obecnie w
Warszawie. W innych rodzinach jest
podobnie, tyle że miasta są różne –
przybliża. PZKO-wcy z Centrum spotykają się regularnie w swoim kameralnym gronie, raz w roku organizują
wycieczkę. W podobnym trybie działają Koła, które nie mają własnej siedziby: w Szumbarku i Żywocicach.
Trochę lepsza sytuacja jest w Suchej,
gdzie MK PZKO ma własny dom, grupę „średniaków” oraz takie pozycje w
kalendarzu imprez, jak dożynki czy
bal papuciowy.
Skora mowa o imprezach skupiających Polaków w Hawierzowie, nie
sposób pominąć tych organizowanych przez błędowickie Koło PZKO
czy Macierz Szkolną. Bale, festyny, dożynki czy „stawiani moja” to
przedsięwzięcia, które co prawda
jednoczą miejscowych Polaków oraz
podkreślają ich tożsamość, nie dają
jednak gwarancji, że za 20, może 30
lat będzie je jeszcze dla kogo organizować. – Starzejemy się. Młodzi nie
zapisują się do naszego Koła PZKO.
Mamy co prawda zespół „Błędowice”, ale gros jego członków stanowią
osoby spoza naszej miejscowości.
Z samych Błędowic jest może pięć
osób – mówi prezes MK PZKO w Błędowicach, Piotr Chroboczek.
Tę gwarancję mogą dać tylko
sprawnie funkcjonujące – duża polska szkoła i przedszkole. Zarówno
jej dyrekcja, jak i Macierz Szkolna
wiedzą o tym doskonale, w związku
z czym podejmują szereg wspólnych
działań, by utrzymać szkołę, a polskie przedszkole nawet poszerzyć.

– Do przedszkola uczęszcza 25
dzieci i na chwilę obecną nie
ma ani jednego
• Obchody Święta Niepodległości uczą dzieci szkolne pawolnego miejtriotyzmu. Fot.BEATASCHÖNWALD
sca. Zdarza się,
że musimy odbyć aktualna najwcześniej w przymawiać rodzicom przyjęcia dziecka i
szłym roku kalendarzowym, a to
prosić ich pod tym względem o wyteż nie jest pewne. Tym bardziej nie
rozumiałość i cierpliwość. Z drugiej
można więc rezygnować z działań,
strony walczymy o każdego ucznia,
które Macierz podejmuje od kilku
ponieważ w szkole uczy się tylko 55
lat na rzecz pozyskania nowych
dzieci, a minimum to 60 – wyjaśnia
uczniów. – Próbujemy w mieście
nowy dyrektor Szkoły Podstawowej
rozwieszać plakaty przed zapisami
i Przedszkola z Polskim Językiem
do szkół i przedszkola, staramy się
Nauczania w Hawierzowie-Błędowidotrzeć do rodziców z Polski przez
cach, Tomasz Łabudek. Jak zaznadużych pracodawców w regionie,
cza, powiększenie przedszkola, to
a także nawiązaliśmy współpracę
jeden z jego priorytetów, a także z
z klubem hokejowym w Krakowie,
priorytetów Macierzy Szkolnej. – W
który od czasu do czasu wysyła do
tym celu została powołana komisja
hawierzowskiego klubu swoich utaskładającą się z rodziców-fachowlentowanych graczy. Chcemy też
ców. Jej zadaniem było opracowanie
nawiązać do tradycji, kiedy na drukoncepcji poszerzenia przedszkola.
gi stopień przychodzili uczniowie z
Komisja przy współpracy z dyrekcją
cierlickiej małoklasówki – wymienia
przygotowała dwa rozwiązania. Jedprezes Macierzy.
nym z nich jest stworzenie drugiego
Aktywność osób skupionych wooddziału przedszkola. Nie chcemy
kół błędowickiej polskiej szkoły oraz
iść bowiem do ratusza z pustymi ręich dobre układy z obecnymi władzakami – przekonuje prezes Macierzy
mi miasta pozwalają pełnomocnikoSzkolnej, a równocześnie przewodwi gminnemu Kongresu Polaków w
niczący Rady Szkoły, Marek Bystroń.
Hawierzowie, Franciszkowi JasiokoTo, że jednym z zastępców prezydenwi, na obserwowaniu z boku rozwota Hawierzowa jest Polak, Bogusław
ju wydarzeń. Jak zauważa, o takich
Niemiec, uważa za duży plus. Jego
problemach, jak mała liczba miejsc
obecność w magistracie pomaga bow polskim przedszkolu, oczywiście
wiem otwierać wiele drzwi.
wie. Nie ma jednak potrzeby, żeby
Czy uda się przedszkole poszerzyć,
jako pełnomocnik gminny sam się w
na razie nie wiadomo. Zdaniem Łanie angażował.

budka i Bystronia, sprawa mogłaby

Potraﬁmy zarobić, umiemy się bawić!
N

a północ od Przełęczy Jabłonkowskiej rozciąga się Nawsie.
Swoimi wschodnimi krańcami
gmina sięga po Wielki Stożek (978
m) w Beskidzie Śląskim. Na zachodzie opiera się o pierwsze szczyty
Beskidu Morawsko-Śląskiego. Jej
środek przecina dolina rzeki Olzy.
Turystom Nawsie kojarzy się z
wypadami na Filipkę i okoliczne
szczyty, podróżnym z dworcem
kolejowym, natomiast melomanom z Chórem Żeńskim „Melodia”.
W prawie 4-tysięcznej miejscowości żyje współcześnie ponad
700 Polaków. Pełnomocnik Kongresu Polaków nie ma tam jednak
wiele pracy. – Na co dzień jest u
nas spokojnie. Mamy dwujęzyczne napisy na dworcu kolejowym.
Wiszą dwujęzyczne tablice wjazdowe. Współpraca z gminą układa się nadzwyczaj dobrze. Od
samorządu otrzymujemy finansowe wsparcie, generalnie więc
wszystko działa sprawnie. Dlatego
na Sejmiku Gminnym będziemy
pewnie dyskutowali o przyszłości

– przekonuje Bogdan Hajduk, który „awaryjnie” pełni obecnie obowiązki pełnomocnika gminnego
Kongresu Polaków w RC, a na co
dzień jest wiceprezesem Miejscowego Koła PZKO w Nawsiu.
Koło PZKO liczy obecnie 248
członków i należy do największych w regionie. Jego wizytówką
od lat pozostaje Chór Żeński „Melodia”, który ma na swym koncie
nagraniowe sesje w studiach Czeskiego i Polskiego Radia, a prestiżowe laury zdobywał na wielu
krajowych i międzynarodowych
przeglądach. Obok śpiewaczek
prężnie działa Klub Kobiet. Istnieją też Klub Młodych oraz Klub Seniora. – Ten ostatni trochę się nam
„rozsypał”, ponieważ część jego
członków już nie żyje, natomiast
„młodzi” emeryci nadal czują się
młodzi i nie chcą być seniorami.
Podczas więc, gdy w innych pezetkaowskich kołach mają problemy
z klubami młodych, my mamy
problem z klubem seniora – żartuje Władysław Heczko, prezes MK
PZKO Nawsie.
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Działacze Koła myślą nad zakupem nowego wyposażenia ich
domu, m.in. stołów i krzeseł, ale
czeka ich także wymiana centralnego ogrzewania. – W tej sprawie staramy się o grant z Polski,
bo nie będzie to tania inwestycja
– stwierdza Władysław Heczko.
– Poza tym mamy „uniwersalny”
problem. To młodzi ludzie, którzy kończą 9. klasę, wstępują do
PZKO, ale później idą na studia i
już nie chcą się udzielać. Działa
u nas Klub Młodych, ale młodzi
rzadko się angażują. Od czterdziestu lat organizujemy „Gorola”, tyle
że pracują przy tym wyłącznie
starsi. Młodzi nie chcą. Poza tym
jednak mamy prężnie działający
zespół. Umiemy i zarobić, i się bawić, a to jest najważniejsze – podkreśla.
Ważnymi instytucjami na mapie gminy są również przedszkole
oraz polska podstawówka, która
w tym roku liczy 35 dzieci, a w
przyszłym roku ta liczba ma nieco
wzrosnąć. – Przedszkole także na
razie jest pełne, ale widzimy już,

że niż demograficzny nadejdzie.
Na razie jednak sprawy mają się
dobrze – mówi dyrektorka podstawówki, Romana Molinek, która
dodaje, że szkoła planuje remont
strychu. – Inwestycja na razie
jest w rękach projektantów i nie
wiadomo jeszcze, czy dojdzie do
skutku, bo na przeszkodzie mogą
stanąć przepisy przeciwpożarowe
– tłumaczy.
Na co dzień podstawówka stara się wprowadzać nowoczesne
metody nauczania, stawia też na
krytyczne myślenie i współpracę
z rodzicami. – Promujemy się na
różne sposoby oraz realizujemy
różnorakie przedsięwzięcia. Konsulat RP w Ostrawie przyznał nam
na przykład pieniądze na projekt
„Cztery pory roku”, choć nie wiem,
czy w związku z koronawirusem
uda nam się wyjechać do Polski.
Generalnie chcemy, by dzieci lubiły do nas przychodzić, a rodzice
byli zadowoleni, bo wtedy reklamują naszą szkołę wśród swoich
znajomych – mówi Romana Molinek.
(wik)

Sejmik Gminny
w Hawierzowie

Stonawa była w przeszłości dużą i rozległą gminą z bardzo rozwiniętą działalnością polskich
stowarzyszeń. Wydobycie węgla spustoszyło wieś i częściowo ją wyludniło. Po 1989 roku
Stonawa wstała z przysłowiowych popiołów. Od 1990 roku aż do dziś na jej czele stoi
Polak, Andrzej Feber.
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Sejmik Gminny
w Stonawie

odwołany

Polacy w Stonawie

odwołany
 Liczba mieszkańców Stonawy
narodowości polskiej (według
spisu z 2011 roku): 349
 Polskie organizacje i instytucje:
 Szkoła Podstawowa i Przedszkole (dyrektor Milada
Heimerowa, kierownik polskich klas Marcela Gabrhel)

Polacy
w Hawierzowie

 MK PZKO (prezes Wojciech
Feber)

 Liczba mieszkańców Hawierzowa narodowości polskiej (według spisu z 2011 roku): 2043

 Koło Macierzy Szkolnej (prezes Adam Nalewajka)

 Polskie organizacje i instytucje
 Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem
Nauczania (dyrektor Tomasz
Łabudek)
 Macierz Szkolna (prezes Marek Bystroń)
 Miejscowe Koło PZKO w
Hawierzowie-Błędowicach
(prezes Piotr Chroboczek)
 MK PZKO w HawierzowieCentrum (prezes Józef Wita)
 MK PZKO w Hawierzowie-Suchej (prezes Franciszek
Jasiok)
 MK PZKO w HawierzowieSzumbarku (prezes Urszula
Puszkiewicz)
 MK PZKO w Hawierzowie-Żywocicach (prezes Halina
Klimsza)
 Drużyna Zuchowa i Harcerska im. Żwirki i Wigury dla
Cierlicka i Błędowic

Sejmik Gminny
w Nawsiu

odwołany

Polacy w Nawsiu
 Liczba mieszkańców Nawsia
narodowości polskiej (według
spisu z 2011 r.): 754
 Polskie organizacje i instytucje
 Polska Szkoła Podstawowa
i Przedszkole (dyrektor: Romana Molinek)
 Macierz Szkolna (prezes Janka Havelkowa)
 Miejscowe Koło PZKO (prezes Władysław Heczko)

• Dom PZKO jest głównym ośrodkiem
kultury w Stonawie. Fot.DANUTACHLUP

Danuta Chlup

W

obecnej kadencji w
liczącej siedem osób
Radzie Gminy zasiada troje członków PZKO – prócz
wójta także Jolanta Jeleń oraz
Marian Böhm. Dzięki stałej przychylności władz gminnych udaje się utrzymać polską szkołę i
przedszkole, choć należą one do
najmniejszych polskich placówek
oświatowych w RC (w szkole uczy
się w tym roku szkolnym 12 dzieci w dwóch klasach łączonych z
rocznikami 1-5, w przedszkolu jest
17 dzieci). Pracują pod wspólną
dyrekcją z czeską szkołą i przedszkolem, lecz zajmują osobny
budynek. Kierownikiem polskich
klas jest Marcela Gabrhel.

– Nasza szkoła będzie jesienią
tego roku obchodziła 120-lecie.
Na jubileusz będzie wyglądała jak
nowa – mówi z dumą nauczycielka.
– Od ponad roku przeprowadzany
jest remont generalny.
Gabrhel dodaje, że zajęcia w
szkole i przedszkolu odbywają się
bez zmian, nie było konieczności
przenoszenia się do zastępczych
lokali. Firma wykonawcza dostosowuje się do planu lekcji i większość
robót wykonuje po ich zakończeniu.
Dla małej szkoły szczególnie
ważna jest współpraca z rodzicami. Zdaniem kierowniczki, układa się ona wręcz wzorowo, w Kole
Macierzy Szkolnej działa zgrana
paczka osób. Prezes Koła, Adam
Nalewajka, to potwierdza: – Więk-

szość rodziców aktywnie udziela
się w Macierzy, możemy liczyć na
ok. 15-20 osób. Organizujemy balik szkolny oraz festyn, z festynem
pomaga nam MK PZKO. Na tej imprezie, głównie dzięki sprzedaży
kołaczy, możemy zarobić pieniądze, które później przeznaczamy
dla szkoły i przedszkola. Płacimy
dzieciom abonamenty na Scenę
Lalek „Bajka”, dajemy pieniądze
na wycieczki, dofinansowujemy
także niektóre pomoce szkolne.
Konsultujemy potrzeby z kierownictwem szkoły.
Największą polską organizacją w
gminie jest Miejscowe Koło PZKO.
Dom PZKO, będący własnością
gminy i utrzymywany z jej budżetu, pełni rolę gminnego ośrodka
kultury. Koło liczy 173 członków.

Jego prezes, Wojciech Feber, cieszy się, że ponad połowa aktywnie
uczestniczy w życiu PZKO. W ramach Koła działa chór mieszany
„Stonawa” oraz zespół dziecięcy
„Dziecka ze Stonawy”. Bardzo ważną rolę pełni Klub Kobiet.
Feber cieszy się, że w Kole zmobilizowała się grupka młodych.
– Zanosi się na to, że powstanie
ponownie Klub Młodych – może
formalny, może nieformalny. To
będzie pewnie niewielka grupa,
ale inspirujemy się hasłem naszej
szkoły: „Szkoła mała, ale działa”.
W tym roku młodzi po raz pierwszy podjęli się organizacji naszych tradycyjnych „Ostatków”.
Nie tylko „Stonawskie Ostatki”
są imprezą znaną w szerokiej okolicy. Dużą popularnością cieszą

się wystawy organizowane co dwa
lata przez Klub Kobiet. Największą
imprezą są natomiast „Dożynki”.
– MK PZKO jest ich głównym organizatorem, we współpracy z gminą
oraz Farmą Stonawa – wyjaśnia
prezes.
Specyficznym miejscem w Stonawie jest mogiła polskich żołnierzy, zabitych w styczniu 1919 roku,
w wojnie o Śląsk Cieszyński. Koło
PZKO troszczy się o to miejsce i co
roku urządza imprezę wspomnieniową, na którą zaprasza gości z
Polski.
– Polacy w Stonawie są bardzo
aktywni, pracują nie tylko w PZKO
czy Macierzy Szkolnej, ale też w
innych organizacjach działających
w gminie – podkreśla Wojciech Feber. – Z drugiej strony do PZKO-wskiego Klubu Kobiet uczęszczają
także niektóre panie, które są
Czeszkami. Myślę, że dobrze tu ze
sobą współżyjemy – Czesi i Polacy.


Śmiłowice: »Już teraz myślmy
o kolejnych wyborach samorządowych«
W

eekendowy maraton sejmikowy rozpoczęło piątkowe
spotkanie w Śmiłowicach. W kawiarence w budynku hali sportowej obradowali przedstawiciele
polskiej mniejszości stanowiącej
22. proc. liczby mieszkańców (wg
spisu ludności z 2011 roku).
Dotychczasowy pełnomocnik
i były wójt gminy, Gustaw Chwistek, zadbał na początku spotkania o krótki program artystyczny,
grając na skrzypcach utwory „Szumi jawor” i „Płyniesz Olzo”. Sam
zrezygnował ze swojej funkcji. –
Mamy młodego prezesa Miejscowego Koła PZKO, to powinniśmy
też odmłodzić reprezentację w
Kongresie – wyjaśniał, dodając, że
mieszkańcy Śmiłowic zdają sobie
dobrze sprawę z funkcji i działalności Kongresu Polaków. – Dobrze, że – jak to ujmuje prezes tej
organizacji – jesteśmy pod jednym
dachem.

Metafora dachu pojawiła się w
prezentacji prezesa Mariusza Wałacha, który zaprezentował działalność KP w ostatniej kadencji. Na
sali obecna była również przewodnicząca Rady Przedstawicieli, Małgorzata Rakowska. – Mamy teraz
prawdziwy maraton sejmikowy,
jeżdżę ze spotkania na spotkanie,
ale na tym właśnie polega moja
praca tutaj – mówił Wałach.
W trakcie dyskusji zwrócono
uwagę m.in. na potrzebę podjęcia wcześniejszych działań przed
kolejnymi wyborami samorządowymi w Śmiłowicach. Od bowiem
trzech kadencji miejscowi Polacy
nie mają swojej reprezentacji w
Radzie Gminy. – Musimy się zastanowić, kto i w jaki sposób stworzy
listę kandydatów. Gdybyśmy mieli
swoich przedstawicieli w gminie,
być może np. kwestia napisów
dwujęzycznych potoczyłaby się
zupełnie inaczej (jak dotąd ich bra-

• Mieszkańcy Śmiłowic spotykają się m.in. w kawiarence hali sportowej, z której
dzięki uprzejmości gminy mogą korzystać nieodpłatnie. Fot. SZYMONBRANDYS

kuje – przyp. Sz. B.) – akcentował
Chwistek.
Uczestnicy Sejmiku Gminnego
podjęli również problem niedostatecznej wiedzy o historii Śląska
Cieszyńskiego oraz konieczność
jej uzupełnienia w związku z 100.
rocznicą podziału tego regionu na
konferencji w Spa. Zalecono rów-

nież wnikliwe zapoznanie się z
regulaminem Funduszu Rozwoju
Zaolzia KP w celu większego zainteresowania możliwościami finansowania lokalnych inicjatyw.
Ciekawostką piątkowego sejmiku był fakt zaproszenia do uczestnictwa w nim premiera Jerzego
Buzka, honorowego obywatela

Śmiłowic. Z racji wykonywanych
obowiązków europoseł i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego nie mógł jednak odwiedzić
swojej rodzinnej wsi, ale miejscowi
przekażą mu obraz Pawła Wałacha
(również rodaka) z okazji 80. rocznicy urodzin przypadającej na lipiec tego roku.
Swoje miejsce w dyskusji miała
również Karta Polaka – zwrócono
uwagę na możliwość wnioskowania za pośrednictwem dyżurów
konsularnych w ZG PZKO. Z kolei MK PZKO może się pochwalić
najmłodszym prezesem na Zaolziu – Markiem Niemczykiem
oraz promocją Koła w internecie
– niedawno założono stronę internetową.
Na stanowisku pełnomocnika
gminnego Gustawa Chwistka zastąpiła Halina Kowalczyk, zaś jej
zastępcą został Tadeusz Kowalczyk jr.
(szb)

8 ♩

DLA DZIECI

Głos | piątek | 13 marca 2020

S T R E FA M Ł O D Y C H

Głos | piątek | 13 marca 2020

Maturzystom
wyjdzie to na dobre

E-mail: danuta.chlup@glos.live

P

Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz
Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

Same nowe piosenki

Dino szuka wiosny

Chór dziecięcy „Cieszynianka” obchodzi w tym roku 45-lecie
istnienia. Na 28 maja zaplanowano koncert urodzinowy w Ośrodku
Kultury „Strzelnica”. O rozśpiewanych dzieciach rozmawiamy
z kierowniczką i dyrygentką chóru, Marią Szymanik.

Wiersze
jak czarna kawa
„Czarna kawa” to tomik poezji uczennicy Polskiego Gimnazjum
w Czeskim Cieszynie, Izabeli Rusz. „Czarna kawa” to również temat
naszej rozmowy.
Beata Schönwald

● My podziwiamy pierwsze kwiatki oczami, pieski przede wszystkim nosem.
Zdjęcia Dina na spacerze nadesłała nam Janina Opluštil.

GŁOSIK I LUDMIŁKA
Zanim pojawią się kwiaty

● Jeden z ostatnich występów „Cieszynianki”. Fot. JANINABIEŃ

Danuta Chlup

Kto śpiewa w „Cieszyniance”?
– Nasza grupa liczy obecnie 38
dzieci – z wszystkich polskich
przedszkoli w Czeskim Cieszynie
oraz klas 1.-3. szkoły podstawowej.
Na przestrzeni lat to się zmieniało – dawniej chór był złożony wyłącznie z przedszkolaków, próby
odbywały się w godzinach przedpołudniowych, w ramach zajęć
przedszkolnych. Później poszerzyliśmy skład o dzieci szkolne z Czeskiego Cieszyna i Sibicy, a próby
miewamy po południu. Do zmiany
doszło w czasach, kiedy w naszej
szkole nie było jeszcze chóru i dzieciom żal było odchodzić z „Cieszynianki”. Teraz jest „Trallala” i fajnie
się układa, bo jeden chór jest powiązany z drugim.
Jak długo prowadzi pani zespół?
– Rozpoczęłam w 1986 roku, rok po
maturze.
Repertuar się zmienia?
– Na pewno tak, bo także dzieci
i czasy się zmieniają. Zresztą nie
lubię powtarzać piosenek, raz tylko wróciłam do utworu „Kolorowe
kredki”, który był wtedy hitem.
Staram się wyszukiwać stale nowe
piosenki.
Jest więcej dziewczynek czy chłopców?

Fot.DANUTACHLUP

– Zawsze było więcej dziewczynek,
ale mogę powiedzieć, że w ostatnich dwóch latach także chłopcy
mocno zasilają nasze szeregi i liczba jednych i drugich powoli się wyrównuje.

Szkolnej, później bywa koncert w
maju, na zakończenie roku szkolnego. W sumie dajemy cztery, pięć
koncertów w ciągu roku. Dla małych dzieci to całkiem spory wysiłek.

Ile lat mają najmłodsi chórzyści?
– W tej chwili najmłodsza jest
3,5-letnia Zuzia. To takie „rodzynki”, które jednak bardzo domagają
się śpiewania, bo zazwyczaj mają w
chórze starsze rodzeństwo.

Pani sama prowadzi chór?
– Tak, ale pomagają mi panie z
przedszkola przy ul. Moskiewskiej,
gdzie jest największa grupa chórzystów i gdzie odbywają się nasze
próby. Niestety, brakuje nam akompaniatora na fortepian. Już od paru
lat borykamy się z tym problemem.
Korzystamy z taśm z nagraniami,
ale to nie jest idealne dla małych
dzieci. Gdyby więc znalazł się ktoś
chętny, kto mógłby nam akompaniować, to się ucieszymy.


Ile występów dajecie w ciągu roku?
– Co roku odbywają się koncerty
świąteczne – szkolny oraz gościnne, bo zawsze ktoś nas zaprasza,
na przykład koło PZKO. Bierzemy
udział w Przeglądzie Działalności

– Zimy właściwie
nie było, więc
może
przynajmniej wiosna nadejdzie? – zastanawiał się Głosik,
obracając twarz
do słońca. Było
bardzo ciepło –
przez szybę. Lecz
kiedy
skrzaty
wyszły na dwór,
to jednak zapinały kurtki. Wiał
chłodny wietrzyk.
– To jeszcze
nie wiosna, tylko
przedwiośnie –
uściśliła Ludmiłka. – Chodź, Głosiku, poszukamy pierwszych kwiatków w ogrodzie.
Wiecie, które kwiaty kwitną podczas przedwiośnia? Skrzaty nie bardzo wiedziały, więc zamiast szukać
w trawie przebiśniegów i krokusów,
przyglądały się krzaczkom róż, czy
przypadkiem nie zobaczą na nich
pączków. Oczywiście nie zobaczyły,
bo było zdecydowanie za wcześnie.
– O, tu są krokusy! – ucieszył się
Głosik, kiedy wreszcie zobaczył
drobne kwiatki. – Ale w sumie to
niewiele tego jeszcze kwitnie.
– I dziwisz się? Mówiłam, że
mamy dopiero przedwiośnie! – zawołała Ludmiłka. – Ale jeżeli jesteś
bardzo niecierpliwy i chciałbyś już
zobaczyć w ogrodzie najróżniejsze
kwiaty, to mam pewien pomysł. I
Ludmiłka szepnęła coś Głosikowi
na ucho.
Skrzaty wróciły do domu, wycią-

Rys.WŁADYSŁAWOWCZARZY

gnęły duże arkusze twardego papieru oraz farby wodne i zabrały się
do roboty. Za godzinę miały piękne
obrazki kwitnących różaneczników, azalii, róż i tulipanów. Wyniosły je do ogrodu, porozkładały na
trawie i obciążyły kamieniami, aby
wiatr ich nie wywiał. A potem przechadzały się i podziwiały „kwitnące” różnobarwne rośliny.
Ale w pewnym momencie Głosik
uderzył się dłonią w czoło i zawołał: – Ludmiłko! Nie pomyśleliśmy
o tym, że kiedy przyjdzie deszcz, to
nic nie zostanie z naszych obrazków!
Ludmiłka najpierw się zmartwiła, lecz szybko na nowo się rozpogodziła.
– Masz rację, Głosiku. Ale cóż –
żadne kwiaty nie kwitną wiecznie. A
teraz ma być parę pogodnych dni bez
deszczu. Przynajmniej przez jakiś
czas będziemy się nimi cieszyć!
(dc)
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Kiedy przeglądam ten
tomik, to pierwsze, co
mi się nasuwa, to pytanie, kiedy to wszystko
zdążyłaś napisać?
– Piszę od najmłodszych lat i tak naprawdę
trudno mi powiedzieć,
kiedy
powstał
mój
pierwszy wiersz z tego
zbioru. Może trzy lata
temu? Najwięcej wierszy pochodzi jednak z
okresu ostatnich dwóch
lat.

Jak na twoje wiersze reagują koledzy, rodzice?
– Są bardzo dumni. Po
pierwszym przeczytaniu książki wszyscy są
zwykle zaskoczeni, czasem nawet zszokowani.
Spotykam się jednak z
opinią, że kiedy czyta
się je po raz kolejny, ten
początkowy szok mija i
zaczyna się je lepiej rozumieć.

Co będzie dalej? Praca
nad kolejnym tomikiem?
– „Czarna kawa” to
moja pierwsza wydana
książka. Napisałam już
Jak ci się udało wydać
jednak o wiele więcej
ten tomik?
rzeczy, m.in. powieści,
– Napisałam do wydawktóre po pewnym czasie
nictwa „Sorus”, które
uznałam za nieudane
stwierdziło, że podoba
próby. Obecnie jestem
mu się moja twórczość. ● Iza Rusz ze swoim tomikiem wierszy. Fot.BEATASCHÖNWALD
w połowie pisania poTak się zaczęła nasza
wieści fantastycznej odwspółpraca.
grywającej się w okresie
że kawa czyli chwila przy ﬁliżance,
średniowiecza. Spędziłam nad nią
relaks?
Wydawnictw w Polsce jest cała
już mnóstwo czasu i mam nadzieję,
– Ten tytuł ma wiele powodów. Jemasa. Skąd wiedziałaś, do którego
że kiedyś uda mi się ją wydać. Fanden z moich ulubionych wierszy
akurat się zwrócić?
tasy to kierunek, który lubię najnazywa się „Czarna kawa”, więc po– Wydawnictwo „Sorus” specjalibardziej. Inspiruję się Andrzejem
myślałam, czemu tak nie nazwać
zuje się przede wszystkim w książSapkowskim, który jest moim ulutej książki. Drugi powód, to ten,
kach podróżniczych, ale wydaje
bionym pisarzem. Mam wszystkie
że kocham czarną kawę, a w wierteż poezję, powieści, czyli bardzo
jego książki, uwielbiam je czytać i
szach też jest coś, co uwielbiam i
różne rzeczy. Nawet nie wiem, jak
podziwiam go za styl, jakim je pisze.
kocham, No i, tak jak pani mówi,
trafiłam akurat na nie. Wpisałam
czarny kolor kojarzy się raczej z
do wyszukiwarki w Internecie „wyCzyli większość wolnego czasu spępesymistycznymi uczuciami, a ta
dawnictwa w Polsce” i na tej poddzasz na pisaniu?
książka nie jest zbyt wesoła.
stawie dokonałam wyboru.
– Są takie tygodnie, kiedy piszę
codziennie, non stop, ale też takie,
Rozumiem, że to była twoja proJak powstają twoje wiersze?
kiedy nie piszę wcale.
pozycja tytułu, a wydawnictwo ją
– Pod wpływem mocnych emocji,
zaakceptowało?
które potrzebuję z siebie wyrzucić.
Po czesku też próbowałaś pisać?
– Od początku wiedziałam, że bęPowstają one w sytuacjach, które
– Nie. W tym języku nie umiaładzie się nazywać „Czarna kawa”.
są dla mnie stresujące albo w jakiś
bym wyrazić tych wszystkich emosposób ważne. Moje wiersze skucji. Ale próbowałam pisać po anIle twój tomik liczy wierszy?
piają się jednak nie na wydarzegielsku i kilka wierszy powstało w
– Sto dziesięć.
niach, ale właśnie na emocjach,
tym języku.
które im towarzyszą. Zazwyczaj
Dużo.
są to negatywne uczucia i muszę
O jakim kierunku studiów myślisz?
– Nie tak dużo. Wszystkich wierszy
przyznać, że miałam problem z na– Nie ma studiów, które przygotomam o wiele więcej, ale nie wszystpisaniem pozytywnego wiersza.
wywałyby do bycia pisarzem. To
kie nadają się do publikacji, potrzeba mieć w sobie. Studia, któnieważ są nazbyt osobiste. To było
Czyli ten tomik to zbiór wierszy
re pomagają to rozwijać, to studia
właśnie najtrudniejsze w wydaniu
smutnych, przytłaczających?
dziennikarskie. Dokąd ja chciatej książki, że musiałam zadecy– Ta poezja nie jest łatwa i nie każłabym pójść, na razie nie jestem
dować, które wiersze pozostawić,
dy może ją zrozumieć. Dla niektópewna. Mam pięć kierunków, nad
a które nie. Z pięć razy to chyba
rych te wiersze rzeczywiście mogą
którymi się waham. Interesuję się
zmieniałam. Już mi się wydawało,
być przygnębiające.
Japonią, więc myślę o japonistyże jest w porządku, że mam przed
ce, może o psychologii. Na pewno
sobą ostateczną wersję, a tu znowu
Tytuł tomiku brzmi „Czarna kawa”.
chciałabym pójść na UJ do Krakopostanawiałam któryś wyrzucić, a
Jak go rozumieć? Bardziej że czarny,
wa. Na jaki kierunek, to się dopiero
inny dodać.
wywołujący negatywne uczucia, czy
zobaczy.


o tej informacji budynek Polskiego Gimnazjum w Czeskim
Cieszynie zadrżał w posadach. We
wtorek przed południem dyrektor
Polskiego Gimnazjum w Czeskim
Cieszynie, Maria Jarnot, przekazała uczniom przez szkolną rozgłośnię informację o zamknięciu
szkół w całej RC. Młodzież zostanie
w domu przez co najmniej dwa tygodnie.
– Myślę, że czwartoklasistom
wyjdzie to na dobre, bo będą mogli się spokojnie przygotować do
matury i nie stresować się przedmiotami, które nie będą już im
potrzebne. Przynajmniej ja mam
taką nadzieję, że się zmobilizują i
faktycznie będą się uczyć w domu,
a nie tylko ot tak sobie „wakacjować”. Jeżeli chodzi o pozostałych
uczniów, to, oczywiście, bardzo
się ucieszyli, kiedy ogłosiłam, że
szkoła zostanie zamknięta. Chociaż niektórzy zaczęli się później
zastanawiać, czy czasem nie lepiej chodzić do szkoły. Przewidziany materiał i tak będą musieli
bowiem opanować. Nauczyciele
będą uczyli uczniów on-line, wysyłając im konspekty lekcji, materiały do przestudiowania oraz
zadania do odrobienia – powiedziała „Głosowi” dyrektorka. Jak
zauważyła, nauka przedmiotów
humanistycznych nie powinna
sprawiać większych problemów,
gorzej będzie z nauką przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka czy częściowo fizyka i chemia.
Przedmiotów, które wymagają
wytłumaczenia danego problemu
bezpośrednio przez nauczyciela,
trudno się bowiem uczy na odległość. – Materiał zaplanowany na
najbliższe dwa tygodnie powinien
zostać przerobiony w domu, a po
powrocie uczniów do ławek nauczyciel już tylko sprawdzi, czy
wszystko zostało dobrze zrozumiane. Tak to sobie wyobrażamy,
ale czy to jest realne i czy da się
to tak zrobić, dopiero się okaże.
Jeszcze nigdy nie byliśmy w takiej
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uczniów klas dziewiątych oddało w
tym roku zgłoszenia do Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Szkoła
może ich przyjąć tylko 90. Nie wiadomo natomiast, jak będzie z egzaminami
wstępnymi, które zostały zaplanowane
na 15-16 kwietnia. Zdaniem Marii
Jarnot, w sytuacji odwołania przez
państwo egzaminów wstępnych, jedynym rozwiązaniem byłby konkurs
świadectw.

sytuacji, wszyscy się więc uczymy
– zaznaczyła Jarnot.
Na dwa tygodnie odwołane zajęcia to pierwsza, a równocześnie
najbardziej optymistyczna wersja,
której skutki, zdaniem dyrektorki
Polskiego Gimnazjum, nie powinny przełożyć się na przesunięcie
matur. – Gros egzaminów maturalnych odbywa się w maju. Prace pisemne, które mają być w kwietniu,
można by ewentualnie przesunąć
na później, tym bardziej że jeszcze
kilka lat temu właśnie tak to funkcjonowało. Decyzja będzie jednak
należeć nie do nas, a do ministerstwa – podkreśliła.
W związku z zamknięciem szkół
w gimnazjum zostały odwołane
również wszystkie imprezy szkolne,
konkursy, a także kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych.
– Pierwsze spotkanie z cyklu „Z
egzaminem za pan brat” już się odbyło, drugie, które miało być w najbliższą sobotę, zostało odwołane.
Nie odbędą się też imprezy, których
organizatorami jest sama młodzież,
jak „Dzień liczby Pi” czy „Dzień inspiracji”. A szkoda, bo uczniowie
przygotowywali się do tego od kilku
miesięcy, mieli umówionych ciekawych wykładowców. Niestety, nie
da się tego przesunąć na później, ponieważ te osoby mają już wszystkie
późniejsze terminy pozajmowane –
stwierdziła Maria Jarnot.
(sch)

Izabela Rusz

CZARNA KAWA
I znowu się znalazłam
W człowieczeństwa mrocznych czeluściach
Gdzie nie docierają promienie słońca
Czarnych jak ta kawa
Co zastyga na mych ustach

SENS
Rysuję anioła
Z dużymi mogącymi przelecieć tysiące kilometrów
skrzydłami w kolorze hebanowej czerni
W jednej dłoni trzyma miecz bo to jest anioł waleczny
który nigdy się nie poddaje i zawsze pokonuje wrogów
W drugiej dłoni trzyma szkatułkę
W szkatułce kryje się wielki skarb
Anioł nie wie co to takiego ale strzeże go pilnie wierząc że
jednego dnia się dowie
Strzeżenie szkatułki i jej tajemnicy stanowi jego misję
Przed aniołem leży klucz ładny z mosiądzu zdobiony
kolorowymi kamyczkami
Anioł wie że ma przed sobą klucz od szkatułki
Odwraca się i odchodzi bez niego
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OD CIESZYNA DO BOGUMINA /11/ – Darków
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Jak Kiepura przijechoł do Karwinej
na dworzec, tak go hawiyrze niyśli, jo to widzioł, aż do Pracy, a ón
całóm cestóm śpiywoł. A tam była
tako budka, w tej Pracy, na lewo,
tako altanka. Na dach wyloz a śpiywoł, a hawiyrze posłóchali.
A na Barbarze tam było taki wysoki podium. Tam sie szło po schodach. To była płóczka. To był taki
most. A tyn Kiepura z tego mostku
śpiywoł. To było w roku 1938.
Opowiadał Alojzy Sztuła

pel drzewianny sie nie posunół.
I to sie dwa hawiyrze z przodku
domówili: „Wiysz co? Jo ci móm
dzisio nowocyjana. Jo ci go tam poszlym po bindloch”. – „No dobre”.
Jak uż tak było z pół szychty: „Ty,
Francek, idź tam do tego przodku a
powiydz tam tymu hawiyrzowi, aż
ci do tyn bindloch”.
Tóż tyn lampe a leci. Prziszoł
tam, tam mu dali taki ze dwa metry
drzewa na pleca, prawi: „Tu mosz
tyn bindloch a zaniyś go hawiyrzowi”.
Opowiadał Leon Duda

Hawiyrski kónski

Jak hawiyrze radzili

Jak nastoł tyn werbunek tych robotników tu do tego zagłymbio naszego, karwińskigo, to naścióngali
tu ludzi.
A jak taki nowocyjan jechoł piyrszy roz na dół tóm windóm, tak
mu mówili: „Ty, hónym zagibej
nogawice, bo jadymy przez wode”.
Toście mieli widzieć, jak hónym ty
nogawice zagiboł.
Dalsze. Starzi górnicy mieli strasznie radzi srande. Jedyn
drugimu cosi tam wymarasić, wywiyść, kogosi tam posłać. A przede
wszystkim sie to odbijało na tych
młodych górnikach.
Bindloch to je dziura wykopano
w tym kamiyniu, żeby tyn sztym-

Też mi jedyn opowiadoł, jak tam
mieli takigo hawiyrza bulika. Też
taki trómbala był ś niego. A strasznie sie lutowoł, że mu nie chce goreć w piecu. Baba narzyko, że sie
kurzi a kurzi.
A jako hawiyrze też taki bestyje, prawióm: „Wiysz co. Na weź se
jednóm szulke dynamitu a dej pod
blache. A to ci fuknie, a to ci sadze
wylecóm, że bydzie goreć dobrze”.
Za kierysi czas sie go pytajóm:
„Ty, Francek, tóż gore ci uż tam
lepszy?”. – „Ale, gdzież tam – był z
Polski – piec mi rozwaliło, babe mi
poturbowało. Jo uż tam dawno nie
mieszkóm”.
Opowiadał Alojzy Pierchała

Za Niymców to było.
Robili Polocy i Ślónzocy tu u nas, ale
szychtmajstrym był
Kania na Honeger. No
i rano przi roździelaniu roboty co chwila
kierysika
prziszeł,
dwiyrze otwiyroł a
robił sie przecióng. A
papiyry mu lotały. A
przi oknie stoł Szkandera z Łómnej.
Jak odewrził zaś kierysika, zaś to fukło, ty papiyry. Prawi: „Szkandera,
machen zi das fenster cu”. Szkandera jak dyby nic. Za chwile zaś kierysika odewrził a zaś ty papiyry fukły.
– „Szkandera, ich inen gezagt, di solen fenster cumachen”. A ón zaś nic.
Zaś kierysika prziszeł a zaś to fukło.
– „Szkandera, jo wóm przeca mówił,
że mocie to okno zawrzić”. – „A czymuście to zaroz nie powiedzioł tak?”
Opowiadał Józef Łupiński

Jak ojciec ze synym
robili na szachcie

Roz też robił ojciec ze synym na
dole. No a tyn ojciec był jako hawiyrz, a tyn syn folowacz. No i tóż
tak robili, robili, a tyn „tato, tato”,
tyn zaś „synku”. Tyn tata mu prawi:
„Wiysz co. Nie bydymy se tam tato-

Fot. NORBERTDĄBKOWSKI

wać a synować, bydymy se mówić
po hawiyrsku – ty kamrat. Dobre.
A ta jego baba, a tego synka mama
była heród baba. Dycki se wadziła.
I roz też prziszli ze szychty, nó i
obiadwajóm a ta baba zaś z gymbóm na nich. A tyn syn prawi:
„Wiysz, kamrat, jo mieć takóm
babe, tak jóm downo utopiym”.
Opowiadał Józef Słowik

O doktorowi
U nas se stała tako przigoda z doktorym Marciniakym. Ón pochodził
z bliźniónt.
A dożyroł sie tam w tej ordynacyji z tym jednym hawiyrzym.
Naroz było cicho. A tyn hawiyrz
se go pyto: „Panie doktorze, ni
mocie jeszcze jednego brata
oprócz tego, co je tym farorzym?”
A ón prawi: „Ni. A czymu sie py-

tocie?”. – „Wiycie, dybyście mioł
eszcze jednego brata, tak byście z
niego zrobili kopidoła a byłaby w
was nejlepszo brygada pracy socyjalistycznej”.
Opowiadał Józef Chmiel

Hrabia Larysz a blóndynki
Pracowała na zamku Larysza panna Waleska Przeczkówna z Darkowa. Czorno, piekno i w ni sie zakochoł syn Larysza. Trwało to dość
dłógo, aż pan hrabia Larysz odkrył
tóm jejich miłość, nó i wysłoł syna
precz, aby sie ni mógli spotykać. A
óna z nieszczynśliwej miłości wyskoczyła z okna i zabiła sie. A jak
tyn jeji kochanek sie o tym dowiedzioł, tak sie zastrzelił.
Od tego czasu hrabia Larysz zatrudnioł jyny blóndynki.
Opowiadał Władysław Sztuła

P

Pierwszą oﬁarą koronawirusa w
Polsce jest 57-letnia kobieta, która zmarła wczoraj w Poznaniu. Jej
stan od początku był ciężki, miała
zapalenie płuc o ciężkim przebiegu
klinicznym.

● Władze Cz. Cieszyna umieściły na
mostach granicznych informację o koronawirusie.
Fot.SZYMONBRANDYS

miasta. Wczoraj przed zamknięciem niniejszego numeru gazety
burmistrz przekazała nam wiadomość, jaką otrzymała z biura
ministerstwa: – Zostałam zapewniona, że minister Jan Hamáček
zapoznał się z naszą sytuacją. W
tej chwili odbywa się posiedzenie
sztabu kryzysowego, po jego zakończeniu, w godzinach wieczornych, skontaktują się ze mną.
Władze miasta zdecydowały
się na zamknięcie obiektów sportowych, biblioteki, ale też przedszkoli i żłobków.
– Zdajemy sobie jednak sprawę,

Właśnie przeczytałem w Internecie informację o pierwszym polskim przekładzie
klasycznej pozycji Waltera Lippmanna
„Public Opinion”. Znana jest ona fragmentarycznie studentom nauk społecznych, a
to ze względu na wprowadzone w niej pojęcie stereotypu. O stereotypach – przy innej
okazji. Dzisiaj zatrzymam się na „opinii publicznej” i pewnym sposobie jej kształtowania i przedstawiania zarazem. By uniknąć
męczącego uwikłania w nasze codzienne
polsko-polskie utarczki, proponuję małą
wycieczkę na karty historii. Odniesienia
tej ostatniej do współczesności wydawać
się mogą czasem nieoczywiste. Acz jeśli
historia bywa nauczycielką życia, to przyznam, iż dostrzegam w przypadku, którym
chciałbym dzisiaj Państwa zainteresować,
całkiem frapującą dziejową lekcję. Lekcję
dla nas.

I

wa, tam – zmiany zwyczaju (...) Dokonawszy tej ogromnej pracy i zebrawszy razem te
wszystkie poszczególne żądania – spostrzegam z pewnego rodzaju zgrozą, że trzy stany domagają się po prostu równoczesnego
i całkowitego zniesienia wszystkich praw i
obyczajów obowiązujących w kraju; od razu
widzę, że będzie tu szło o rewolucję, jedną
z największych i najniebezpieczniejszych,
jakie widział świat”.
Jacques Bainville czytał kajety zupełnie
inaczej: „Rozwodzono się szeroko i z podziwem nad owymi »cahiers«, które wedle
zwyczaju układano we wszystkich okręgach
jako streszczenie pragnień narodu. W rzeczywistości dokumenty te są pełne sprzeczności lub ogromnie mętne. Poruszając
wszystkie zagadnienia, nie wskazuje żadnych rozstrzygnięć. Prawda, że nie można
tam doszukać się ani jednego słowa przeciw
monarchii i że w świetle tych »cahiers« cała
Francja była rojalistyczna. Lecz wysuwane
w nich żądania sprowadzają się do rozwalenia rządu i społeczeństwa”.
Pod koniec lat siedemdziesiątych XX
wieku Francois Furet napisze: „(...) wbrew
temu, co napisał Tocqueville, w kajetach nie
tylko nie znajdujemy nic, co może stanowić
zapowiedź tego, czym będzie Rewolucja;
przede wszystkim nie ma w nich śladu owej
batalii na temat symbolicznego monopolu
woli ludu, która stanie
się zaczynem przyszłych zdarzeń”.

Opinia rządzi światem – powiadali już ludzie
Oświecenia. Jeśli przyjąć, że mieli rację, a są
dobre po temu powody, to przynajmniej od
tamtego czasu pojawiać się musiała pokusa, by opinię publiczną nie tylko poznawać,
ale i formować. Miało to swoje konsekwencje. I tu wtręt historyczny. Dzieckiem filozofii Oświecenia była – jak wiadomo – Rewolucja Francuska. I nie idzie tu nawet o
mędrkowanie francuskich
oświeceniowych filozofów,
którzy byli raczej pisarzami
Przed zwołaniem
i publicystami, niż miłośniIII
kami mądrości. Ayn Rand
Stanów Generalnych
pisze wprost, że bodaj najMożna jednak wskazać
prowadzono w całej
większy (i najgłębszy) myślijeszcze inną wykładciel tego okresu, Immanuel
Francji tzw. kajety skarg, nię podważającą nie tę,
Kant, twórca subiektywnej
czy tamtą interpretację
w których można było
teorii rzeczywistości, mokajetów, lecz w ogóralista – stworzył nie tylko
le ich znaczenie jako
wypisywać zażalenia
Robespierra, ale także bliżspontanicznego „głosu
i postulaty
szych nam w czasie Lenina
ludu”. I nie idzie tu nai Stalina. Dobra – zostawmy
wet o kwestię trudneoświeceniowych filozofów, przejdźmy do
go do oszacowania anonimowego wpływu
historii samej. Końcówka XVIII wieku we
burżuazyjnych notabli na treść ludowych
Francji, czas wyborów delegatów do Stanów
propozycji. Oto w „Pamiętnikach z czasów
Generalnych, które stały się akuszerką WielWielkiej Rewolucji”, które pozostawił po
kiej Rewolucji 1789 roku. No właśnie… Oto
sobie Ludwik Filip, wspomina się o opracoprzed zwołaniem Stanów Generalnych prowanym z polecenia jego ojca, księcia Filipa
wadzono w całej Francji tzw. kajety skarg, w
Orleańskiego, wzorcowym „kajecie skarg”,
których można było – lud, czyli stan trzeci,
który w toku kampanii wyborczej do Starównież – wypisywać zażalenia i postulaty.
nów Generalnych dla bardzo licznych kaMiały być one obrazem tego, o co najpierw
jetów odegrał rolę matrycy, czyli wzoru do
prosi, a potem żąda opinia powszechna (jak
powielenia.
wtedy mówiono).
Istnienie podobnych „matryc” zawsze
warto brać pod uwagę. „Wiosną 1905 roku
My, współcześni, zalewani jesteśmy wywładze rosyjskie zachęciły obywateli do
nikami sondaży opinii publicznej – zdawać
nadsyłania listów z petycjami. Według
się mogą mniej czy bardziej wiarygodne,
ostatnich badań żadna z setek takich petyale wpływają na nasz sposób postrzegania
cji nie dotyczyła zasadniczej zmiany ustroświata. Internet wypełniony jest po brzegi
ju państwa, to znaczy zniesienia monarchii
opiniami internautów – nawet jeśli w ja(…). (wcześniej – K.Ł.) Robotników zupełnie
kiejś, wcale niełatwej do oszacowania częnie obchodził parlament ani konstytucja,
ści to internetowe trolle, to przecież rówale za sprawą liberalnych intelektualistów
nież jakoś wpływają na nasze rozumienie
żądanie zwołania parlamentu i nadania
rzeczywistości.
konstytucji znalazło się w ich petycjach
II
skierowanych do władz. Taką petycję chcieli wręczyć carowi uczestnicy słynnej proA jak było we Francji ponad dwa wieki
cesji, do której doszło w tak zwaną krwawą
temu? No cóż, trzeba było skargi mozolnie
niedzielę 9 stycznia 1905” – pisał Richard
spisywać na papierze. Skoro jednak nie
Pipes.
wszyscy pisać umieli, to niektórzy dyktowali. Zresztą, jak się miało później okazać,
IV
dyktowali nie tylko ci, którzy pisać nie
umieli, ale także ci, którzy sztukę pisania
Kiedyś mnie oklaskiwali – miał powiedzieć
posiedli. Nie uprzedzajmy jednak wypadwieziony na szafot, przy wrogich okrzykach
ków. Zobaczmy jak po dziesiątkach lat włatłumu gapiów, książę Filip Orleański, ten
śnie poprzez skargi i żale zamieszczone w
od przedrewolucyjnej „matrycy” zeszytów
kajetach (»cahiers«) „czytali” przedrewoluskarg i zażaleń. Cóż powiedzieć… Kto sieje
cyjne społeczeństwo historycy. Pisał Alexis
wiatr zbiera burzę. Albo – uczniowie czarde Tocqueville: „Czytam uważnie kajety zanoksiężnika wyzwalają moce, nad którymi
żaleń (...) Tu spotykam żądanie zmiany pranie są w stanie zapanować.


Co zostanie?
R

oman Brandstaetter, pisarz, zwiedzał
dom innego pisarza – Goethego i zatrzymał się przed fotelem. W nim Goethe umarł.
– Wzruszające – powiedział.
– Tak – potwierdził drżącym z przejęcia
głosem stojący obok mężczyzna.
Kiedy wyszli na zewnątrz, wytłumaczył,
że jest tapicerem. I dzisiaj już nikt takich
wygodnych mebli nie wyrabia. Więc się rozkleił.

•••
Stanisław Przybyszewski miał spotkanie w
Tarnowie. Przejęty burmistrz przywitał go
zdaniem: – Dostojny jubilacie, ty pługu motorowy polskiej literatury…
Roman Brandstaetter nieśmiało poprosił
mistrza o autograf. Ten sprawiał wrażenie
bardzo zmęczonego. Obok siedziała milcząca żona. Powiedziała tylko jedno słowo
– Stachu! A zrobiła to w chwili, w której sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki po
piersiówkę. Schował ją więc i spytał czy ten,
który trzyma karteczkę w dłoni, czytał jego
książki.

że dzieci w przedszkolach i żłobkach mają także osoby zatrudnione w służbie zdrowia, policji
i innych tego typu służbach. W
interesie wszystkich leży, aby osoby te mogły chodzić do pracy. Do
jutra chcemy policzyć, o ile osób
chodzi i zastanowić się, czy da się
zapewnić ich dzieciom opiekę w
jakiejś formie – dodała Hřebačkowa.
Szkoły podstawowe, średnie i
uczelnie wyższe w Republice Czeskiej od środy są zamknięte. To
jednak nie oznacza, że uczniowie
mają ferie. Jak dowiedzieliśmy

się w kilku polskich szkołach,
nauczyciele komunikują się z
uczniami formą elektroniczną.
– Dla każdej klasy I i II stopnia
zostały utworzone nowe e-maile
szkolne, na które będą przesyłane
dla uczniów zadania z poszczególnych przedmiotów do samodzielnego opracowania w domu
– poinformowała na stronie internetowej dyrekcja PSP w Hawierzowie-Błędowicach. W podobny
sposób odbywa się nauka w czeskocieszyńskiej podstawówce.
Polska Szkoła Podstawowa im.
H. Sienkiewicza w Jabłonkowie
zdecydowała się na nowoczesne
rozwiązanie – nauczanie formą
e-learningu na platformach Bakaláři oraz Google Classroom.
Zwłaszcza ta druga platforma
stwarza szerokie możliwości wzajemnej codziennej komunikacji
nauczyciela z uczniem, wysyłania
zadań, tworzenie quizów i tym
podobnie – poinformowała dyrektorka Urszula Czudek. Równocześnie zastrzegła: – W przypadku
najniższych klas konieczna będzie współpraca z rodzicami. Wiemy, że sytuacja rodzin jest różna,
niektóre są wielodzietne, dlatego
na pewno nie chcemy zawalić rodziców obowiązkami.
(dc)

•••
Kupiłam na Allegro „Przypadki mojego życia” Romana Brandstaettera. Czytam stronę po stronie i odnajduję – medytacje na
marginesie „Myśli” Pascala. A jego myśl to
między innymi słynne zdanie o tym, że jesteśmy trzciną, pyłkiem… Ale mamy w sobie
siłę. Jesteśmy trzciną myślącą. Na marginesie książki ktoś 29 grudnia 1992 roku zapisał:
– Być zorientowanym w temacie, aby podejmować odpowiedzialne decyzje.
– Być mądrym, nie załamywać się, gdy
mądrości ludzie tego świata nie zauważają.
Amen. Ks. W. Z.
Nie wiem, kim był, ale wiem, że mistrz
Brandstaetter i Pascal nie odeszli bez echa,
skoro ich myśli obudziły jego myśli.

•••
Kiedy umarł Adam Mickiewicz, zrobiono
spis rzeczy, które po nim pozostały: para
brzytew, sześć par skarpet, trzy pary ﬂanelowych kalesonów. A ponadto: kawałek
● Stanisław Feliks Przybyszewski, ur. 7 maja
1868 w Łojewie, zm. 23 listopada 1927 w Jarontach, polski pisarz, poeta, dramaturg, nowelista
okresu Młodej Polski, skandalista, przedstawiciel cyganerii krakowskiej i nurtu polskiego dekadentyzmu.
Okrzyknięty za życia legendą, stał się bohaterem wielu plotek i anegdot (opisywanych m.in.
przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego i Stanisława
Brzozowskiego). W Berlinie był nazywany „genialnym Polakiem”. Był propagatorem haseł:
„sztuka dla sztuki” i „naga dusza”, a także autorem manifestu Conﬁteor.

•••

Dokończenie ze str. 1

kontroli. Słowacy natomiast nie
będą wpuszczali na swoje terytorium żadnych obcokrajowców. W
tej sytuacji jedyną „wolną” granicą
– według wczorajszych informacji
– jest ta z Polską.
Tymczasem władze samorządowe Czeskiego Cieszyna zwróciły się do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych z prośbą o wprowadzenie jakiejś formy kontroli
na mostach granicznych. Burmistrz Gabriela Hřebačkowa jest
przekonana, że jest to konieczne
ze względu na przypadki zarażenia w Cieszynie oraz specyfikę

Joanna Jurgała-Jureczka

»Głos ludu«

Hawiyrz
a szychtmajster

Koronawirus nad Olzą
remier Andrej Babiš poinformował wczoraj na konferencji
prasowej po posiedzeniu rządu,
że w RC jest 96 osób zarażonych
koronawirusem. Stan jednego
pacjenta z Pragi jest poważny.
Potwierdzony został pierwszy
przypadek zachorowania w województwie morawsko-śląskim, w
regionie nowojiczyńskim.
Koronawirus pojawił się nad
Olzą, ale po polskiej stronie
– w Cieszynie. Wczoraj znane były trzy przypadki zarażenia. Ostatnią chorą jest 8-letnia
dziewczynka. Dyrektor Polskiej
Szkoły Podstawowej w Czeskim
Cieszynie, Marek Grycz, potwierdził w rozmowie z „Głosem”,
że troje uczniów jego placówki
miało kontakty z zarażonymi:
dwoje dzieci było na wspólnych
zajęciach pozalekcyjnych z chorą dziewczynką, inny uczeń miał
kontakt z zarażoną nauczycielką
liceum. Dyrektor poinformował,
że rodzicom uczniów przekazano
informacje dotyczące dalszego
postępowania.
W ramach stanu wyjątkowego rząd czeski przywróci dziś o
północy kontrole na granicach z
Austrią i Niemcami. Granicy nie
można będzie przekraczać poza
ustalonymi przejściami, a do
RC nie będą mieli prawa wstępu
mieszkańcy 15 państw o podwyższonym ryzyku, w tym 12 krajów
europejskich, m.in. Niemiec i
Austrii. Obywatelom czeskim nie
będzie wolno wyjeżdżać do tych
krajów. Na liście nie ma Polski ani
Słowacji, dlatego na granicach z
tymi krajami nie wprowadzono

SŁOWA Z KAPELUSZA /128/

Krzysztof Łęcki

K.D. Kadłubiec

Jak Kiepura
śpiywoł hawiyrzóm
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● Roman Brandstaetter, ur. 3 stycznia 1906 w Tarnowie, zm. 28 września 1987 w Poznaniu, polski pisarz, poeta, dramaturg i tłumacz. Znawca Biblii. Jest jedynym
Polakiem, który napisał dzieje Chrystusa.
Tekstizdjęcia:Wikipedia

Czytał. Jakie? „Homo sapiens” i „Śnieg”. A
ile ma lat? Szesnaście! I w tym wieku czyta
tak poważne rzeczy? Tak. I się nimi zachwyca.
Wówczas stało się coś dziwnego. Przybyszewski zamyślił się, zdawał się jeszcze bardziej smutny i jeszcze bardziej zmęczony.
– Ja wiem, że po mnie nic nie pozostanie…
– szepnął.
To przedziwne zwierzenie, czy może proroctwo, speszyło już i tak speszonego młodzieńca. Zapamiętał jednak, że na odchodnym mistrz powiedział:
– Pozostanie po mnie tylko mój dramat
„Matka”. Tylko „Matka”, nic poza tym…
Po wielu latach, kiedy o Przybyszewskim
prawie zapomniano, a Roman Brandstaetter
był nazywany mistrzem, odnalazł wreszcie „Matkę”. Od razu przeczytał. Z trudem
dobrnął do końca. I już wiedział, że ten
utwór był niewypałem. Że Przybyszewski się
mylił. Czy zatem nie zostało nic?

elastycznej gumy, wiele zwiędłych liści
związanych zieloną wstążką, dwa lorniony,
portmonetka i kawałek różanego mydła.
Podano do publicznej wiadomości także
inny spis, zrobiony przez jego kolegę ze studiów – Edwarda Odyńca. A był to spis bielizny. Świat się dowiedział więc, że mistrz
Mickiewicz miał dziesięć koszul i siedem
gatek…
Rozpętała się dyskusja. Jak to? A po co
światu wiedza o gaciach wieszcza? Zostawił
narodową epopeję, romantyczny dramat.
Czy musimy mu wypominać kalesony i kawałek różanego mydła?
A inni mówili: Skoro cudzoziemcy, jak na
przykład Germanie, czczą swoich mistrzów
tak bardzo, że skrupulatnie spisali bieliznę
po Schillerze i faworyty Goethego – my tym
skwapliwiej powinniśmy szanować spuściznę duchową i pamiątki wszelkie po wieszczach naszych! Wszystkie! Nawet prozaiczne
kalesony.
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S P ORT
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 Żyć nie umierać. Długowieczni
na Kaukazie 0.30 Korona królów.

PIĄTEK 13 MARCA

WTOREK 17 MARCA

6.10 Leśniczówka (s.) 6.35 Magazyn śledczy Anity Gargas 7.05 Czy
wiesz, że... 7.15 Pytanie na śniadanie
11.35 Na sygnale. To wszystko 12.15
Wiadomości 12.30 Wilnoteka 12.50
Polonia 24 13.15 Rozmowa Polonii 13.30 Halo Polonia 14.20 M jak
miłość (s.) 15.15 Wiadomości 15.30
M jak miłość (s.) 16.30 Korona królów - taka historia… 17.00 Domisie
(dla dzieci) 17.30 Teleexpress 17.55
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej)
18.25 Okrasa łamie przepisy 18.55
Wszystko przed nami 19.25 Magazyn z Ameryki 19.45 Dobranocka
20.00 Wiadomości, pogoda, sport
20.45 Na dobre i na złe (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Halo Polonia 22.45
Wolny Ekran 23.00 Z pamięci 23.10
Focus on Poland 23.30 Kabaret za
kulisami. Piosenka kabaretowa.

6.10 Pożyteczni.pl 6.45 Przyjaciele 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 Polonia
14.20 Dziewczyny ze Lwowa 4 15.15
Wiadomości 15.30 Żyć nie umierać.
Długowieczni na Kaukazie 16.30
Korona królów 17.00 Przyjaciele
Misia i Margolci 17.30 Teleexpress
17.55 Gra słów (teleturniej) 18.25
Przystanek Zaolzie 18.40 Pod Tatrami 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25
Magazyn z Wysp 19.45 Dobranocka
20.00 Wiadomości, pogoda, sport
20.45 Ojciec Mateusz 22 (s.) 21.45
Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii
22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on
Poland 23.30 Ocaleni.

SOBOTA 14 MARCA
6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.15 Pytanie na śniadanie 11.20 Polonia
24 11.35 Halo Polonia 12.15 Okrasa
łamie przepisy. Wielkopolskie potrawy jednogarnkowe 12.50 Ojciec
Mateusz 22 (s.) 13.40 Na dobre i
na złe (s.) 14.40 Kabaret za kulisami. Piosenka kabaretowa 15.40
Wolny Ekran 16.00 Kulturalni
PL 17.00 Słownik polsko@polski
17.30 Program rozrywkowy 17.40
Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.)
18.45 Szansa na sukces. Opole 2020
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Wojenne
dziewczyny 3 21.40 Sanatorium
miłości 2 22.35 Wino truskawkowe.

NIEDZIELA 15 MARCA
6.25 The Extra Mile 6.50 Powroty 7.15 Pytanie na śniadanie 11.20
Ziarno. Droga Krzyżowa - upadki
Pana Jezusa 11.50 Między ziemią
a niebem 12.00 Anioł Pański 12.15
Między ziemią a niebem 13.00
Transmisja mszy świętej z kościoła św. Joachima w Sosnowcu 14.15
Lalka. Wielkopańskie zabawy 15.50
Powroty 16.10 Lajk! 16.30 Leśniczówka (s.) 17.30 Program rozrywkowy 17.40 Teleexpress 17.55 M jak
miłość (s.) 18.50 Przyrodnik na tropie. Bielik 19.15 Czy wiesz, że… 19.25
Nela Mała Reporterka 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda,
sport 20.45 Zniewolona 21.45 Teatr
Telewizji. Negocjator 23.35 Niedziela z… twórczością Anny Jantar.

PONIEDZIAŁEK 16 MARCA
6.20 Wojsko-polskie.pl 6.45 Zwierzaki Czytaki. Glutoplazmator 7.00 Figu
Migu. Pokazuj i dokazuj 7.15 Pytanie
na śniadanie 11.35 Barwy szczęścia
(s.) 12.05 Rok 1920. Kalendarium
12.15 Wiadomości 12.30 Magazyn z
Ameryki 12.50 Kulturalni PL 13.50
Racja stanu 14.20 Wojenne dziewczyny 3 15.10 Teatr Telewizji. Negocjator
16.30 Korona królów 17.00 Zwierzaki Czytaki. Glutoplazmator 17.15
Figu Migu. Pokazuj i dokazuj 17.30
Teleexpress 17.55 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.25 Reportaż
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad
Niemnem 19.45 Dobranocka 20.00

POLECAMY

• Przystanek Zaolzie
Wtorek 17 marca, godz. 18.25

ŚRODA 18 MARCA
6.10 Korona królów 6.40 Radość...
7.05 A to polski właśnie… 7.15 Pytanie na śniadanie 11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.15 Wiadomości 12.30
Magazyn z Wysp 13.15 Rozmowa
Polonii 13.30 Halo Polonia 14.20 Sanatorium miłości 15.15 Wiadomości
15.30 Polskie 100 lat 16.30 Korona
królów 17.00 A to polski właśnie...
17.10 Nela Mała Reporterka 17.30 Teleexpress 17.55 Gra słów. Krzyżówka
(teleturniej) 18.25 Racja stanu 18.55
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Kierunek
Zachód 19.45 Dobranocka 20.00
Wiadomości, pogoda, sport 20.45
Echo serca 21.45 Polonia 24 22.05
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on Poland 23.30
Polskie 100 lat. Niemiecka polityka
okupacyjna na ziemiach polskich.

CZWARTEK 19 MARCA
6.10 Korona królów 6.40 Turystyczna jazda. Park Nordseeküste i Morze
Wattowe 6.55 Zaczarowany świat
7.15 Pytanie na śniadanie 11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.15 Wiadomości
12.30 Kierunek Zachód 13.15 Rozmowa Polonii 13.30 Halo Polonia
14.20 Echo serca 15.15 Wiadomości
15.30 Szansa na sukces. Opole 2020
16.30 Korona królów 17.05 Zaczarowany świat 17.20 Rok 1920. Kalendarium 17.30 Teleexpress 17.55 Gra
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.25
Wschód 18.55 Barwy szczęścia (s.)
19.25 Wilnoteka 19.45 Dobranocka
20.00 Wiadomości, pogoda, sport
20.45 Miasto skarbów. Cezanne
21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10
Focus on Poland 23.30 Adampol polska wieś nad Bosforem.

Ponad miliard na
polskie inicjatywy
Niemal od początku swego istnienia po 1989 r. Senat sprawował wiodącą rolę
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami zamieszkałymi poza granicami kraju. W tej
trzydziestoletniej tradycji wspierania ﬁnansowego środowisk polskich na świecie
wyższa izba parlamentu przeznaczyła prawie 1 miliard 200 milionów zł na zadania
programowe i inwestycyjne – wynika z materiałów opracowanych przez senackie
Biuro Polonijne.

W

trakcie I kadencji Senatu (1989-91) łączna
wysokość dotacji wynosiła 5 357 400 zł, II (1991-93) – 9 359
00 zł, III (1993-97) – 55 569 000
zł, IV (1997-2001) – 167 234 000
zł, V (2001-05) – 184 054 000 zł,
VI (2005-07) – 123 969 000 zł, VII
(2007-11) – 296 297 000 zł, VIII
(2011-15) – 9 835 000 zł, IX (2015-19)
– 337 772 737 zł. Te znaczne środki
przeznaczono na skonsultowane z
Ministerstwem Spraw Zagranicznych i środowiskami polonijnymi
kierunki działań na rzecz Polonii i
Polaków za granicą. W latach 20172019 były to: „Edukacja”, „Kultura i
promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego”, „Wzmacnianie pozycji
środowisk polskich i polonijnych w
krajach zamieszkania”, „Media polonijne”, „Infrastruktura polonijna”
oraz „Pomoc charytatywna i socjalna”. W myśl znowelizowanej ustawy
o wolontariacie opieka Senatu nad
Polonią i Polakami za granicą realizowana była przy pomocy organizacji pozarządowych. Współpraca
polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z
części budżetu państwa dotyczącej
Kancelarii Senatu. W latach 20162019 wpłynęło do Kancelarii ponad
2600 ofert na realizację tych zadań.
Prezydium Senatu zleciło zawarcie
około 1000 umów.

Język polski
na pierwszym miejscu

Senat za szczególnie istotne uznał
zadania związane ze wspieraniem
działań ukierunkowanych na rozwój szkolnictwa polskiego oraz
nauczanie i promowanie języka
polskiego i ojczystej spuścizny kulturalnej poza granicami kraju. Z
tego względu w IX kadencji miało
miejsce znaczne zwiększenie nakładów na edukację polonijną. Na
cele związane z edukacją w języku polskim oraz na infrastrukturę
polonijnych placówek rokrocznie
przeznaczanych było blisko 40
proc. środków na zadania polonijne. W 2018 r., w którym nastąpił
najbardziej zauważalny wzrost wydatków w tym zakresie, na edukację polonijną przeznaczono ponad
34 mln zł. W ramach tej kwoty Senat udzielił różnego rodzaju wsparcia blisko 700 placówkom edukacyjnym, w których prowadzone
jest nauczanie języka polskiego i
w języku polskim w niemal 50 krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Australii, Afryce i Azji. Przykłady takich działań
można mnożyć. I tak Prezydium

Miłość
w czasach zarazy
Ta decyzja zapadła dosłownie za pięć dwunasta – powiedział „Głosowi” Radim Slíva,
dyrektor międzynarodowego turnieju badmintona KaBaL International Karwina 2020.
Z powodu epidemii koronawirusa rząd RC odwołał we wtorek na czas nieokreślony
wszystkie masowe imprezy, w tym te o charakterze sportowym. Turniej z udziałem
czołowych zawodników z całego świata miał ruszyć wczoraj i potrwać do niedzieli.
Z Radimem Slívą rozmawiamy o tym, jak kochać sport w czasach zarazy.
Janusz Bittmar

● Od wielu lat polski Senat wspiera różne przedsięwzięcia realizowane przez Polaków na całym świecie. Fot.Senat

Senatu IX kadencji zleciło remont
budynku Gimnazjum Polskiego
im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu na Łotwie, rekonstrukcję Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej
Wilejce oraz remonty polskich placówek szkolnych na Litwie – m.in.
w Czużakampiu, Landwarowie,
Trokach czy Solecznikach.
Poza wspieraniem struktur i
przedsięwzięć edukacyjnych szkół
polonijnych Senat uznał za szczególnie istotne organizowanie pobytów w Polsce dzieci i młodzieży
polskiego pochodzenia z zagranicy.
Większość obozów miała na celu
nie tylko umożliwienie poznania
ojczyzny przodków, ale także intensywną naukę języka ojczystego, tradycji, kultury i historii, jak
również integrację z rówieśnikami
z Polski. W każdym roku Polskę odwiedzało kilkanaście tysięcy młodych Polaków spoza ojczyzny. Największe akcje pobytów letnich to
„Lato z Polską”, obozy organizowane przez Caritas, Parafiady Polonijne czy akcja „Polska z plecakiem”.

Wieczne odpoczywanie...
W zakresie ochrony miejsc pamięci
dotowane są co roku akcje obejmujące porządkowanie i renowację polskich cmentarzy i miejsc pochówku,
głównie na terenie Ukrainy i Białorusi. Największy zasięg mają kompleksowe projekty mające na celu
kwerendę i upamiętnienie miejsc
związanych z walką i martyrologią
Polaków, m.in.: „Mogiła pradziada
ocal od zapomnienia” – odbywająca
się od blisko 10 lat akcja z udziałem
ponad 1000 wolontariuszy obejmuje zasięgiem bez mała 140 cmentarzy na terenie Ukrainy czy coroczna
akcja „Wołyń”, polegająca na porządkowaniu polskich cmentarzy i
miejsc pamięci narodowej na Wołyniu i jego obrzeżach.

Większość zadań zlecanych
przez Prezydium Senatu w ramach kierunku „Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego
dziedzictwa kulturowego i historycznego” polegała na udzieleniu
wsparcia finansowego polonijnym
zespołom artystycznym – tanecznym, wokalnym, muzycznym i
innym, a także teatrom polonijnym (np. Polski Teatr Ludowy we
Lwowie, Polskie Studio Teatralne
w Wilnie, Polski Teatr w Toronto
czy Zespół Teatralny im. Jerzego
Cienciały z Wędryni). Ważnym kierunkiem działań Senatu na rzecz
Polonii i Polaków za granicą było
wspieranie mediów polonijnych,
bieżącego ich funkcjonowania, jak i
modernizacji oraz poprawy jakości
mediów, wspieranie działań służących zwiększeniu liczby odbiorców, a także zasięgu oddziaływania
przy zastosowaniu nowoczesnych
technologii komunikacyjnych.

Miejsce spotkań Polaków
Wśród zadań zlecanych przez
Prezydium Senatu IX kadencji w
ramach kierunku „Infrastruktura polonijna” dominowały prace
związane z budową, remontem
lub zakupem wyposażenia Domów Polskich i siedzib dużych
polskich i polonijnych organizacji. Były to np. budowa Domu Polskiego w Nowych Święcianach,
remonty Domu Polskiego w Wilnie
i w Karwinie-Frysztacie, budynku Międzynarodowego Centrum
Integracji Międzykulturowej w
Mostach koło Jabłonkowa czy budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Bystrzycy w
RC. Kluczowym przedsięwzięciem
inwestycyjnym finansowanym w
minionej kadencji była budowa
Domu Polskiego we Lwowie.
Senat RP

W SKRÓCIE

Jeszcze w poniedziałek nie wiedział
pan, w jakim kierunku potoczą się
wydarzenia. Rozumiem, że stres
był ogromny, bo jako szef turnieju
odpowiada pan praktycznie za
wszystko – włącznie z kwestiami
ﬁnansowymi…
– Przygotowywaliśmy się na ewentualność, że imprezy sportowe do
pięciu tysięcy widzów będą się mogły odbyć. Oczywiście presja była
ogromna, bo sytuacja dotycząca
koronawirusa w naszym kraju zmienia się jak w kalejdoskopie. Otrzymałem nawet kilka anonimowych
e-mailów, że jestem osobą nieodpowiedzialną, że narażam całe miasto
na epidemię koronawirusa. Do Karwiny planowali zjechać zawodnicy z
całego świata, ale nieprawdą jest, że
mieli tu zagrać również Włosi i Chińczycy. Badmintonistów z Półwyspu
Apenińskiego i Chin skreślono z listy zaraz po wprowadzeniu kwarantanny w tych krajach. Nie ukrywam,
że we wtorek po części odetchnęliśmy z ulgą. Stosuję tu liczbę mnogą,
ale tak na dobrą sprawę w organizację naszego turnieju włączyło się
pięć osób. Jesteśmy skromną, małą
organizacją, tym bardziej wszystkim udzieliła się nerwówka i udziela
w dalszym ciągu. Obecnie jesteśmy
na etapie rozmów z partnerami turnieju, sponsorami, władzami województwa.
Rozumiem, że kwestie ﬁnansowe
stanowią obecnie największą bolączkę?
– Nie tylko, ale sprawy ekonomiczne
związane z odwołanym turniejem pochłaniają nam najwięcej czasu. Musi-

● Radim Slíva, szef odwołanego turnieju KaBaL International Karwina. Fot.ARC

my wszystko tak skoordynować, żeby
nie ziścił się najgorszy scenariusz,
czyli bankructwo naszego klubu KaBaL Karwina. Drużyna badmintona
w Karwinie to nie ekipa biathlonowa
czy ekstraligowa drużyna hokeja na
lodzie. Pracujemy w skromnych warunkach, ze skromnym budżetem.
Cieszę się, że po mojej rozmowie ze
Stanisławem Folwarcznym, wicehetmanem województwa morawskośląskiego, zostały wstępnie ustalone
kwestie związane z dotacją z województwa. Pierwsze sygnały były bowiem bardzo dramatyczne, ale jak
to się mówi, prawdziwych przyjaciół
poznajemy w biedzie. Województwo
podało nam pomocną dłoń i miejmy
nadzieję, że podobnie postąpią też
inni. Idea tego turnieju nie przewiduje korzyści finansowych. Dla mnie
zawsze liczyła się promocja miasta,
a także wylansowanie badminto-

na, który jest sportem niezmiernie
atrakcyjnym, a wciąż traktowanym w
naszym kraju trochę po macoszemu.
Czy zdążyliście z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformować o
odwołaniu turnieju wszystkich zawodników i sędziów zmierzających
do Karwiny?
– Niestety nie, ale to była siła wyższa, bo niektórzy byli już w drodze.
Z większością ekip zdążyliśmy się
skontaktować na lotniskach, ale
mimo wszystko ponad dwudziestka zawodników zameldowała się
już w Karwinie. Są to gracze z Birmy, Nepalu, Mongolii i Stanów
Zjednoczonych, którzy skorzystali
z okazji i odbyli w naszej hali kilka treningów. Mam nadzieję, że do
piątku opanujemy sytuację.
Czy jest to dla pana gorzka nauczka

na przyszłość i co za tym idzie –
deﬁnitywny koniec turnieju KaBaL
International?
– Kocham sport, a zwłaszcza badminton. Już w 2018 roku, po ostatniej, bardzo udanej edycji turnieju,
mówiłem, że to z dużym prawdopodobieństwem koniec. Zawsze twierdziłem bowiem, że praca z młodymi zawodnikami w klubie, a więc
typowa praca od podstaw, jest w
tym sporcie najważniejsza. Potem
pomyślałem jednak, że w olimpijskim sezonie 2020 istnieje szansa,
że zwabimy do Karwiny czołowych
zawodników z całego świata ubiegających się o przepustkę do Tokio.
Niech dzieciaki zasmakują atmosfery prestiżowego turnieju, niech potrenują z gwiazdami badmintona.
Takie były plany, ale wiadomo, jak
to się wszystko skończyło. Na pańskie pytanie trudno mi więc jednoznacznie odpowiedzieć bez emocji,
które od wtorku kłębią się w mojej
głowie. W sytuacji, w jakiej znajduje
się karwiński klub na chwilę obecną, odpowiem więc tak: to z dużym
prawdopodobieństwem koniec turnieju organizowanego przeze mnie.
Jak pan ocenia restrykcyjne środki
bezpieczeństwa wprowadzone na
innych imprezach sportowych? Chociażby futbol i hokej bez widzów?
– To ważna i odpowiedzialna decyzja. Nie zazdroszczę włodarzom klubów, bo będzie się trzeba liczyć nie
tylko ze stratami finansowymi, ale
także z rozgoryczeniem części kibiców. Bo przecież futbol, hokej, siatkówka czy koszykówka bez widzów
tracą sens. Pojawiły się nawet głosy,
że trzeba po prostu zaczekać na rozwój wydarzeń, a w ostateczności zrezygnować z reszty sezonu.


I JESZCZE TROCHĘ OPTYMISTYCZNYCH WIEŚCI. Magdalena Czyszczoń (na zdjęciu) zdobyła srebrny
medal Akademickich Mistrzostw
Świata w łyżwiarstwie szybkim, które
trwają w Amsterdamie. Polka na dystansie 5000 metrów przegrała tylko
z mistrzynią olimpijską Esmee Visser
z Holandii.
(jb)

Drugoligowi piłkarze Trzyńca
jutro mieli w planach zmierzyć
się na Leśnej z FK Chrudzim i
również w tym przypadku wspólnie z kibicami sobotnie przedpołudnie spędzą w domu. – Mam
nadzieję, że taki stan rzeczy nie
będzie trwał wiecznie i wrócimy
do normalnego trybu – skomentował sytuację Karel Kula, prezes
trzynieckiego klubu. Wiele wskazuje jednak na to, że podobnie,
jak w przypadku hokeja na lodzie,
stan wyjątkowy skreśli defini-

tywnie sezon w profesjonalnym
futbolu. W czwartek oficjalnie
zakończono m.in. rozgrywki w
hokejowej Chance Lidze. Awans
uzyskała pierwsza drużyna tabeli, Czeskie Budziejowice.
Komplikacje meldują też piłkarze ręczni Banika Karwina. We
wtorek podopieczni trenera Marka Michaliski przy pustych trybunach pokonali u siebie Talent
Pilzno 27:24. – Nawet w meczach
towarzyskich dopinguje nas co
najmniej dwieście fanów. Puste
trybuny to tragedia dla sportu –
ocenił kameralną atmosferę w
hali Michalisko.
(jb)

Najczarniejszy scenariusz
W

prowadzony wczoraj przez
rząd RC stan wyjątkowy w
praktyce oznacza koniec sezonu
w Tipsport Ekstralidze hokeja na
lodzie. Wczoraj, po zamknięciu
numeru, spotkali się w tej sprawie
najwyżsi przedstawiciele czeskiej
ekstraligi. Ostateczną decyzję o
zakończeniu sezonu bez wyłonienia oficjalnego mistrza RC podjął
szef ekstraligi, Josef Řezníček.
Komplikacje dotyczą też wszystkich innych imprez sportowych,
w których uczestniczy ponad 30

osób, również na szczeblach niższych klas rozgrywek.
– Tego można się było spodziewać. Zresztą istnieje niebezpieczeństwo, że wielu piłkarzy
wróciło z Włoch i mogą stanowić
zagrożenie. W końcu nawet słynna
koszykarska NBA przerwała sezon
– powiedział „Głosowi” Vladimír
Janoško, sekretarz Wojewódzkiego
Związku Piłki Nożnej. Również od
3. ligi w dół piłkarze muszą zaczekać na rozwój wydarzeń i liczyć na
najgorszy scenariusz.

Jeszcze w czwartek w południe
pierwszoligowi piłkarze Karwiny
szykowali się do sobotnich derbów
z Opawą. Dwie najbliższe kolejki
Fortuna Ligi, przed przerwą zarezerwowaną dla reprezentacji RC, miały
się odbyć przy pustych trybunach.
Konferencja prasowa premiera RC,
Andreja Babiša, rozwiała wszelkie
nadzieje, ale ostateczny werdykt w
sprawie reszty sezonu należał do
włodarzy piłkarskiej Fortuna Ligi.
Spotkanie strategiczne odbyło się po
zamknięciu tego numeru.

TO KONIEC PIŁKI, JAKĄ ZNAMY?
Oświadczenie takiej treści wydał
wczoraj piłkarski klub Inter Mediolan,
który po wykryciu koronawirusa u
zawodnika Juventusu Turyn, Daniele
Ruganiego, wycofał się do końca sezonu ze wszystkich rozgrywek, w tym
Ligi Europy. Fani futbolu z niecierpliwością czekają na decyzję ze strony
organów UEFA. Z dużym prawdopodobieństwem zostaną bowiem
odwołane czerwcowe mistrzostwa
Europy w piłce nożnej, nie uda się też
dokończyć ﬂagowych rozgrywek –
Ligi Mistrzów.
SKOCZKOWIE SZYBCIEJ ZGASZĄ
ŚWIATŁO. W niepewności znajdowali się wczoraj skoczkowie narciarscy. W Raw Air, czyli prestiżowej
norweskiej części Pucharu Świata, na
prowadzeniu znajdował się wprawdzie Kamil Stoch, Polacy jednak są
pesymistami i wietrzą, podobnie jak
reszta ekip, szybki koniec sezonu.
Podopieczni trenera Michala Doležala zrezygnowali już z udziału w wieńczących sezon mistrzostwach świata
w lotach w słoweńskiej Planicy.
RUSZA, ALE Z PYTANIAMI, SEZON
F1. Epidemia koronawirusa może
negatywnie wpłynąć również na
rozpoczynający się sezon wyścigów Formuły 1. Na razie wiadomo
jedynie, że drugi wyścig cyklu – 22
marca w Bahrajnie – odbędzie się
bez udziału kibiców, zaś zaplanowana na 19 kwietnia GP Chin została
przełożona. Sezon 2020 Formuły 1
rozpoczyna się w najbliższą niedzielę
w Australii. Robert Kubica będzie tym
razem kierowcą testowym teamu
Alfa Romeo.

Fot.ARC
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I N F O R M AT O R
Jak trwoga,
to do...
św. Wendelina
wiatowa Organizacja Zdrowia
ogłosiła pandemię koronawirusa, może więc warto przypomnieć,
że za obrońcę przed epidemiami i
zarazą uważano kiedyś św. Wendelina. Do dziś jest on czczony w
pewnej małej wsi na Śląsku Cieszyńskim.
Chodzi o Rudzicę niedaleko Bielska-Białej, gdzie imię tego świętego
nosi leśna dolinka oraz niewielka
kapliczka, zbudowana w pobliżu
źródełka o cudownych właściwościach. Kult średniowiecznego
zakonnika, popularnego w krajach niemieckich, dotarł na Śląsk
Cieszyński w XIX wieku. W 1876
r. stanęła w Rudzicy kaplica, do
której nadal pielgrzymują wierni
nawet z odległych stron. Aby trafić do Doliny Świętego Wendelina
należy jadąc drogą z Rudzicy do
Strumienia skorzystać z informacji
na drogowskazie i skręcić w prawo,
a następnie zatrzymać się na niewielkim parkingu. Dalej czeka nas
krótki, śródleśny spacer do kaplicy
i źródełka.
Według przekazywanej w Rudzicy z dziada pradziada historii, za
czasów cesarskiej Austrii wzięto
jednego z tutejszych chłopaków
do wojska. Stacjonował w górach
w Tyrolu i od tamtejszych miesz-

kańców otrzymał obraz św. Wendelina. Żołnierz był pobożny, więc
przywiózł go w rodzinne strony.
Tutaj, w zalesionej ciemnej dolince
zwanej Piekłem, powiesił obraz na
wierzbie. Po pewnym czasie dolina
z „Piekła” przemieniła się w Dolinę
Świętego Wendelina, do której do
dziś pielgrzymują wierni z Polski i
Czech.
Z czasem stanęła tam kapliczka,
do której wstawiono wizerunek św.
Wendelina. Obraz jest wierną kopią
obrazu z bazyliki św. Wendelina w
Sankt Wendel. To centrum kultu
tego świętego, który żył ponoć w VI
wieku i był synem jednego z królów
na Wyspach Brytyjskich. Zrezygnował jednak z bogactwa i jako żebrak
wywędrował na kontynent. Zajmował się pasaniem świń, by osiąść w
górskiej pustelni, a później zostać
zakonnikiem. W aurze świętości
pochowano go w Sankt Wendel w
zachodnich Niemczech.
W tradycji katolickiej św. Wendelin wspomaga pasterzy i chroni
przed epidemią, ale dba też o podróżników. Co roku, 25 kwietnia,
przy kapliczce w Rudzicy modlą
się okoliczni mieszkańcy o urodzaje. W tym roku ich intencje będą
zapewne inne...

(wik)

GŁ-096

Ogłoszenia do »Głosu«
przyjmowane są w dni powszednie:
• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.3015.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • W firmie Hudeczek Service,
sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek
Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00,
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.0012.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30,

13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia
złożenie ogłoszenia można uzgodnić
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub
724 751 002, e-mail:polske@rkka.cz.
Uwaga
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej”
należy przysyłać bądź przynosić
osobiście do redakcji do godz. 12.00
dnia poprzedzającego wydanie gazety.
W przypadku nekrologów czekamy do
godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej
zgłosić telefonicznie fakt zamówienia
ogłoszenia.

Instytut Pamięci Narodowej organizuje kolejną edycję nagrody
„Świadek Historii”, która ma na
celu uhonorowanie osób i organizacji spoza Polski szczególnie
zasłużonych dla upamiętniania historii narodu polskiego.
Jak informuje Ambasada RP w
Pradze, laureatem nagrody może
zostać osoba niemająca polskiego
pochodzenia. Wnioskować można
także o uhonorowanie pośmiertne.
Wniosek o przyznanie nagrody po-

CO W KINACH
TRZYNIEC – Kosmos: Bloodshot
(13, 16, godz. 20.00; 14, 15, godz.
17.30); Niewidzialny człowiek (14,
15, godz. 20.00); Naprzód (15, godz.
15.00).

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

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – MK PZKO informuje, że zebranie sprawozdawcze i
sejmik gminny dnia 15. 3. w Domu
PZKO nie odbędzie się.
GRÓDEK – Centrum Wolnego
Czasu zaprasza w sobotę 14. 3. na
„Dzień dla kobiet” – początek o
godz. 7.45. Przygotowano całodzienny program w ramach czterech kącików: ruchowego, kreatywnego, upiększania i edukacyjnego.
Do dyspozycji strefa relaksu. Można wybrać z dwóch programów
wieczorowych. Wstęp całodzienny
400 kc, na poszczególne zajęcia
– po 100 kc. Zgłoszenia online:
denprozeny.zarezervujse.cz.

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

GŁ-695

Ś

Szukają »świadków historii«
winien zawierać dane kandydata,
opis jego zasług uzasadniających
przyznanie
nagrody,
dostępne
wnioskodawcy kopie dokumentów
poświadczających osiągnięcia kandydata (szczególne zaangażowanie
w pielęgnowanie polskiej pamięci
historycznej, dbanie o zachowanie,
propagowanie i pogłębianie wiedzy
o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych
faktów czy osób zasłużonych dla narodu polskiego). Do wniosku należy

HAWIERZÓW-SUCHA – MK PZKO
zaprasza na zebranie sprawozdawcze w sobotę 14. 3. o godz. 15.00
do świetlicy PZKO. W programie
sprawozdanie z działalności za rok
2019, plan pracy na rok 2020, dyskusja. Po zebraniu zapraszamy na
prelekcję Marka Niemczyka z podróży do Stanów Zjednoczonych.
KARWINA-FRYSZTAT – Zarząd
MK PZKO informuje, iż zebranie
sprawozdawcze, które było zaplanowane na niedzielę 15. 3. nie odbędzie się z powodu rozporządzenia rządu RC.
KLUB 99 – Spotkanie poniedziałkowe zaplanowane na 16.3. Klubu
99 w Tyrze jest odwołane.
OLBRACHCICE – Zarząd MK
PZKO zaprasza na walne zebranie
sprawozdawcze, które odbędzie się
w miejscowym Dom PZKO 22. 3. o
godz. 15.00.
ORŁOWA-LUTYNIA – MK PZKO
zaprasza na zebranie sprawozdawcze połączone z obchodami Dnia
Kobiet w niedzielę 15. 3. o godz.
15.00 do Domu PZKO.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK
PZKO zaprasza członków w sobotę 14. 3. o godz. 15.00 na zebranie
sprawozdawcze do Domu PZKO.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 14. 3. na sobotnią wycieczkę z Kuńczyc pod
Ondrzejnikiem na szczyt Malej Stolowej. Proponowane są dwie trasy
15,5 km i 6,6 km. Spotykamy się na
dworcu kolejowym Kuńczyce pod
Ondrzejnikiem w godz. 9.00-9.15.
Odjazd pociągu z Cz. Cieszyna o
godz. 7.42 do Frydku, tam przesiadka do pociągu w kierunku Frensztatu pod Radhoszczem o godz. 8.27.
Informacje o trasach i mapki do
pobrania znajdziesz na www.ptts-beskidslaski.cz Kierownik: Láďa
Michalík, tel. 602 840 384. Schroniska 100/100: nie ma.
 zaprasza 17. 3. na wtorkową wycieczkę na wieżę widokową Pohoř-Olšová. Trasę wędrówki rozpoczniemy w mieście Odry, a miejscem
docelowym jest Suchdol nad Odrą
(12 km). Pociąg odjeżdża z Bystrzycy o godz. 7.22, z Trzyńca o godz.
7.31, z Cz. Cieszyna o godz. 7.41 oraz
z Karwiny o godz. 7.59. Z Bogumina jedziemy pociągiem RegioJet o
godz. 8.28 (wagon nr 5). Z Hawierzowa pociąg odjeżdża o godz. 8.08

dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (ten wymóg nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie).
Wyłącznie pisemne zgłoszenia
należy nadsyłać do 31 maja 2020 r.
(decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Narodowej (Nagroda „Świadek Historii”),
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.
Wszelkie informacje o programie
dostępne są na internetowej stronie IPN.
(wik)

z przesiadką w Ostrawie-Swinowie
do pociągu RegioJet o godz. 8.44.
Właściciele karty ODIS mogą zakupić jeden bezpośredni bilet do
Oder. Za gotówkę trzeba wykupić
bilet osobno na przewoźnika ČD a
osobno na RegioJet. Kierownik Hania Siekelowa, telefon 605 845 815.
 zaprasza 28. 3. na wycieczkę autokarową do Skalitego, skąd na piechotę przemierzać będziemy trasy
po pagórkach od Zwardonia po
Čierné. Są przygotowane trzy trasy
21,6 km, 18,5 km i 11 km. Informacje o trasach i mapki do pobrania:
www.ptts-beskidslaski.cz. Odjazd
autobusu: Karwina godz. 6.00,
Cz. Cieszyn godz. 6.20, Trzyniec –
dworzec autobusowy godz. 6.35,
następnie w odstępach 5 minut:
Wędrynia, Bystrzyca, Gródek, Jabłonków. Schroniska 100/100: Chata pod Skalanką, Chatka Skalanka
(Studencki Schron Turystyczny).
Nie zapomnijcie zabrać dowodów osobistych, złotówek, euro.
Obiekty gastronomiczne na trasie:
Zwardoń, Pensjonat Na Beskidku
(nad Zwardoniem), Skalité, Čierné.
Kierownik: Tadeusz Farnik, tel. 776
046 326. Są wolne miejsca!
STONAWA – MK PZKO informuje,
że zebranie sprawozdawcze oraz
Sejmik Gminny Kongresu Polaków,
które miały się odbyć w niedzielę
15. 3., z powodu rozporządzenia
rządu o zakazie organizowania imprez zostają odwołane.
SUCHA GÓRNA – MK PZKO informuje, że zebranie sprawozdawcze,
które miało się odbyć 15. 3. w Domu
PZKO, zostaje odwołane.

PROGRAM TV

WSPOMNIENIA

PIĄTEK 13 MARCA

Jutro, 14 marca br., minie 1. rocznica,
kiedy odeszła od nas na zawsze nasza
Kochana

TVC 1

śp. MARIA CACHLOWA
z Karwiny

zaś 3 marca 2020 upłynęło 12 lat od
śmierci Jej Męża

śp. STANISŁAWA CACHLA
O chwilę wspomnień naszych Kochanych Rodziców, Dziadków i Pradziadków proszą córka Małgosia, syn Henio i synowa Jadzia z rodzinami.


RK-021

Śmierć – kropka na końcu zdania,
czy przecinek oznaczający ciąg dalszy?
W marcu mija pierwsza rocznica śmierci Kochanego

śp. FRANCISZKA HUMLA

TVC 2

i Kochanej

śp. JAROSŁAWY JURSOWEJ
O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi.


GŁ-120

Czas mija, lecz tęsknota i smutek pozostaje…
Dnia 12 marca 2020 minęła druga
bolesna rocznica, kiedy na zawsze
ucichło serce naszej Kochanej

śp. ANNY JONSZTY
z Olbrachcic

Zarazem 20 maja minie dziewiąta
rocznica, kiedy nas opuścił nasz Najdroższy

śp. TADEUSZ JONSZTA
Z szacunkiem i wdzięcznością wspomina cała rodzina.



GŁ-119

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...
Dnia 14 marca minie 2. rocznica śmierci naszego Ukochanego Ojca, Dziadka i Pradziadka

śp. ARNOLDA SIKORY
z Wędryni

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.


GŁ-123

Byli z nami, kochali nas…
Nawet po wielu latach
nie można o Nich zapomnieć.
16 marca minie 100. rocznica urodzin
naszego Najdroższego

śp. JÓZEFA SIKORY
z Trzyńca

27 marca przypomnimy sobie 60 lat
od śmierci

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

Poświęćmy Im chwilę zadumy.
Najbliżsi.


GŁ-118

Upływa szybko życie…
Dziś, 13 marca 2020, mija pierwsza rocznica śmierci naszego Męża, Dziadka i Pradziadka

PSP IM. ST. HADYNY W BYSTRZYCY zatrudni od zaraz sprzątaczkę w
wymiarze pracy 0,75 na okres chorobowego stałego pracownika. Informacje pod nr. tel. 558 558 250-251.

śp. JANA SIKORY
z Jabłonkowa

Ze smutkiem wspominają żona i córki z rodzinami.
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.)
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Młody
Sheldon (s.) 12.50 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 Mentalista (s.)
15.55 Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Najpiękniejsza zagadka (bajka) 22.20 Szybcy i wściekli V
(film) 0.45 Mentalista (s.).

PRIMA

6.05 Max Steel (s. anim.) 6.30 Pieskie
życie (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.20
Burzliwe poranki, szczęśliwe zakończenia (film) 11.20 Policja Hamburg (s.)
12.20 Południowe wiadomości 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 Policja w
akcji 17.40 Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Kochamy
Czechy 21.55 Mechanik: Konfrontacja
(film) 0.00 Policja w akcji 1.00 Strażnik
Teksasu (s.).

SOBOTA 14 MARCA

OFERTA PRACY



5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Wspaniałe amerykańskie
miasta 9.50 Ben Ferencz, oskarżyciel
zła 10.45 Tajemnice ludzkiego ciała
11.40 Jackie Kennedy, walka za równouprawnienie 12.35 Królestwo natury
13.00 Chcesz mnie? 13.35 Pancerniki
14.20 10 wieków architektury 14.40 Historia życia 15.30 Żyjesz tylko raz 16.25
Niezwykłe młode 17.10 Przez Bałkany z
Adamem Ondrą 17.40 Piłka nożna: FK
Jablonec - FC Fastav Zlín 20.15 Cudowna planeta: Afryka 21.10 Medyceusze:
Władcy Florencji (s.) 22.10 Belfer (s.)
23.45 Porąbani (film) 1.15 Wojny światowe.

NOVA

z Olbrachcic

OFERTY

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (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
Gliniarze i niemowlak (s.) 21.10 13.
komnata Tomáša Bábka 21.40 Wszystko-party 22.35 Zawodowcy (s.) 23.25
Kryminolog (s.) 0.25 AZ kwiz.

Stężenie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10
z dnia 12 marca
Czeski Cieszyn

4,7

Rychwałd		

8,7

Hawierzów

6,7

Trzyniec		

3,0

Karwina		

1,0

Wierzniowice

6,0

TVC 1

6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym
my zapomnieliśmy 6.25 Łopatologicznie 7.15 Świniopas (film) 7.25 Jamamba
(bajka) 8.15 Gejzer 8.45 Durrellowie (s.)
9.30 Columbo (s.) 11.05 Wszystko-party 12.00 Tydzień w regionach 12.25
Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05
Kto szuka, znajdzie (bajka) 14.05 Przędziemy złotą nitkę (bajka) 15.20 Zajazd
pod Kamiennym Stołem (film) 17.00 Pr.
rozrywkowy 17.55 Kot to nie pies 18.25
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.05 Piecze
cały kraj 21.10 Przy nodze (film) 22.55
Detektyw Endeavour Morse (s.) 0.25
Maneż Bolka Polívki.

TVC 2

7.05 Pszczółka Maja (s. anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Wyprawy na hulajnodze 9.10
Nasza wieś 9.40 Na muzycznym szlaku

10.10 Folklorika 10.40 Wędrówki z parą
11.10 Lotnicze katastrofy 12.00 Babel
12.30 Tym razem 13.30 Kat nie zaczeka (film) 15.15 Podróż po kolumbijskiej
Cauca 15.40 Życie w powietrzu 16.30
Przez Bałkany z Adamem Ondrą 17.00
Kamera w podróży 17.55 Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka 18.55 Tarcze
czeskiego królestwa 19.20 Wtajemniczeni 19.50 Wiadomości w czeskim j.
migowym 20.00 Wyższa zasada (film)
21.50 Noc decyzji (film) 23.00 Ciężkie
czasy (film) 0.30 Medyceusze: Władcy
Florencji (s.) 1.25 Dicte (s.).

NOVA

7.15 Kacze opowieści (s. anim.) 8.05
Śpiąca Królewna (bajka) 9.15 SuperStar
11.25 Przyprawy 12.25 Dzwoń do TV
Nova 13.00 Poradnik domowy 14.00
Zamieńmy się żonami 15.25 Błękitna
fala (film) 17.35 W starym, dobrym stylu
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Piraci z Karaibów: Na krańcu
świata (film) 23.30 Wykiwać klawisza
(film) 1.40 W starym, dobrym stylu
(film).

PRIMA

7.05 M.A.S.H. (s.) 8.45 Autosalon.tv
9.50 Prima Partička 10.50 Kochamy
Czechy 12.40 Zagadki kryminalne panny Fisher (s.) 15.05 Powrót do domu na
dożynki (film) 16.50 Sześć niedźwiedzi
i klown Cebulka (film) 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Einstein – Sprawy nieznośnego geniusza (s.) 21.55 Jak
świat traci poetów (film) 23.55 Mechanik: Konfrontacja (film).

NIEDZIELA 15 MARCA

TVC 1

6.00 Ciekawostki z regionów 6.25
Spacz (film) 6.40 Zajazd pod Kamiennym Stołem (film) 8.15 Uśmiechy Martina Dejdara 8.55 Łopatologicznie 9.45
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku
10.35 Obiektyw 11.10 F.L. Věk (s.) 12.00
Pytania Václava Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 O kumburskiej Meluzynie
(bajka) 14.00 Przez piekło z diabłem
(bajka) 15.00 Zaczęło się od goździka
(film) 16.25 Sprawy kancelarii detektywistycznej Ostrowidz (s.) 17.25 List do
ciebie 18.25 Co umiały nasze babcie, a
o czym my zapomnieliśmy 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10
Zdrajcy (film) 21.15 168 godzin 21.50
Gabinet doktora Honzáka 22.30 Śmierć
za kurtyną (film) 23.55 Detektyw 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 utraconego 10.15
Tragiczne zdarzenia 10.30 Wielka Wojna Ojczyźniana 11.25 Nie poddawaj
się plus 11.50 Nie poddawaj się 12.20
Chcesz mnie? 12.50 Słowo na niedzielę 12.55 Magazyn chrześcijański 13.20
Magazyn religijny 13.50 Kot to nie pies
14.20 Niezwykłe młode 15.05 Jeśli to
wezmę, stryczek mnie nie minie 15.35
Podejrzenie (film) 16.35 Zdrajca czy
ofiara? 17.30 Ludzkość: Nasza wspólna
historia 18.15 Barokowe serce Europy
18.45 Wieczorynka 18.55 Folklorika
19.20 Ciekawostki z regionów 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Major Dundee (film) 22.05 Brubaker (film) 0.15 Poszukiwacz min.

NOVA

7.25 Kacze opowieści (s. anim.) 8.10 O

rybaku i jego żonie (bajka) 9.20 Nowy
Jork, nowa miłość (film) 10.55 Bez granic (film) 12.50 Na ratunek wielorybom
(film) 14.55 Nie wszystko złoto, co się
świeci (film) 17.10 Pamiętnik księżniczki II: Królewskie zaręczyny (film) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 SuperStar 22.25 Odłamki 22.55 Ocean’s
Thirteen (film) 1.20 Nie wszystko złoto,
co się świeci (film).

PRIMA

6.55 M.A.S.H. (s.) 8.00 Natura pod lupą
9.10 Prima Zoom Świat 9.45 Gliniarz
(s.) 11.00 Partia 11.55 Poradnik domowy 12.50 Poradnik Pepy Libickiego
13.15 Poradnik Ládi Hruški 13.55 Jak
zbudować marzenie 14.45 Jak świat
traci poetów (film) 16.45 Dwa ognie
(film) 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star
20.15 Całujesz jak bóg (film) 22.55 Misery (film) 1.15 Ojciec chrzestny (film).

PONIEDZIAŁEK 16 MARCA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Durrellowie (s.)
10.00 168 godzin 10.30 Gliniarze i
niemowlak (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Sama
w domu 14.00 13. komnata Aťki Janouškovej 14.30 Zaczęło się od goździka
(film) 15.50 Napisała: Morderstwo (s.)
16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.10 Miejsce zbrodni Ostrawa
(s.) 21.05 Pielęgniarki 21.45 Reporterzy
TVC 22.25 Na tropie 22.50 Kryminolog
(s.) 23.50 Zawodowcy (s.) 0.45 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Kamera w podróży 9.55
Piękno Albanii 10.10 Ostatnia droga
tygrysa Złamany Ogon 10.55 Życie w
powietrzu 11.45 Babel 12.15 Magazyn
religijny 12.40 Telewizyjny klub niesłyszących 13.10 Czechosłowacki tygodnik
filmowy 13.25 Jackie Kennedy, walka
za równouprawnienie 14.20 Poszukiwania bomby Hitlera 15.15 Świat z lotu
ptaka 16.05 Przygody nauki i techniki
16.30 Lotnicze katastrofy 17.25 Olbrzymie zakłady naprawcze 18.15 Barokowe
serce Europy 18.45 Wieczorynka 18.55
Moja 19.20 Kawałek drewna 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Ludzkość: Nasza wspólna historia
20.50 Brexit: Jednokierunkowy bilet?
21.20 Olbrzymie zakłady naprawcze
22.10 Blues Brothers (film) 0.20 Pancerniki.

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 12.30 Młody Sheldon (s.) 12.50
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.)
14.05 Mentalista (s.) 15.55 Dr House (s.)
16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25
Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.)
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Spece (s.) 22.20 Zabójcza broń (s.) 23.15
Mentalista (s.) 0.10 Mentalista (s.).

PRIMA

7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 Narzeczona
mojego brata (film) 11.25 Policja Hamburg (s.) 12.25 Południowe wiadomości
12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30
Strażnik Teksasu (s.) 14.30 Agenci
NCIS (s.) 15.25 Z 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
Błękitny kod (s.) 21.35 Jak zbudować
marzenie 23.30 Policja w akcji 0.30
Strażnik Teksasu (s.).
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WEHIKUŁ CZASU

Tak było...

...tak jest
• Ostatnio propozycję przyjemnej wycieczki wysunął Jan Kubiczek, przysyłając archiwalną pocztówkę z Praszywej.
Została ona wykonana w roku 1947.
Na zaproszenie do naszej zabawy
odpowiedziało kilka osób. Współczesne
ujęcie Praszywej przysłał nam Wiktor
Suchanek ze Śmiłowic, a oprócz niego
zdjęcia dostaliśmy od Marii Sztwiertni
z Lutyni Dolnej, Henryka Cachela z
Karwiny-Raju i od Stanisława Adamca.
Za materiały dziękujemy!

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki kombinowanej jest
cytat autorstwa Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.
POZIOMO:
1. rachunek wystawiany kupującemu
2. pracownica instytutu naukowego
3. przekazywanie i odbieranie myśli na odległość
4. osada nad Zatoką Pucką
5. zgęstniały roztwór żelatyny z wodą
6. miasto w północno-zachodniej Wenezueli
7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
8. zawodniczka szusująca po ośnieżonych stokach
9. chorwackie morze
10. antonim dnia

11. rezonans paramagnetyczny, czyli Electron Paramagnetic Resonance
12. opuszczenie ojczyzny na stałe
13. fińskie miasto z parkiem Muminków
14. dział przemysłu włókienniczego lub działalność na krosnach.

W

PIONOWO:
ADWENT, AMANTI, ATOMIC, AZBEST, CAŁOŚĆ, ĆWIERĆ, DANTES, ETRIAC, FARAON, FLIRTY, IDYLLA, IMANAT, KANAPA,
KLUCZE, OBRĘCZ, PANAMA, SPACER, TARTAK, URETAN, WARMIA, ZAUCHA, ZIARNO.

rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 28 lutego

Wyrazy trudne lub mniej znane:
MARACAIBO, NAANTALI, RZUCEWO

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy

wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa
w środę 25 marca. Nagrodę książkową za poprawne

otrzymuje Helena Kraus z Trzyńca. Autorem dzisiejszej krzyżówki jest Jan Kubiczek.
Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 28 lutego:
ŻEBY BYĆ SOBĄ, TRZEBA BYĆ KIMŚ

