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Na pierwszym miejscu Polska 
WYDARZENIE: Polscy maturzyści z Zaolzia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w Polsce. Narodowa Agencja 
Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór wniosków do Programu im. Gen. Władysława Andersa. Zainteresowanie 
jest duże. Chętni są zarówno w Polskim Gimnazjum, jak i w Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie.

Beata Schönwald

N
a podstawie 
w s t ę p n y c h 
sondaży po-
w i e d z i a ł a -
bym, że zain-
teresowanie 
jest większe 

niż w poprzednich latach. Łącznie 
może chodzić nawet o 35 uczniów 
– mówi Barbara Kożusznik, dorad-
ca ds. wyboru zawodu w Polskim 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 

Julia Pieter, Stela Švaňa i Michał 
Szczotka należą do tych uczniów, 
którzy są zdecydowani złożyć 
wniosek do programu stypendial-
nego NAWA. – Dlaczego akurat 
studia w Polsce? Od zawsze wyda-
wało mi się, że Polacy są otwarty-
mi ludźmi i kiedykolwiek byłam w 
Polsce, czułam emanującą z nich 
wolność. Po prostu w Polsce jest 
mi dobrze. Myślę, że swoją rolę 
odgrywa też fakt, że moja mama 
studiowała w Krakowie i przeżyła 
tam miłe chwile – wyjaśnia Julia. 

Sama myśli jednak o wyjeździe do 
Wrocławia lub Gdańska. Wrocław 
ją zauroczył, o studiach w Gdań-
sku słyszała z kolei same dobre 
rzeczy. Będzie wybierała między 
psychologią i prawem.

Stela już się zdecydowała. Kie-
runek, który chciałaby studiować, 
jako jedyny oferuje Uniwersytet 
Śląski w Cieszynie. Jest nim pro-
jektowanie gier. – Z kolei na stu-
diach magisterskich podoba mi się 
animacja. Fajnie było połączyć te 
dwie sprawy – przekonuje. Jej zda-
niem, studia w Polsce są natural-
ną konsekwencją dotychczasowej 
edukacji w języku polskim. Czuję 
się w nim pewniej niż w czeskim. 

Michał przyznaje, że dla niego 
wybór między studiami w Polsce 
i Czechach stanowi duży dylemat. 
Papiery wysłał już na uczelnie do 
Brna i Ołomuńca, ale będzie pró-
bować też szczęścia na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krakowie. 
 

Ciąg dalszy na str. 3

15
lipca 2022 roku mija termin składania 
aplikacji. Przyjmowane są wnioski wy-
łącznie w formie elektronicznej w sys-
temie teleinformatycznym NAWA. 
Informacje dotyczące programu 
dostępne są na stronie internetowej 
www.nawa.gov.pl, w zakładce Studen-
ci/Studenci zagraniczni.

• Stela, Michał i Julia uważają, że studia w Polsce to dobry wybór. Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Wyśpiewali pomoc Ukrainie

Dochód z koncertów 
pasyjnych chóru „Can-
ticum Novum” pomoże 
uchodźcom na Ukra-

inie. Leszek Kalina, dyrygent chó-
ru oraz prezes Polskiego Towarzy-
stwa Artystycznego „Ars Musica”, 
w ramach którego działa ten ze-
spół, poinformował redakcję o 
wysokości zebranych środków. 
Wynosi ona 17 100 koron.

Pieniądze zostały przekazane 
fi rmie Olza Logistic z Czeskiego 
Cieszyna, która od początku agresji 
Rosji na Ukrainę wspiera uchodź-
ców. Spółka wykorzysta je na zakup 
wyposażenia domu dla osób ucie-
kających przed wojną z głębi kraju, 
który polonijna Fundacja Charyta-
tywna „Kresy” remontuje w Sokalu 
niedaleko Lwowa.

Środki, z których zostanie zaku-
piony potrzebny sprzęt, zostały 
zebrane w czasie koncertów pasyj-
nych „Canticum Novum”, które 

odbyły się pod koniec marca w ko-
ściele katolickim w Cierlicku-Ko-
ścielcu oraz w kościele ewangelic-
kim w Ligotce Kameralnej. (sch)

W I A D O M O Ś C I
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dzień: 4 do 16oC 
noc: 13 do 11oC 
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wiatr: 2-4 m/s

dzień: 4 do 7oC 
noc: 2 do 0oC 
wiatr: 2-5 m/s

DZIŚ...

8
kwietnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Julia, Dionizy, Radosław
Wschód słońca: 5.51
Zachód słońca: 19.23
Do końca roku: 267 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Miłośników Zoo
Przysłowie: 
„Jaka na Julii pogoda, 
taką Wielkanoc poda”

JUTRO...

9
kwietnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Achacy, Hugo
Wschód słońca: 5.49
Zachód słońca: 19.25
Do końca roku: 266 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Gołębia
Przysłowie: 
„Wróżą pogodną 
jesień, ciepłe deszcze 
w kwiecień”

POJUTRZE...

10
kwietnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Magdalena, Makary, 
Micha
Wschód słońca: 5.47
Zachód słońca: 19.27
Do końca roku: 265 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy 
Dzień Agrafk i
Przysłowie:
„Dzień na święty Makary 
pewnie przepowiada, czy 
we wrześniu pogoda, czy 
też ciągle pada”

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

KARWINA
Trwają prace budowlane 
przy ulicy Husa we Frysz-
tacie. W związku z tym 
droga została całkowicie 
zamknięta na odcinku 270 
metrów. Jak informują 
przedstawiciele miasta, 
utrudnienia potrwają do 1 
lipca. Objazd jest poprowa-
dzony wzdłuż drogi I/67 i 
przyległych dróg gminnych 
we Frysztacie. (klm)

TRZYNIEC
Po wymianie znaków i 
tablic z rozkładem jazdy na 
przystankach komunikacji 
miejskiej w całym mieście, 
znajdujące się przy nich 
kosze na śmieci powoli 
wracają na swoje miejsce. 
Jak informują przedsta-
wiciele urzędu, są one 
sukcesywnie naprawiane, 
czyszczone i montowane. 
Niektóre jednak nie nadają 
się już do ponownego 
użycia, dlatego zostaną 
wymienione na nowe. 
 (klm)

CZESKI CIESZYN
Wokół ulicy Frydeckiej 
rozpoczęły się prace 
budowlane związane z 
wymianą przewodów sieci 
wysokiego napięcia. Z tego 

po-
wodu 
zostaną za-
mknięte niektóre 
ulice. Od 27 kwietnia 
do 5 maja całkowicie 
zostanie zamknięty 
ruch na Teatralnej od 
skrzyżowania z Frydec-
ką (objazd poprowadzi 
ulicami kpt. Jaroša, 
Gimnazjalną, Akacjową 
i Studencką). Natomiast 
od 9 maja do 13 maja 
zamknięta zostanie Gim-
nazjalna od skrzyżowania 
z ul. Frydecką (objazd 
ulicami Frydecką, Teatralną 
i kpt. Jaroša). W okresie od 
16 maja do 22 maja trzeba 
się spodziewać utrudnień 
na ul. Studenckiej, któ-
ra będzie zamknięta od 
skrzyżowania z ul. Frydec-
ką (objazd ulicami Komeń-
skiego, Tyrša, Gimnazjalną 
i Akacjową). 
 (klm)

OSTRAWA
Po dwuletniej przerwie 
zostało przeprowadzone 
Grand Prix Zoo 2022, kon-
kurs organizowany od 50 
lat przez ostrawski ogród 

zoologiczny we współ-
pracy z Kołem Przyjaciół 
Zoo. W tegorocznej edycji 
zgłosiło się do niego 1255 
dzieci z 67 szkół z całego 
regionu morawsko-śląskie-
go. W niedzielę 3 kwietnia 
w centrum szkoleniowym 
Zoo Ostrawa odbył się 
fi nał, w którym wzięło 
udział 13 drużyn w kate-
gorii młodszej (klasy 6.-7.) 
i 13 w kategorii starszej 
(klasy 8.-9.). W młodszej 
kategorii wygrała drużyna 
„Wigym Five” z gimnazjum 
Wichterlego w Ostra-
wie-Porubie. W starszej 
kategorii najlepsza okazała 
się ekipa „Purple fungi” 
z anglojęzycznej szkoły 
podstawowej w Opawie.
 (klm)

KARWINA

CZESKI CIESZYN

Josef Bělica, 
prezydent Hawierzowa, o fi nansowej kondycji miasta 

CYTAT NA DZIŚ

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

•••

Zleciliśmy niezależną analizę fi nansów 

miasta. Z raportu wynika, że pomimo 

niesprzyjających warunków, takich 

jak spadek liczby ludności, infl acja 

czy pandemia COVID-19, sytuacja 

fi nansowa Hawierzowa jest znakomita

TRZYNIEC

OSTRAWA

W szkołach 
podstawowych 
w RC rozpoczęła 
się rekrutacja dzieci 
do klas pierwszych. 
Jeżeli chodzi 
o placówki z polskim 
językiem nauczania, 
jako pierwsze – już 
w poniedziałek – 
odbyły się zapisy 
w Hawierzowie-
Błędowicach oraz 
Lutyni Dolnej.

Danuta Chlup

T
omasz Łabudek, dy-
rektor Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola z 
Polskim Językiem Na-
uczania w Hawierzo-
wie, spodziewał się, 
że rodzice zapiszą co 

najmniej dziewięcioro dzieci – tyle jest 
starszaków w tamtejszym przedszkolu. 
Mogli przyjść ze swoimi pociechami w 
poniedziałek lub wtorek. 

Dyrektor załatwiał formalności z 
matkami lub ojcami w dyrekcji, na-

Trwają zapisy do polskich szkół

uczycielka klasy pierwszej Henry-
ka Łabudek sprawdzała gotowość 
przedszkolaków do rozpoczęcia 
edukacji szkolnej. Korzystała m.in. 
z zeszytów z układankami „Pomyśl 
– ułóż – sprawdź”. 

– Dzieci to bardzo lubią, używam 
tych zeszytów także w pierwszej 
klasie. Dzieci wykonują zadanie i 
same mogą sprawdzić, czy zrobiły 
to poprawnie. Chodzi o rozróżnia-
nie kształtów geometrycznych, na-

zywanie obrazków, układanie liczb 
od 1 do 12 i ich czytanie, rozpozna-
wanie kształtów liter – powiedziała 
naszej gazecie nauczycielka.

Przedszkolaki ponadto opowia-
dały, co robią dzieci na obrazkach 
przymocowanych do tablicy, ukła-
dały swoje imiona, dopasowywały 
cyfry do liczby kółek na obrazkach. 
Takich zadań było więcej. Na ko-
niec otrzymały dyplomy, książki z 
bajkami oraz łamigłówki, które wy-
konali dla nich starsi koledzy. 

Jednym z pierwszych zapisanych 
dzieci był Jan Josiek. Dla jego matki 
Miriam wybór błędowickiej placów-
ki był sprawą oczywistą, ponieważ 
rodzina mieszka niedaleko szkoły 
i uczęszcza do niej już dwoje star-
szych dzieci. Najmłodszą córkę pani 
Miriam zamierza natomiast zapisać 
do tamtejszego przedszkola. 

– Mieszkamy razem z moją bab-
cią, czyli prababcią naszych dzieci, 
która również chodziła do tej szko-
ły i dlatego bardzo się cieszy, że 
zapisujemy do niej kolejnego syna. 
Także moja mama uczęszczała do 
tej szkoły i ja również – zdradziła 
Miriam Josiek. 

W Lutyni Dolnej zapisy odbywa-
ły się w inny sposób. Nauczyciel-
ka sprawdziła gotowość dzieci do 
podjęcia edukacji podczas wizyty w 
przedszkolu, dlatego rodzice przy-
chodzili bez swoich pociech.  

klimaniec@glos.live

P
amiętam jak byłem rozczarowany, gdy „Twój Vincent”, 
pierwsza na świecie pełnometrażowa animacja malarska 
stworzona wspólnie przez Polaków i Brytyjczyków, nie 
otrzymał w 2018 roku Oscara, przegrywając z faworyzo-
waną animacją „Coco”. Do czasu, gdy nie obejrzałem tej 
drugiej bajki. 

Oglądaliście? Z dziećmi albo z wnukami? Jeśli nie, to zachęcam. 
I proszę nie zrażać się paradującymi w tej animacji szkieletami, do 
świata których trafi a bohater tej bajki, 12-letni Miguel, czy innymi 
fantastycznymi pomysłami zaproponowanymi przez twórców. Istot-
niejsze jest przesłanie tego fi lmu – żyjemy tak długo, dopóki ktoś o 
nas pamięta. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie pamięci o swoich 
przodkach (Coco to imię prababci głównego bohatera, który w zaświa-
tach spotyka jej ojca, czyli swojego prapradziadka, o którym pamięć 
w rodzinie zaczyna zanikać). To ważne, by rozmawiać z młodymi o 
dziadkach, babciach, przypominać ich historie, by kolejne pokolenia 
o nich pamiętały – nie tylko od święta.

Ta bajka przypomniała mi się w ostatnich dniach co najmniej dwa 
razy. Pierwszy raz, gdy w Śmiłowicach zorganizowana została wysta-
wa z okazji setnej rocznicy urodzin Zofi i Wanok. Wydarzenie przy-
ciągnęło mnóstwo ludzi pamiętających tę artystkę oraz sporo dzieci, 
którym pamięć o malarce jest w Śmiłowicach przekazywana. Wspomi-
nanie pani Zofi i, jej twórczości, kultywowane pamięci o niej to najlep-
sze sposoby – idąc tropem bajki – na jej nieśmiertelność.

Gdy redakcję „Głosu” w poniedziałek odwiedzili przedstawiciele 
gminy Chełmża szykujący się do nadania szkole w Grzywnie imienia 
Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, znów nasunęła mi się anima-
cja „Coco”. Delegacja z Chełmży odwiedziła bowiem Żwirkowisko i 
Dom Polski w Cierlicku. – Tam jest jakaś taka kapsuła czasu, niezwy-
kle nostalgiczny klimat – mówili goście wskazując na pietyzm, z jakim 
na Zaolziu traktowana jest pamięć o polskich lotnikach, ciągle żywa w 
świadomości kolejnych pokoleń.

Po doniesieniach o dramacie cywilów w Buczy i innych ukraińskich 
miastach, pamiętajmy i o nich. Niech dzięki temu żyją dalej. Zbrod-
niarze znikną zatarci w proch niepamięci. Jak pewien śpiewak z przy-
toczonej wyżej bajki.  

• Prezentujemy 
obok zdjęcie pew-
nego dobrze zna-
nego ptaka, które-
go często widzimy 
na parapetach czy 
przy karmnikach. 
Zachęcamy Czytel-
ników, by spróbo-
wali odgadnąć, jak 
się nazywa. Piszcie 
na: dabkowski@
glos.live.
Fot. NORBERT 
DĄBKOWSKI

• Nauczycielka Henryka Łabudek spraw-
dza gotowość przyszłego ucznia do edu-
kacji szkolnej. Fot. DANUTA CHLUP

»Beskidziocy« wybierają
Zebranie członkowskie PTTS „Be-
skid Śląski” w RC połączone z wy-
borami nowego zarządu odbędzie 
się w najbliższą niedzielę w Czeskim 
Cieszynie w małej sali „Strzelnicy”. 
Początek o godz. 15.00. Pierwotnie 
planowano przeprowadzić je 23 
stycznia w Domu PZKO w Olbrach-
cicach, ale z powodów pandemicz-
nych zarząd PTTS zdecydował, 
by zorganizować je w czasie, gdy 
wszyscy członkowie bez ogra-
niczeń będą mieli możliwość się 
spotkać. W niedzielnym zebraniu w 
„Strzelnicy” będą mogli wziąć udział 
uczestnicy rowerowego Memoriału 
im. Mariana Palowskiego z sekcji 
kolarskiej PTTS „Beskid Śląski”, 
jaki w niedzielę wystartuje o 9.00 
w alejach Masaryka w Czeskim 
Cieszynie (z rejonu byłej remizy 
strażackiej). Cykliści tradycyjnie 
udadzą się na cmentarz w Czeskim 
Cieszynie, gdzie pochowany jest 
Marian Palowski, a następnie poja-
dą do Śmiłowic. 
Z kolei dziś, w piątek 8 kwietnia, 
„Beskidziocy” będą gościli w Książ-
nicy Cieszyńskiej w Cieszynie, gdzie 
o 17.00 opowiedzą zainteresowa-
nym o swojej działalności. (klm)

•••
11 tys. uchodźców 
Ponad 11 tys. osób zarejestrowa-
ło się w Wojewódzkim Centrum 
Pomocy Ukrainie w Ostrawie na 
Czarnej Łące w okresie od 1 marca 
do ostatniego poniedziałku. 3,3 tys. 
osób skorzystało z oferty zakwate-
rowania. W ostatnich dniach liczba 
nowo przybyłych wynosi średnio 
150 osób dziennie. Pracę Centrum 
koordynuje Wojewódzka Straż 
Pożarna.
– Osoby, którym strażacy przydzie-
lą zakwaterowanie, są przewożone 
autobusami lub samochodami 
Wojewódzkiej Straży Pożarnej do 
przejściowych miejsc zamieszkania 
na terenie województwa moraw-
sko-śląskiego. Nadal są do dyspo-
zycji kwatery dla poszczególnych 
rodzin, jak dotąd nie trzeba było 
zapewniać noclegów grupowych w 
salach gimnastycznych i tym po-
dobnych miejscach – poinformował 
rzecznik strażaków Petr Kůdela. 
W Centrum znajduje się strefa 
relaksacyjna z leżakami, dwa kąciki 
zabaw dla dzieci. Przed budynkiem 
postawiono ogrzewany namiot, w 
którym uchodźcy mogą zostawić na 
czas załatwiania formalności psy i 
koty. Opiekuje się nimi pracownica 
schroniska dla zwierząt.  (dc)

•••
Punkt kończy działalność
Punkt pomocy uchodźcom wo-
jennym z Ukrainy na dworcu kole-
jowym w Boguminie zakończył w 
czwartek działalność. Powodem 
jest spadek liczby osób przybywają-
cych do Bogumina i przesiadających 
się na połączenia do Pragi czy in-
nych krajów europejskich. 
– Początkowo pomocy potrzebo-
wało nawet tysiąc osób dziennie. 
Dziś przewinie się przez dworzec 
kilkudziesięciu uchodźców. Nie jest 
zatem konieczne, aby nadal dyżu-
rowali tam nasi strażnicy miejscy 
oraz wolontariusze. Kiedy sytuacja 
się pogorszy, będziemy reagowali – 
poinformował wicedyrektor Straży 
Miejskiej Petr Vachtarčík. 
Punkt pomocy działał od początku 
marca. Wówczas sytuacja była 
krytyczna, masowo przybywający 
uchodźcy nieraz po kilka godzin 
czekali w Boguminie na dalsze połą-
czenia. Pomagali im, prócz strażni-
ków miejskich i pracowników kolei, 
także wolontariusze Czeskiego 
Czerwonego Krzyża, ADRY i innych 
organizacji.  (dc)

W SKRÓCIE

• Chór „Canti cum Novum” podczas występu w Ligotce Kameralnej. Fot. ARC

Na pierwszym miejscu Polska
Dokończenie ze str. 1

Na stomatologię trudno się 
dostać. Nie liczę więc na 
to, że będę miał zbyt duży 
wybór. Gdyby jednak tak 

się stało, to może jednak Polska? 
Ostatnio przekonałem się, że o wiele 
łatwiej przyswajam sobie informacje 
po polsku niż po czesku – dodaje. 

Również czwartoklasista Akademii 
Handlowej w Czeskim Cieszynie Jan 
Maksymilian Wojoczek od dwóch lat 
myśli o studiach za Olzą. – Interesu-
ją mnie kierunki ekonomiczne, co 
wiąże się z profi lem szkoły, w której 
przez cztery lata się uczyłem – mówi. 
Wybierać będzie pomiędzy Uniwer-
sytetem Jagiellońskim i Uniwersyte-
tem Ekonomicznym w Krakowie. Dla 
pewności złożył co prawda papiery 
także na czeskich uczelniach w Brnie 
i Ostrawie. – Ważniejsze są jednak 

dla mnie studia w Polsce. Ten kraj 
jest mi bliższy – przekonuje.

Jak potwierdzają maturzyści, in-
nym niekwestionowanym atutem 
studiów na polskich uczelniach jest 
stypendium. Plusem jest również 
to, że rekrutacja odbywa się na pod-
stawie świadectw, bez konieczności 
zdawania egzaminów wstępnych. 

Program im. Gen. Władysława An-
dersa obejmuje studia na polskich 
uczelniach pierwszego stopnia oraz 
jednolite studia magisterskie. Skie-
rowany jest do maturzystów kształ-
cących się w szkołach średnich poza 
granicami Polski, którzy nie posia-
dają obywatelstwa polskiego, mogą 
natomiast udokumentować polskie 
pochodzenie. Może to być Karta 
Polaka lub inny dokument potwier-
dzający ten fakt. Od ub. roku stypen-

dystami mogą zostać również osoby 
posiadające obywatelstwo Polski i 
innego kraju. Te jednak mogą ubiegać 
się wyłącznie o stypendium dyrekto-
ra Narodowej Agencji Wymiany Aka-
demickiej. Obejmuje ono możliwość 
podjęcia studiów ze stypendium na 
uczelniach nadzorowanych przez mi-
nistra edukacji i  nauki, poza kierun-
kami fi lologicznymi. Wyjątkiem jest 
fi lologia polska. Stypendium Ministra 
Kultury  Dziedzictwa Narodowego 
oraz Stypendium Ministra Zdrowia 
są dla nich nieosiągalne. Pierwsze 
dotyczy kierunków artystycznych 
na  uczelniach artystycznych nad-
zorowanych przez ministra kultury 
i  dziedzictwa Narodowego, drugie 
kierunków medycznych w uczelniach 
publicznych nadzorowanych przez 
ministra zdrowia.  (sch)

Wisła kupiła 
dom pisarza

Miasto Wisła ofi cjalnie stało się 
właścicielem domu rodzinnego 
Jerzego Pilcha, znanego polskiego 
pisarza, którzy zmarł 29 maja 2020 
roku. Umowę w obecności notariu-
sza we wtorek 5 kwietnia podpisali 
córka pisarza – Magdalena Bielska 
oraz burmistrz Wisły Tomasz Bu-
jok. Miasto chce stworzyć w tym 
miejscu Dom Pracy Twórczej po-
święcony jednemu z najwybitniej-
szych polskich autorów.

Magdalena Bielska przed ofi cjal-
nym przekazaniem kluczy zapre-
zentowała we wtorek włodarzom 
Wisły wnętrza domu i pomiesz-
czenia związane z pisarzem, w tym 
jego gabinet, w którym pisał, będąc 
w Wiśle, ale też mnóstwo zdjęć, pa-
miątek, nagród czy też rzeczy oso-
bistych.

Wisła chce utworzyć Dom Pracy 
Twórczej poświęcony wybitnemu 
pisarzowi i przedstawiający jego 
postać, ale też miejsce spotkań, a w 
ogrodzie m.in. miejsce na kameral-
ne koncerty. Wszystkie szczegóły 
dotyczące nowego miejsca kultu-
ralnego na mapie Wisły zostaną 
przedstawione w przyszłości.

– Mam nadzieję, że będzie to 
miejsce, które będzie tętniło ży-
ciem i będzie kolejnym punktem 
na kulturalnej mapie naszej miej-
scowości – cieszy się burmistrz 
Tomasz Bujok, który zapewnił cór-
kę Jerzego Pilcha o tym, że miasto 
postara się zrobić z tej przestrzeni 
perełkę, godnie upamiętniającą Je-
rzego Pilcha.

Wartość transakcji to 700 tys. zł. 
Kupno domu pisarza, jak stwierdził 
Bujok, jest ważne dla Wisły także w 
związku z rozwijającym się Festi-
walem Słowa im. Jerzego Pilcha 
„Granatowe Góry”. Tegoroczną, 
drugą edycję, zaplanowano w ter-
minie od 3 do 5 czerwca. (szb)

• Magdalena Bielska oraz burmistrz 
Wisły Tomasz Bujok w przyszłym 
Domu Pracy Twórczej. Fot. ARC

150 
mieszkańców Trzyńca i okolic składa-
jąc uroczyste ślubowanie rozpoczęło 
we wtorek nowy semestr akademicki 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Cere-
monia miała miejsce w Domu Kultury 
„Trisia” w obecności prorektora Uni-
wersytetu Ostrawskiego Pavla Drozdy 
i prezydent miasta Věry Palkovskiej. 
Po ślubowaniu słuchacze wzięli udział 
w wykładzie „Pradzieje i wczesne 
średniowiecze na ziemi cieszyńskiej”. 
Tematem pierwszego semestru będzie 
„Historia Śląska Cieszyńskiego”, a wy-
kłady poprowadzą historycy z Uniwer-
sytetu Ostrawskiego oraz pracownicy 
Muzeum Cieszyńskiego w Czeskim 
Cieszynie. 
 (klm)
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CREATON Polska sp. z o.o. to lider krajowego rynku ceramicznych pokryć dacho-
wych. Na sukces naszej firmy pracuje w Polsce łącznie około 300 pracowników. 
W naszych trzech zakładach produkcyjnych: w Olkuszu, Chojnicach i Widziszewie 
tworzymy najwyższej jakości dachówki ceramiczne i cementowe wraz z oryginal-
nymi akcesoriami i elementami montażowymi. Pracujemy w oparciu o najnowsze 
technologie, cały czas doskonaląc nasze produkty po to, by dostarczać naszym 
odbiorcom wyjątkową jakość dopasowaną do indywidualnych potrzeb. 20 lat hi-
storii naszej spółki w Polsce nauczyło nas, że siłą firmy są jej pracownicy. Będąc 
częścią międzynarodowej grupy TERREAL-CREATON, która jest wiodącym pro-
ducentem ceramicznych pokryć dachowych w Europie, czerpiemy z ogromnego, 
skumulowanego przez ponad 130 lat doświadczenia. Wzajemnie się wspieramy, 
inspirujemy, inwestujemy we wspólne pomysły. Dążymy do rozwoju, podejmując 
kolejne wyzwania. Liczą się dla nas ludzie i pasja towarzysząca im w codziennej 
pracy. Doceniamy wszystkie umiejętności i talenty. To dzięki temu produkty marki 
CREATON są tak wyjątkowe. 
Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA
(ze znajomością języka czeskiego)

Miejsce pracy: Olkusz
Za co będziesz odpowiadać?

 ǥ Bieżącą obsługę zamówień – wprowadzenie do systemu, realizacja, aktualizacja
 ǥ Utrzymywanie kontaktów telefonicznych i mailowych z klientami 

Czego od Ciebie oczekujemy?
 ǥ Bardzo dobrej znajomości języka czeskiego
 ǥ Umiejętności współpracy w zespole
 ǥ Komunikatywności, zaangażowania i rzetelności przy realizacji powierzonych zadań

Pracując z nami otrzymasz:
 ǥ Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 ǥ Atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy
 ǥ Szkolenia podnoszące kwalifikacje 
 ǥ Opiekę medyczną, kartę Multisport 

Administratorem przekazanych w rekrutacji danych osobowych jest CREATON Polska sp. z o.o. z siedzibą 
w Olkuszu (32-300), przy ulicy Wspólnej 6, KRS 114321.  
W sprawie danych możesz skontaktować się z nami na: daneosoboweatcreaton.pl  
Dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu otwartej rekrutacji lub rekrutacji przyszłych (jeżeli wyrazisz 
na to zgodę).  
W zakresie danych wskazanych w art. 22(1)§1 kodeksu pracy podstawą przetwarzania jest przepis prawa, 
a jeżeli chcesz nam przekazać więcej informacji o sobie (w tym Twój wizerunek) to ich przetwarzanie odbywa 
się na podstawie Twojej zgody. Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym kodeksem pracy, jest 
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
Zgodę na przyszłe rekrutacje lub zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych możesz cofnąć w dowolnym 
momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.  
Przysługuje Ci prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich spro-
stowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Jeżeli uważasz że przetwarzamy dane niezgodnie 
z prawem przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO. 
Nie będziemy naszej decyzji opierać na przetwarzaniu danych w sposób zautomatyzowany, ani profilowaniu.  
Dane osobowe zbierane w celu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji na aplikowane 
stanowisko i okres trwania roszczeń odszkodowawczych, a jak wyrazisz zgodę na przyszłe rekrutacje przez 
okres nie dłuższy niż 3 lata.

W odpowiedzi  
na fałszywe oskarżenia…
Aczkolwiek tekst ten jest reakcją na pamflet pani Toboły z ubiegłego tygodnia, zacznę czymś innym. Zdarzeniem, 
które przed paroma dniami odegrało się w pociągu do Pragi, a którym podzieliła się ze mną, w mediach 
społecznościowych, szanowana postać czeskiej sceny literackiej, przewodnicząca Stowarzyszenia Tłumaczy Anežka 
Charvátová. Podczas wizyty w Ostrawie kupiła książkę „Životice: obraz (po)zapomenuté tragedie” planując ją czytać 
podczas podróży do domu, do Pragi. Współpasażerka zwróciła się do niej z prośbą, że chciałaby książkę przejrzeć. 
Zwracając książkę powiedziała: „Mieszkam w Cieszynie i według mnie Karin Lednická pisze »Šikmý kostel« ze zbyt 
polskiej perspektywy”.

Karin Lednická

N
a szczęście 
w finale pa-
nie doszły do 
wniosku, że 
tak nie jest, 
że we wszyst-
kich swoich 

książkach staram się o jak najwięk-
szą równowagę. Sytuacja ta po-
twierdziła to, co podkreślam od lat: 
jak istotna jest wspólna rozmowa i 
słuchanie siebie nawzajem. Bez ta-
kiej konstruktywnej dyskusji nicze-
go nie osiągniemy. 

Jako kontrapunkt tej sytuacji 
przytoczę inny incydent. Niedaw-
no w moim messengeru wylądo-
wała wiadomość z anonimowego 
profilu. Była bardzo wulgarna, 
dlatego nie będę jej tutaj dosłow-
nie cytować. Znajdowało się w niej 
z grubsza to: „Ty …, kiedy wreszcie 
przestaniesz wspierać tych … pol-
skich faszystów?”. Zamiast kropek 
proszę sobie wstawić wyzwiska 
najgorszego sortu. Nie była to 
pierwsza wiadomość tego charak-
teru; kilkukrotnie byłam już rady-
kalnie oskarżana, że „zdradzam 
naród czeski i zaprzedaję swoją 
ojczyznę”.

Krótko powiedziawszy jestem 
pod ostrzałem grup o ekstremal-
nych poglądach z obu stron. Proszę 
wierzyć, że niekiedy jest to bardzo 
nieprzyjemne. 

Czemu zaczynam właśnie tak?
Żeby pokazać, jak na Zaolziu 

wciąż brakuje konstruktywnej 
dyskusji. Za to w nadmiarze nie-
stety mamy demagogii opartej 
na emocjach, zabetonowanych 
poglądach, których niektórzy nie 
chcą nawet odrobinę zmienić. Kie-
dy się do tego doda zwykłą ludzką 
awersję, powstanie z tego demago-
giczny „wytwór”, jaki zrodził się z 
klawiatury pani Toboły.

Nie znam tej damy. O jej istnieniu 
dowiedziałam się przypadkowo z 
tekstów, w których deprecjonuje 
moją pracę. Osobiście spotkałam 
się z nią tylko przez kilka minut 
– krzyczała na mnie przed krzy-
wym kościołem, kiedy akurat ob-
sługiwałam w info-kiosku. Była to 
bardzo żenująca sytuacja – goście 
starej Karwiny, którzy stali się mi-
mowolnymi świadkami tej sceny, 
nad zachowaniem pani Toboły 
tylko kręcili głowami a ja, ze wsty-
du za nią, chciałam się zapaść pod 
ziemię. Ufam, że tym ludziom nie 
zepsuło to przeżyć związanych z 
odwiedzinami zanikłego miasta. 
Trzeba oddać pani Tobole, że póź-
niej pisemnie przeprosiła mnie za 
tę scenę.

Tym jednak spis dobrych rze-
czy się kończy. Pojawiły się nato-
miast kolejne pamflety, które po-
mijałam milczeniem, ponieważ 
w pełni absorbowała mnie praca 
nad książką o Żywocicach. Spoty-
kałam się ze świadkami, spędza-
łam kolejne dni w archiwach.

Przed dwoma tygodniami książ-
ka wyszła i natychmiast stała się 
najlepiej sprzedającą się książką 
w Republice Czeskiej. Dziesiątki 
tysięcy ludzi dowiedziały się o 
wydarzeniach, o których nigdy 
nie słyszeli. Moja skrzynka ma-
ilowa pełna jest wiadomości, w 
których nieustannie brzmi jedno 
pytanie: Jak to możliwe, że ta-
kie wydarzenie, przez cały ten 
czas było przed nami zatajone?

Z pewnością ciekawa by była 
debata, czemu żywocicka trage-
dia jest tak (prawie) zapomniana, 
jak to mówi tytuł książki. Ten na-
wias wskazuje dwojakość sytuacji: 
w naszym regionie oczywiście się 
o Żywocicach wie. Ale już kawa-
łek stąd jest to historia zupełnie 
nieznana. To staram się napra-
wić, ponieważ nieznajomość tę 
postrzegam jako wielką hańbę, 

niesprawiedliwość, krzywdę. 
Zresztą sam pomysł napisania 
oddzielnej książki poświęconej 
tragedii żywocickiej zrodził się ze 
słów córki jednego z zamordowa-
nych mężczyzn: „Wszyscy o nas 
zapomnieli”.

Pani Toboła wskazuje, że prze-
cież rokrocznie odbywa się me-
moriał z udziałem oficjalnych 
mówców. To prawda. Ale prawdą 
jest i to, że podczas tego zgroma-
dzenia większość rodzin zabitych 
siedzi na skraju drogi, a żaden z 
mówców się do nich nie zwraca 
(przynajmniej w ostatnich latach 
tak było, śledzę to szczególnie 
uważnie). W zeszłym roku zapro-
testował przeciwko temu jeden ze 
świadków tragedii. Podczas ob-
chodów są oficjalne przemówie-
nia, wieńce… i to wszystko.

Tak, organizowana jest cyklo-
-wędrówka do miejsc żywocickiej 
tragedii – bardzo chwalebna ini-
cjatywa! Tak, Stowarzyszenie Ži-
votice sobě bardzo się stara o god-
ne upamiętnianie historii i walczy 
o zachowanie pomniczków, chwa-
ła im! I oczywiście w zeszłym roku, 
jesienią wyszedł czeski przekład 

książki Danuty Chlup pod tytułem 
„Jizva”. Kiedy czeski wydawca 
poprosił mnie, abym tę powieść 
rozpropagowała w Republice Cze-
skiej, nie wahałam się ani chwilę. 
Zrobiłam „Jizvě” reklamę i udzie-
liłam patronatu swoim imieniem, 
ponieważ szczerze wspieram każ-
dą aktywność umożliwiającą wej-
ście tematu tragedii żywocickiej 
w przestrzeń publiczną. Jestem 
pewna, że teraz, po wydaniu mojej 
książki, wzrośnie zainteresowanie 
także powieścią Danuty Chlup. 
Szczerze się z tego cieszę, o to wła-
śnie chodzi przede wszystkim – 
aby jak najwięcej ludzi dowiedzia-
ło się o Żywocicach! Dlatego i ja 
poświęciłam tragedii żywocickiej 
książkę i cieszę się z jej gorącego 
przyjęcia przez czytelników.

Wszystko to jest bardzo pozy-
tywne. Tyle ludzi się stara… i ja 
się staram – a później przyjdzie 
pani Toboła, która na moją pracę 
wyleje wiadro pomyj.

Spójrzmy teraz na niektóre 
twierdzenia z jej artykułu, który 
rozpoczynał bulwaryzujący i clic-
kbajtowy tytuł „Zaczęło się prze-
pisywanie historii?”.

Mogłabym polemizować, a 
nawet zaprzeczyć prawie każde-
mu zdaniu, ponieważ ten tekst 
bardziej przypomina kłamliwą 
propagandę niż rzeczywistą pu-
blicystykę. Wspomnę jednak tyl-
ko kilka twierdzeń autorki, które 
uważam za kłamstwa wręcz skan-
daliczne – a przede wszystkim za 
podły wyraz pogardy dla ro-
dzin ofiar tragedii żywocickiej, 
biorących udział w powstawa-
niu mej książki.

Jak „czerwona nić” przez cały 
tekst przeplata się celowe krętac-
two i demagogia mające na celu 
skrzywdzenie i oczernienie. Pani 
Toboła cytuje na przykład moje 
słowa dotyczące drugiej części 
„Šikmého kostela”, która odgry-
wa się w latach 1921-1945. Podczas 
wywiadu powiedziałam wtedy, że 
„od października 1938 właściwie 
piszę polską historię”. Miałam na 
myśli fakt, że całe Zaolzie było po 
Monachium przyłączone do Pol-
ski i musiało stąd odejść (w więk-
szości pod przymusem) ponad 30 
000 Czechów. Jednak pani Tobo-
ła pomijając osadzenie w czasie, 
wyrwała twierdzenie z kontekstu 

i wybierała sobie z niego to, co pa-
sowało jej do uwierzytelnienia jej 
kłamstw. I w tym duchu jest cały 
następujący później tekst.

Moja książka „Životice: ob-
raz (po)zapomenuté tragedie” 
dedykowana jest Mečislavowi 
Borákowi jako wyraz głębokiego 
szacunku, który mam w sobie dla 
niego i jego pracy. W całej mojej 
książce jego dzieło jest wielokrot-
nie wspomniane i cytowane. Tak, 
uważam za wielką szkodę, że jego 
prace nie przeniknęły do szerszej 
świadomości, że nie są powszech-
nie znane. Dla przypomnienia 
– ostanie wydanie jego pracy o 
Żywocicach miało miejsce w roku 
1999 i nie było dystrybuowane do 
standardowej sieci księgarń. Dzi-
siaj z trudem można je odnaleźć 
w antykwariatach. Stan bardzo 
niezadowalający, mając na uwa-
dze znaczenie wszystkich jego 
publikacji, prawda? Może teraz i 
to się zmieni, a dzieło pana profe-
sora znajdzie godnego wydawcę, 
który jego książki (przynajmniej 
niektóre) udostępni szerokiemu 
gronu czytelników. Z największą 
radością wszystkie reedycje będę 
propagowała, tak jak propagowa-
łam „Jizvę” Danuty Chlup, aby 
dotarły do jak najszerszych krę-
gów odbiorców.

Niezmiernie cenię sobie wspar-
cie, jakie moja praca dostała od 
synów profesora Boráka. Umożli-
wiono mi nieograniczony dostęp 
do jego archiwum, które zgro-
madzone jest na Uniwersytecie 
Śląskim w Opawie. Z fascynacją 
przeglądałam każdą fiszkę i fo-
tografię, które pan profesor zgro-
madził. Zbiór godny podziwu, z 
którego widoczna jest jego pasja 
jak również ogromne zaufanie lu-
dzi, którym się cieszył. Znalazłam 
ogrom cennych dokumentów i 
zdjęć, które mu ludzie posyłali. 
Przeglądałam jego notatki i ko-
respondencję i musiałam się po-
kłonić przed jego niezłomnością 
i uporem w odnalezieniu i zapi-
saniu prawdy. Ogromnym wy-
różnieniem dla mnie jest umoż-
liwienie mi przez braci Boráków 
kontynuacji dzieła pana profeso-
ra Boráka.

Żałuje jednego: że się z panem 
profesorem nie zdążyliśmy spo-
tkać. W tych okolicznościach, 
ważne dla mnie były słowa jego 
syna Metoděja, które wypowie-
dział podczas spotkania świad-
ków z okazji wydania książki: „W 
imieniu mojego ojca chciał-

bym podziękować Karin Led-
nickiej za poruszenie tego te-
matu, nad którym mój ojciec 
pracował od dawna. Wielka 
szkoda, że nie mógł współpraco-
wać na powstawaniu tej książki, 
bo wierzę, że byłby z niej bardzo 
zadowolony”.

Tyle odnośnie do twierdzeń 
pani Toboły, że nadużywam imie-
nia profesora Mečislava Boráka.

Dla pełni obrazu sytuacji, trze-
ba dodać jeszcze jedno: pani 
Toboła wykazała się wielkim 
wysiłkiem, aby uniemożliwić 
mi pozyskanie zgody na pracę 
ze spuścizną profesora Boráka. 
Starała się przekonać właścicie-
li praw autorskich, abym jej nie 
dostała – ostatecznie sama się do 
tego, w swoim tekście, pośrednio 
przyznaje. To się jej nie udało. 
Oczywiście mam pisemną zgodę 
jak braci Boráków, tak również 
Uniwersytetu Śląskiego w Opa-
wie, którym jeszcze raz dziękuję 
za wsparcie mojej pracy.

Na pytanie, dlaczego pani To-
boła zniża się do czegoś tak że-
nującego, odpowiedzi wciąż bez-
skutecznie poszukuję. Tak samo 
nie wiem w ogóle o kim myśli 
wspominając owego zagadkowe-
go, nienazwanego duchownego i 
akademika Uniwersytetu Ostraw-
skiego, który mnie, według jej 
słów, odwodził od zamiaru napi-
sania książki o Żywocicach. Nikt 
taki mnie nie odwodził od pisa-
nia. 

A jeśli już mówimy o wsparciu 
– książkę ochrzciła konsul gene-
ralna Izabella Wołłejko-Chwasto-
wicz, a jej przemowa była jedną z 
najbardziej emocjonalnych czę-
ści uroczystego przedstawienia 
książki, w którym wzięło udział 
ponad sto osób związanych z 
ofiarami tragedii żywocickiej i 
ich rodzin. Ojcem chrzestnym 
był dyrektor ostrawskiego stu-
dia Telewizji Czeskiej – Miroslav 
Karas, długoletni korespondent 
zagraniczny i osobisty przyjaciel 
Mečislava Boráka.

Najbardziej poruszające były 
dla mnie jednak słowa świad-
ków, w których dziękowali za 
moją pracę. Wykorzystam oka-
zję, abym znowu podziękowała 
wszystkim świadkom, którzy 
współpracowali ze mną two-
rząc tę książkę i zdecydowali 
się otworzyć niezmiernie bolesne 
wspomnienia. Ich godna podziwu 
odwaga jest fundamentem całej 
mojej książki.

Jaka była ich motywacja do 
współpracy ze mną? To, że tak 
samo jak ja chcieli, aby tragiczne 
losy ich rodzin były godnie upa-
miętnione. Aby były wyjaśnione 
białe plamy. Wszyscy tekst książ-
ki dostali do autoryzacji i wszyscy 
wyrazili na niego zgodę.

W tym świetle wyrok pani To-
boły, że przekraczam granice ety-
ki, jawi się jako najwyższej miary 
absurd.

Kiedy osoby faktycznie zainte-
resowane historią tragedii żywo-
cickiej doceniają nowe odkrycia, 
do których udało mi się dotrzeć 
dzięki relacjom naocznych świad-
ków i zasobom zagranicznych 
archiwów, pani Toboła z niezna-
nych powodów mówi o „bulwary-
zacji” tematu. 

Zbytecznym by było dalsze zaj-
mowanie się kłamstwami pani 
Toboły, których celem nie jest nic 
innego, jak tylko deprecjonowanie 
mojej pracy. Robi to już od dłuż-
szego czasu, a ja przez cały ten 
okres pomijałam to milczeniem, 
ponieważ nie mam czasu i ocho-
ty na prowadzenie polemik na 
tak niskim poziomie. Tym razem 
jednak zareagować już musiałam, 
ponieważ plugawieniem książ-
ki o Żywocicach Otylia Toboła 
plugawi również wspomnienia 
tych, których tragedia dotknęła 
osobiście, a dla których stała się 
traumą na całe ich życie.

Wstyd mi za nią, kiedy czytam, 
jak lekceważąco wyraża się o sło-
wach najbliższego członka rodzi-
ny prof. Boráka i jego przyjaciela. 
„I nie jest ważne, co kto powie-
dział na jego temat na uroczysto-
ści chrztu (…)” pisze pani Toboła. 
Tym aroganckim stwierdzeniem 
obraża Metoděja Boráka, Mi-
roslava Karasa i tych wszystkich, 
którzy w tym dniu z najwyższym 
szacunkiem wspominali prof. 
Boráka. Wszyscy się mylą, tylko 
pani Toboła ma rację!

Abym jednak optymistycznie 
zakończyła ten komentarz odnio-
sę się jeszcze raz do spotkania ze 
świadkami. Była to uroczystość 
pełna ludzkiej wzajemności i 
wspólnoty i właśnie w tym dostrze-
gam nadzieje, że większość ludzi 
nie chce żyć w nienawiści, ale w 
zgodzie i wzajemnym szacunku.  

Poniższy tekst jest oryginałem, któ-
ry otrzymaliśmy od Karin Lednickiej. 
Poprawiliśmy jedynie cudzysłowy 
oraz kropki.

• Rodzicami chrzestnymi książki byli konsul generalna Rzeczpospolitej Polskiej pani Izabella Wołłejko-Chwastowicz i dyrek-
tor ostrawskiego studia Czeskiej Telewizji pan Miroslav Karas. Przemówienie pani konsul wywołało głośny aplauz obecnych. 
Zdjęcia: DANIEL CIEŚLAR

• Spotkanie z członkami rodzin ofiar tragedii żywocickiej całkowicie zapełniło salę Domu Robotnika w Olbrachcicach. 

Poradnik na czas 
kryzysu i wojny

Polski rząd wy-
dał poradnik, w 
którym doradza 
społeczeństwu, 

jak przygotować się na 
sytuacje kryzysowe ta-
kie jak wojna. Publika-
cja Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa zawiera 
wskazówki, jak zacho-
wać się podczas ataku z 
użyciem zwykłej, che-
micznej i nuklearnej 
broni. 

„Umiejętność radze-
nia sobie w sytuacjach 
zagrożenia jest niezwy-
kle istotnym elementem 
budowania odpornego 
społeczeństwa, a to prze-
kłada się bezpośrednio 
na odporność państwa” 
– czytamy na stronie Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa, które od 
kilku lat prowadzi edukację w tym 
obszarze, przygotowując poradniki 
bezpiecznych zachowań, infografi-
ki, animacje i filmy rozpowszech-
niane poprzez profile w mediach 
społecznościowych.

W poradniku w prosty sposób 
wyjaśniono, jak przygotować się 
do funkcjonowania/działania w 
sytuacji kryzysowej – co zrobić, 
by uniknąć zagrożenia i jak się za-
chować podczas jego wystąpienia. 
Sytuacje kryzysowe mogą mieć 
różne podłoże – i nie zawsze musi 
to być intencjonalne działanie 
człowieka, ale np. wypadek/awaria 
w zakładzie przemysłowym, który 
wykorzystuje w procesie technolo-
gicznym niebezpieczne substancje 
– dlatego warto być przygotowa-

nym. Wiedzieć, co oznaczają np. 
wyjące syreny, jak się alarm odwo-
łuje, co należy wtedy zrobić.

Poradnik składa się z dwóch czę-
ści. Pierwsza zawiera informacje 
niezbędne do przygotowania się 
na zagrożenie, druga – wskazówki 
działania w czasie kryzysu. W ma-
teriale znajdziemy m.in.: jak budo-
wać odporność na poziomie rodzi-
ny, aby zwiększyć bezpieczeństwo 
swoje i swoich bliskich; jak chronić 
się przed dezinformacją, aby nie 
ulec np. panice; jak się zachować 
podczas alarmu i co oznaczają po-
szczególne sygnały; jak przygoto-
wać się do ewentualnej ewakuacji; 
jak się zachować w przypadku ska-
żenia terenu, braku dostaw energii 
elektrycznej czy sytuacji zakładni-
czej; jak udzielić pierwszej pomocy.

 (szb/RCB) 

• Publikacja pt. „Bądź gotowy — poradnik na czas 
kryzysu i wojny” jest dostępna na stronie RCB oraz 
na glos.live. Fot. ARC
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

D L A  D Z I E C I

Fot. ARC przedszkola

REKLAMA

N A S Z E  S P R AW Y

E-mail: danuta.chlup@glos.live  
Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz. 

Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

Wiosenna kreatywność dzieci
Dzieci z polskiego przedszko-
la w Mostach koło Jabłonkowa 
są kształcone wszechstronnie. 
Personel z wielkim zaangażowa-
niem dba zarówno o ich rozwój 
intelektualny, zdrowotno-rucho-
wy, jak i twórczy, z akcentem na 
umuzykalnienie i działalność 
plastyczną, którą bardzo umie-
jętnie prowadzi i rozwija kierow-
niczka placówki, Renata Baron.

Marzec w twórczości dzieci to 
przede wszystkim ich artystycz-
ne wypowiedzi nt. zwiastunów 
zbliżającej się wiosny. Prace in-
spirowane kapryśną marcową 
pogodą, urocze słoneczka, ślicz-
ne główki przebiśniegów, kolo-
rowe ptaszki w koronach drzew, 
małe kaczuszki, bociany w 
gniazdach – to były najczęstsze 

motywy prac małych dzieci. W 
pracy plastycznej pojawił się też 
wieloznaczny wyraz „kotki” (kot-
ki – zwierzęta oraz kotki – bazie 
wierzbowe). To wszystko popar-
te zostało utworami literackimi, 
opowiadaniami, różnorodnymi 
piosenkami, zabawami ruchowy-
mi. Na parapecie okna pojawił się 
prawdziwy wiosenny ogródek, 
dzieci samodzielnie zasiały tam 
rzeżuchę, marchewkę, posadziły 
groszek, fasolę i cebulę. 

Rankiem w poniedziałek 21 
marca przedszkolaki przygoto-
wały Marzannę: namalowały jej 
ponurą, złą twarz, ubrały w suk-
nię z  ciemnoniebieskiej krepiny 
ze srebrnymi gwiazdkami. To 
była taka zła Pani Noc, która nie 
chce opuścić naszych terenów, 

a dzieciom nie chce zdradzić, 
gdzie schował się wiosenny gaik. 
Kiedy przedszkolakom udało się 
wrzucić kukłę do potoku Osze-
tnica i odnaleźć gaik, powitały 
go głośnym okrzykiem radości i 
z piosenką na ustach przyniosły 
do przedszkola.

Na pewno na długo też pozo-
stanie w pamięci przedszkola-
ków bardzo mile spędzony prima 
aprilis, dzień pełen wesołych za-
baw i niewinnych żartów.

Kulminacją była impreza, która 
odbyła się w sobotę 2 kwietnia w 
Domu PZKO w Mostach koło Ja-
błonkowa, gdzie dzieci przedsta-
wiły przygotowywany od trzech 
tygodni program wielkanocny. 
Urocze maluszki zamieniły się w 
aktorów: malarzy wielkanocnych 

jajek, kurczątka, owieczki, zającz-
ka, całość dopełniły tańce, śpiew, 
recytacja, a przede wszystkim 
z  serca płynące życzenia wielka-
nocne. Wszyscy zaproszeni goście 

byli zafascynowani występami 
dzieci, z których dumni byli rodzi-
ce, dziadkowie oraz panie nauczy-
cielki przygotowujące program. 

 Janina Goryl

Razem na zielonej szkole
Wspólne wyjazdy polskich placówek edukacyjnych z Olbrachcic i Orłowej są już tradycją. W ubiegłym tygodniu 
obie polskie szkoły i oba przedszkola razem spędziły pięć dni na zielonej szkole w Łomnej Górnej. 

Z
ajęcia związane 
były z pozna-
waniem przyro-
dy. Dzieci m.in. 
p o s z u k i w a ł y 
śladów leśnych 
zwierząt, uczy-

ły się je rozpoznawać, szukały 

żyjątek wodnych, poznawały 
rośliny. 

– Jesteśmy tu w ramach pro-
jektu zaproponowanego nam 
przez Centrum Edukacji Przy-
rodniczej „Ursus” z Łomnej 
Dolnej – zdradziła dyrektor-
ka szkoły i przedszkola w Ol-

brachcicach Jolanta Kożusz-
nik. 

Przedszkolaki miały wspólne 
zajęcia, uczniowie podzieleni 
byli na grupy młodszą i starszą. 
W każdej z nich były dzieci z obu 
miejscowości. Wszystko po to, aby 
wzajemnie się poznały oraz zinte-

growały. Przez cztery dni zajęcia 
odbywały się na łonie natury, je-
den dzień spędzono w Centrum 
„Ursus”. 

– Mieliśmy szczęście, że pod-
czas naszego pobytu nie było jesz-
cze tyle śniegu jak w następnych 
dniach – stwierdziła po powrocie 

nauczycielka orłowskiego przed-
szkola Ksenia Stuchlik. – Dzięki 
temu widzieliśmy na przykład, jak 
rozmnażają się żaby. Na jednej z 
łąk było ich mnóstwo. To było bar-
dzo ciekawe dla dzieci. 

Więcej zdjęć na naszej stronie 
www.glos.live. (dc)

Niezwykłe przygody 
błazna Kacperka
Zespół „Bajki” Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie 1 kwietnia wystawił premierę przedstawienia 
„O 3 królewnach i 3-głowym smoku” w reżyserii Petroneli Dušowej. Inscenizacja nawiązująca do motywów 
klasycznej bajki Milady Mašatowej została zagrana tradycyjnymi drewnianymi marionetkami, w formule teatru 
wędrownego zakładającej minimalizm scenografi czny.

Małgorzata Bryl-Sikorska

O
prócz trzech 
k r ó l e w i e n , 
króla, księcia i 
smoka z trzema 
głowami reży-
serka postano-
wiła dodać do 

tej historii postać wesołego Błazna 
Kacperka (Gašparka), który staje 
się przewodnikiem po prezento-
wanym świecie. Postać ułatwia 
najmłodszym odbiór przedstawie-
nia, bo komentuje zdarzenia, a 
także zachęca dzieci do interakcji, 
zadając im różne pytania, na które 
chóralnie odpowiadają. Jak zazna-
czyła Dušowa w wywiadzie przed 
premierą, brakowało jej we współ-
czesnym teatrze dziecięcym posta-
ci błazna, który dawniej pojawiał 
się na czechosłowackiej scenie bar-
dzo często, na przykład celnie ko-
mentując sytuację polityczną czy 
zdarzenia społeczne. Kacperek w 
„Bajce” wprawdzie nie komentuje 
żadnych wydarzeń politycznych, 
ale zabawnie odnosi się do zacho-
wań albo wypowiedzi innych boha-
terów przedstawienia, ironicznie 
dystansując się wobec nich. Kieru-
jący lalką błazna Jakub Tomoszek 
modulował głos i sprawnie animo-
wał marionetką. Dziecięca widow-
nia z zainteresowaniem śledziła 
akcję, niejako zapominając, że za 
lalką stoi aktor, postrzegając ją jako 
odrębny byt. 

Drewniane klasyczne mario-
netki i prosta składana scenogra-
fi a autorstwa Miroslava Duši to z 
jednej strony rozwiązanie, które 
ułatwi zespołowi podróżowanie (a 
„Bajka” dość często gra poza swoją 
siedzibą, także w plenerze), ale z 
drugiej strony stanowi wyzwanie 
dla aktorów. Animacja marionetki 

wymaga zaawansowanych umie-
jętności lalkarskich, które zdecy-
dowanie zespół „Bajki” posiada i 
dobrze, że przy okazji spektaklu w 
reżyserii Dušowej artyści znowu 
mogli je zaprezentować. W tym 
kontekście bardzo dobrze zagrali 
Jan Szymanik, wcielający się m.in. 
w rolę króla, a także Ewa Kus i Do-
rota Grycz w rolach księżniczek. 
Szczególnym wyzwaniem dla lal-
karzy była animacja i zagranie 
trzygłowego smoka (Dorota Grycz, 
Ewa Kus i Jan Szymanik). Artystów 
wspomogła tu także odpowiednio 

dostosowana muzyka (specjalnie 
dopasowany motyw muzyczny), 
a także oświetlenie. Niewątplie 
humorystycznym elementem w 
kontekście animacji smoka jest da-
nie każdej z jego głów innego gło-
su: jedna mówi normalnie, druga 
jąka się zabawnie, a trzecia mówi 
z parodystycznym angielskim ak-
centem. Oprócz tego smok odór z 
paszczy maskuje dezodorantem, a 
na porwanie księżniczki stroi się w 
muchę. Reżyserka wraz z aktorami 
postarali się, by smok nie budził 
grozy lub przerażenia u dzieci, a 

wręcz przeciwnie – gapowaty po-
twór niejednokrotnie wywołuje 
salwy śmiechu. Dodatkowo odbiór 
przedstawienia umilają liczne par-
tie muzyczno-wokalne (muzyka: 
Artur Říman).

Trzy krótkie historie w wykona-
niu zespołu „Bajki” o losach trzech 
królewien są nie tylko zabawne, 
ale i niosą mądre przesłanie. Inte-
ligentne dziewczynki i dziewczyny 
zawsze sobie poradzą. Poszerzanie 
swojej wiedzy i kompetencji popła-
ca, podobnie jak budowanie relacji 
opartej na miłości. Najgorzej koń-

czą ci, którzy są niesympatyczni i 
nie szanują innych. Spektakl oglą-
dał z zapartym tchem mój cztero-
letni syn Maksio. Jego ulubionymi 
bohaterami był błazen i smok, a w 
kontekście scenografi i spodoba-
ły mu się kolorowe kwiaty. Miłym 
akcentem było umożliwienie dzie-
ciom dotknięcie lalek po przed-
stawieniu i zrobienie sobie z nimi 
zdjęć. Maksio wyszedł z teatru 
zadowolony i jeszcze długo roz-
mawialiśmy w domu o tej historii, 
dlatego oboje polecamy najnowsze 
przedstawienie „Bajki”. 

• Trzy krótkie historie w wykonaniu zespołu „Bajki” o losach trzech królewien są nie tylko zabawne, ale i niosą mądre przesłanie. Fot. KARIN DZIADEK

 GŁ-218

WOLNE
MIEJSCE PRACY

Gmina 
Sucha Górna

przyjmie 

REFERENTA
KSIĘGOWOŚCI 

I BUDŻETU
z wykształceniem
Ing. / Bc. / matura
Czas nieokreślony

Zainteresowani powinni kierować się
ogłoszeniem publicznym nr 2/2022 
zamieszczonym na tablicy informacji 

publicznej pod nr. 20/2022 na

www.hornisucha.cz
Termin składania zgłoszeń

upływa 12. 4. 2022

Info: tel. 596 420 171

 GŁ-231

Firma ARAGMA s.r.o. 
zatrudni pracownika na stanowisko 

RECEPCJONISTKI
Wymagamy:
wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziany kurs asystentki dentystycznej, 
podstawy księgowości, umiejętność szybkiego pisania, praca na PC, znajomość 
języka polskiego oraz angielskiego, odpowiedzialność, komunikatywność, 
otwartość oraz przyjazny sposób bycia.

Oferujemy:
stałą pracę na pełny etat, w miłym zespole. Rozpoczęcie pracy od 1. 9. 2022 lub 
w dogodnym terminie.
CV prosimy wysyłać na adres e-mailowy: contact@big-smile.eu, do 30. 4. 2022.

 GŁ-115

Znajdź nas 
na Facebooku

Znajdź nas 
na YouTubie
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Janusz Bitt mar 

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Film pokazujący dawne 
środowisko narciarskie oparty 
na faktach – w dodatku 
czeski – to brzmi ciekawie. 
I faktycznie tak jest. W tym 
numerze Pop Artu również 
druga odsłona konkursu 
zorganizowanego wspólnie 
z szefami karwińskiego 
festi walu Dolański Gróm. 

RECENZJE

POSLEDNÍ 
ZÁVOD
Czasami słyszę dosyć niesprawiedliwe 
opinie, które rozpowszechniają sami 
ich czescy autorzy. O wątpliwym cze-
skim patriotyzmie, a raczej całkowitym 
jego braku. O tym, że Czesi potrafi ą 
zaśpiewać hymn tylko po sportowym 
triumfi e. Podobne rozważania snułem 
już wcześniej w tej rubryce, przy oka-
zji świetnego serialu „Božena”, nakrę-
conego w hołdzie dla wybitnej pisarki 
Boženy Němcowej. I te myśli wróciły 
przy okazji fi lmu „Poslední závod” w 
reżyserii Tomáša Hodana. 

Nawet ludzie rozpieszczani serwisa-
mi Netfl ix i HBO Max powinni od czasu 
do czasu wpaść do kina. Dla zdrowia 
psychicznego chociażby. I jeśli tapcza-
nowi kinomani zapytają mnie, na któ-
ry fi lm warto się akurat teraz wybrać 
do najbliższego kina, odpowiem bez 
namysłu: właśnie na „Poslední závod”. 
Powodów jest kilka, najważniejszy spro-
wadza się do wspólnego mianownika – 
patriotyzmu, z jakim Hodan podchodzi 
do tematu rywalizacji narciarzy w Kar-
konoszach, gdzie już przed wybuchem 
I  wojny światowej ścierały się dwie 
mentalności – czeska i niemiecka. 

W fi lmie pokazana jest historia opar-
ta na faktach, potraktowana jednak 
nietuzinkowo, z naciskiem na psycho-
logiczne naszkicowanie dramatu, który 
wydarzył się dokładnie 24 marca 1913 
roku na wierzchołkach Karkonoszy. W 
zawodach na 50 km zginęli dwaj nar-
ciarze – Bohumil Hanč i Václav Vrba-
ta. Hanč, który rywalizował w wyścigu 
z najlepszym wówczas niemieckim 
narciarzem biegowym Oswaldem Bar-
telem, zameldował się na starcie w 
ostatniej chwili. Był gwiazdorem go-
spodarzy, ale też człowiekiem, którym 
targały rozterki po tragedii w rodzinie. 
Z jednej strony obiecał żonie, że już nie 
wróci do ścigania, z drugiej nie był w 
stanie odmówić przyjaciołom ze związ-
ku narciarskiego, którzy przekonywali, 
że chodzi o więcej, niż tylko bieg na 50 
km. „To patriotyczny obowiązek, Niem-
ca trzeba pokonać za wszelką cenę” – 
słyszał od kolegów w knajpie. 

Fani narciarstwa wiedzą, że w Kar-
konoszach stoi kamienna mogiła, upa-
miętniająca tamto tragiczne wydarze-

nie. Dziś wiemy, jak skończyła się ta 
prestiżowa narciarska walka w Karko-
noszach, rozpętana na pięć lat przed po-
wstaniem samodzielnej Czechosłowa-
cji. Dzięki reżyserowi, który głównych 
protagonistów poprowadził za kamerą 
z pasją miłośnika sportów ekstremal-
nych, dramatyczne sceny pościgu w 
burzy śnieżnej sprawiają wrażenie na 
tyle autentycznych, że siedząc w kinie 
podświadomie ruszałem nogami do 
rytmu biegu Kryštofa Hádka (Bohumil 
Hanč). Kawał świetnej roboty wykonał 

na planie nie tylko Hádek, ale właśnie 
on w roli Hanča zelektryzował widzów 
najmocniej. Sekundują mu zaś Marek 
Adamczyk i Oldřich Kaiser w roli mło-
dego (Adamczyk) i starszego (Kaiser) 
Emericha Ratha, Niemca z  Pragi, jak 
sam lubił się określać. Przyjaciel Hanča 
na dobre i na złe, o czym dobitnie prze-
konujemy się od pierwszej do ostatniej 
minuty fi lmu, wyrósł niechcący na naj-
bardziej tragicznego bohatera. 

W fi lmie pędzącym w dużym tem-
pie przeplatają się z wyczuciem, nie-
burzącym logicznego porządku, dwie 
linie czasowe – rok 1913 oraz lata 50., 
które Rath spędza w komunistycznej 
Czechosłowacji (w fi lmie jako pracow-
nik w kotłowni w jednym z karkono-
skich hoteli). W jego wspomnienia 
wsłuchuje się kierownik hotelu (świet-
na kreacja ostrawskiego aktora Jana 
Hájka). Od jego listu, wysłanego do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
zależą losy Ratha, zaproszonego w 
roli honorowego gościa na igrzyska 
olimpijskie w Rzymie w 1960 roku. 
Zwłaszcza Oldřich Kaiser zagrał Ratha 
doskonale, tak, jak gdyby razem regu-
larnie spotykali się przy piwie. Zresztą 
aktor, obsadzany w młodości w rolach 
komediowych, dojrzał przed kamerą 
jak wino. Próbkę swoich dramatycz-
nych kreacji pokazał chociażby w 
słynnym obrazie „Tmavomodrý svět” 
Jana Svěráka o czechosłowackich lot-
nikach RAF w trakcie II wojny świa-
towej. Aktorstwo Marka Adamczyka, 
który wcielił się w młodego Ratha, 
jest natomiast bardziej przewidywal-
ne. Na planie fi lmowym zatrudnienie 
znalazła też życiowa partnerka Adam-
czyka, znana czeska snowboardzistka 
Eva Samkowa. W roli pensjonariusz-
ki hotelu w Karkonoszach rzuciła w 
stronę widzów w kinie tylko jedno, 
ale wymowne zdanie: „Kim do chole-
ry jest ten facet?” – pytając o Ratha, 
zjeżdżającego na nartach na stoku nad 
hotelem w stylu zarezerwowanym wy-
łącznie dla olimpijczyków.  

Tomáš Hodan wpadł na pomysł na-
kręcenia „Ostatniego wyścigu” (bo tak 
pewnie zostanie przetłumaczony tytuł 
fi lmu na potrzeby polskiej dystrybu-
cji, a plany z tym związane są bardzo 
ambitne) podczas wycieczki w Karko-
noszach. – Siedzieliśmy w schronisku, 
zastanawiając się, co by tu fajnego 
zmajstrować – wspominał przy okazji 
jednego z wywiadów reżyser. Punktem 
wyjścia dla twórców był czarno-biały 
obraz „Synové hor”, nakręcony w 1956 
roku na kanwie tych samych wydarzeń 
opisanych w literackiej formie przez 
Františka Kožíka. W tamtej wersji szla-
chetny patriotyzm nosił znamiona ko-
munistycznego internacjonalizmu. Nie 
mogło być zresztą inaczej, była to prze-
cież druga połowa lat 50. XX wieku. 

Nienachalna, a mimo to w każdym 
spojrzeniu i geście Bohumila Hanča wi-
doczna miłość do ojczyzny ma szczegól-
ną wymowę w obecnych czasach, kiedy 
znów pokój w naszej części Europy został 
brutalnie pogwałcony. Ukrainę, gdzie od 
ponad miesiąca toczy się okrutna wojna 
wywołana przez rosyjskiego agresora, 
dzieli od granicy raptem pięć godzin jaz-
dy samochodem. I tak na dobrą sprawę 
nie tylko Stary Kontynent, ale cały świat 
został już wciągnięty pośrednio czy też 
bezpośrednio w ten konfl ikt. „Posled-
ní závod” można zatem potraktować w 
dwojaki sposób: jako wartki fi lm rodem 
ze środowiska zapalonych narciarzy lub 
jako podręcznikową lekcję patriotyzmu 
osadzoną w surowej, zimowej scenerii 
Karkonoszy. Od was samych zależy, jaką 
opcję wybierzecie dla siebie. 

Z »Głosem« na Dolański Gróm 
Tydzień temu na łamach naszej gazety rozkręciliśmy zabawę, w której 
można zdobyć aż sześć biletów na rockowy festi wal Dolański Gróm w 
Karwinie. W imprezie zaplanowanej na 18 czerwca w Parku Boženy 
Němcowej, a dokładnie na tyłach parku w strefi e nazywanej „Przystań”, 
zagrają wieczorem gwiazdy z Polski i Słowacji – IRA oraz Habera&Te-
am, na początek zaś młode polskie formacje Stach Bukowski i Kambo. 
W ubiegły piątek pytaliśmy o tytuł ostatniego studyjnego albumu gru-
py IRA. Chodzi oczywiście o płytę „Jutro” wydaną w roku 2021. Wśród 
wielu prawidłowych odpowiedzi szczęście uśmiechnęło się do trzech 
osób: Marioli Kowali, Moniki Mitrengowej oraz Pawła Klimoszka. 
Dziś pora na drugą odsłonę konkursu zorganizowanego wspólnie z or-
ganizatorami festi walu z MK PZKO w Karwinie-Frysztacie. 

PYTANIE 2
Lider słowackiej grupy Team, Pavol Habera, w latach 90. współpraco-
wał ze słynnym Karlem Gott em przy tworzeniu albumu mistrza, który 
ukazał się dokładnie w 1992 roku. Pierwszy singiel z tej płyty był 
zarazem utworem tytułowym. Proszę podać nazwę tej bardzo znanej 
piosenki. 
Na odpowiedzi czekamy tym razem nieco dłużej, do środy 20 kwiet-
nia pod adresem: info@glos.live.

•••
Dzięki reżyserowi, który głównych 

protagonistów poprowadził za kamerą 
z pasją miłośnika sportów ekstremalnych, 

dramatyczne sceny pościgu w burzy śnieżnej 
sprawiają wrażenie na tyle autentycznych, 
że siedząc w kinie podświadomie ruszałem 

nogami do rytmu biegu Kryštofa Hádka

● To był prawdziwy 
wyścig ekstremal-
ny, tym bardziej że 
w 1913 roku nie 
było jeszcze... 
goreteksu.

● Pavol Habera zaprezentuje 
z grupą Team największe prze-
boje tej słowackiej legendy 
pop-rocka. Zdjęcia: mat. prasowe

Chłonąc zdjęcia 
otwartą duszą
Aż 282 zdjęcia można oglądać na wystawie RegionFoto 2022, jaka 
we wtorek została zaprezentowana w Domu Kultury Leoša Janáčka 
w Hawierzowie. To największe takie wydarzenie w Republice 
Czeskiej – bierze w nim udział 13 fotoklubów z 10 miast w regionie, 
a także z Polski.

Łukasz Klimaniec

T
o wyjątkowa eks-
pozycja, którą 
organizuje Foto-
klub z Hawierzo-
wa, nie tylko na 
mapie Zaolzia. 
Także w Polsce 

trudno znaleźć wydarzenie na taką 
skalę zrzeszające (i integrujące) lo-
kalne środowiska fotografi czne. 

– Od pierwszej naszej wystawy 
minęło ładnych kilkanaście lat. W 
2005 roku prezentowało się sześć 
fotoklubów. Ale z zbiegiem czasu 
nasz projekt rozwijał się i w efek-
cie teraz mamy to, co tu widzimy 
– mówił do licznie zgromadzonych 
uczestników Kamil Übelauer, pre-
zes Fotoklubu Hawierzów. 

Zainteresowanie tegoroczną, 
dziewiątą edycją RegionFoto prze-
rosło oczekiwania organizatorów – 
sala Domu Kultury Leoša Janáčka 
wypełniła się po brzegi zaproszo-
nymi gośćmi, a przede wszystkim 
fotografami z uczestniczących w 
wystawie fotoklubów.

Na wystawie można oglądać 
282 zdjęcia z 13 fotoklubów z dzie-
sięciu miast i miejscowości – Or-

łowej, Bogumina, Hawierzowa, 
Frydka-Mistka, Karwiny, Ostra-
wy, Żukowa Dolnego, Trzyńca, a 
także z Polski – z Cieszyna i Biel-
ska-Białej.

– To bardzo fajne wydarzenie, 
na które lubimy przyjeżdżać i cie-
szymy się, że jesteśmy zapraszani 
– przyznał Dariusz Dudziak, pre-
zes Beskidzkiego Towarzystwa 
Fotografi cznego w Bielsku-Białej, 
które współpracuje z Fotoklubem 
z Hawierzowa – pasjonaci spo-
tykają się wspólnych plenerach 
w obu miastach, razem jeździli 
też do Lwowa i Przemyśla. – Je-
steśmy tu szósty raz, bo kiedyś 
przyjeżdżaliśmy z własnymi wy-
stawami nie biorąc udziału w tym 
przedsięwzięciu. A od 2013 roku 
jesteśmy tu zapraszani i bardzo 
się z tego cieszymy. Dziesięcioro 
naszych fotografów prezentuje 
swoje prace. Ta wystawa poka-
zuje zróżnicowane motywy, nie 
ma narzuconego tematu, każdy z 
autorów pokazuje swoje ulubione 
zdjęcia, dzięki czemu możemy tu 
oglądać wszystko: od reportażu, 
poprzez akt, do pejzażu. Można 
się zainspirować – przyznał Du-
dziak. 

Michał Kuzyk z Cieszyńskie-
go Towarzystwa Fotografi cznego 
podkreślił, że każdy z fotografów 
przywiózł to, co ma najlepszego. 
– Przyjeżdżamy tu z otwartą duszą 
i oczyma, chłoniemy te obrazy, a 
można tu obejrzeć sporo dobrych 
zdjęć. Mamy nadzieję, że naszy-
mi pracami też zrobimy wrażenie. 
Czujemy presję, że przywozimy z 
Polski kawałek naszej kultury, dla-
tego przywieźliśmy to, co mamy 
najlepsze. Są portrety uliczne, zdję-
cia przyrody, a także fotografi a pik-
torialna – zaznaczył.

Roman Dzik z Suchej Górnej, 
znany w regionie fotograf z hawie-
rzowskiego fotoklubu, na wystawie 
zaprezentował klimatyczne zdję-
cia, które wyróżniają się na tle po-
zostałych. Utrzymane w tonacji se-
pii przedstawiają artystów podczas 
muzycznego występu. 

– Aby było różnorodnie, na na-
szej wystawie prezentuję zdjęcia, 
jakich żaden z kolegów raczej nie 
robi, a które zostały wykonane 
podczas koncertu bluesowego w 
naszym hawierzowskim klubie 
„Stolarnia”. To wycinek z 15-20 
zdjęć zrobionych podczas tego 
koncertu – wyjaśnił. 

Fotografowie nie ukrywają, że 
udział w wystawie to okazja do 
porównania swoich zdjęć, zain-
spirowania się innymi, a przede 
wszystkim integracji środowiska i 
pokazania wszystkim dookoła, że 
fotografi a wciąż ma się dobrze.  

Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC

Wystawę FotoRegion 2022 można 
oglądać codziennie do 29 kwietnia 
w godzinach od 12.00 do 20.00. Bi-
lety kosztują 50 koron i 20 (ulgowy).

Solidarni z Ukrainą
MK PZKO w Lesznej Dolnej zorga-
nizowało zbiórkę charytatywną dla 
potrzebujących i cierpiących przez 
bestialską wojnę wywołaną przez 
Rosję mieszkańców Ukrainy. Pod-
czas trwającej trzy dni akcji miesz-
kańcy (nie tylko członkowie PZKO) 
przynosili do miejscowego Domu 
PZKO odzież, artykuły higienicz-
ne oraz codziennego użytku, koce, 
ręczniki, lekarstwa, konserwy, sło-
dycze dla dzieci itp. Widać było, 
że idea pomocy potrzebującym 
płynąca z serca znalazła wśród 
miejscowych wielkie zrozumienie. 
Organizatorzy, po dogadaniu się 
z  trzyniecką organizacją charyta-
tywno-medyczną „Kappa”, prze-
kazali jej do dalszej dystrybucji 
samochód wypełniony najbardziej 
potrzebnymi rzeczami.  (TaSz)

•••
»Stop« przemocy
Słowa „przemocy powiedz stop” 
popłynęły w niedzielne popołu-
dnie (13. 3.) ze sceny Domu PZKO w 
Olbrachcicach podczas tradycyjnej 
imprezy Miejscowego Koła PZKO w 
Olbrachcicach „Kwiatek dla pań”. 
Były częścią scenariusza przed-
stawienia karwińskiego Teatrzyku 
bez Kurtyny pt. „Za gwiazdą” (na 
zdjęciu), napisanego przez jego 

reżyserkę, panią Bogdanę Najder, 
na długo przed inwazją wojsk ro-
syjskich na Ukrainę i toczącą się 
tam obecnie wyniszczającą wojną. 
Reakcją widowni na te słowa było 
skupienie i cisza jak makiem zasiał. 

Zarząd MK PZKO pod kierownic-
twem Albina Budjača przygotował 
dla obecnych na sali gości poczę-
stunek, a dla pań kwiat tulipana. 
Równocześnie zadecydował, iż 
wolne datki złożone przy wejściu 
przekazane zostaną na rzecz pięciu 
rodzin z  Ukrainy, które znalazły 
schronienie przed pożogą wojenną 
w ich kraju – w domach miejsco-
wych obywateli. Taką samą de-
cyzję podjęli również członkowie 
Teatrzyku bez Kurtyny z  Karwiny, 

oddając swoje honorarium na ten 
sam cel.

Uczestniczka imprezy

•••
Dwa lata podsumowane
W niedzielę 20 marca w skrze-
czońskim Domu PZKO odbyło się 
zebranie sprawozdawcze, podczas 
którego przeprowadzono ocenę 
działalności za ostatnie dwa lata. 
Na wstępie przewodniczący koła 
Czesław Gałuszka przeprowadził 
wybory poszczególnych komisji, 
po czym sekretarz Tadeusz Guziur 
przedstawił ogólne sprawozdanie. 
Na początku 2020 roku, jeszcze 
przed pandemią koronawirusa, zor-

ganizowano bal „Piracki rejs” oraz 
spotkanie Klubu 50+, na którym 
redaktor Otylia Toboła przedstawi-
ła fi lm „Stara fotografi a”. W drugim 
półroczu udało się zorganizować 
tylko Wykopki (we wrześniu).

Bogatszy w imprezy był ubiegły 
rok, kiedy to w jego drugiej poło-
wie odbyła się wycieczka do Ustro-
nia, zorganizowano nową imprezę 
nazwaną Piknik Rodzinny – gry i 
zabawy przygotowane przez Klub 
Młodych z udziałem akordeonisty 
Eduarda Rakusa z Bogumina-Szo-
nychla. Ponownie odbyły się trady-
cyjne Wykopki, kolejna wycieczka 
autokarowa na Pustewny, wieczo-
rek śpiewaczy z okazji 95-lecia ist-
nienia skrzeczońskiego chóru mie-
szanego „Hasło”, 40. Mistrzostwa 
Koła w Tenisie Stołowym, pre-
lekcja Anny Sztwiertni „Podróże 
po Stanach Zjednoczonych” oraz 
winobranie z sommelierem Jiřím 
Ambrožem i występem dziewczę-
cej folklorystycznej kapeli „Iršava” 
z Ostrawy.

Kontynuowano także współpra-
cę z zaprzyjaźnionym Towarzy-
stwem Miłośników Ziemi Grod-
kowskiej zapoczątkowaną w 1973 
roku. W lipcu 10-osobowa delega-
cja Fotoklubu z Grodkowa prze-
prowadziła całodzienne i nocne 
fotografowanie ciekawych miejsc 
na terenie Starego i Nowego Bo-

gumina, po czym we wrześniu 
została w Miejskiej i Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Grodkowie 
otwarta wystawa fotografi czna pt. 
„Bogumin oczami grodkowian”, 
która pod koniec ubiegłego roku 
została przeniesiona do skrzeczoń-
skiego Domu PZKO.

 W ostatnich dwóch latach do-
szło także do znaczących zmian w 
Domu PZKO. Chodzi o moderniza-
cję kuchni i baru na parterze – cały 
szereg prac związanych z naprawa-
mi i utrzymaniem obiektu przepro-
wadzili gospodarze Marek Guziur i 
Paweł Siostrzonek, a pozyskaniem 
środków fi nansowych i ich rozlicze-
niem z otrzymanych dotacji z Pol-
ski zajmowali się wiceprezes Beata 
Grzebień oraz prezes i skarbnik w 
jednej osobie Czesław Gałuszka, któ-
ry przedstawił bardzo szczegółowe 
sprawozdanie fi nansowe. W dalszej 
części zebrania sprawozdania przed-
stawili kierownicy zespołów oraz 
członkowie zarządu i komisji rewi-
zyjnej odpowiedzialni za poszcze-
gólne wycinki działalności pezetka-
owskiej, uchwalono również budżet i 
ramowy plan pracy na 2022 rok.

  W ramach dyskusji poruszono 
sprawy dotyczące dalszej moder-
nizacji Domu PZKO. W planach 
są wymiana okien i drzwi wej-
ściowych oraz naprawa schodów. 
 (D.G.)
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Fot. JAKUB SKAŁKA

Zakarpackie 
reminiscencje: część II

Pogranicza rzadko dają się rozpatry-
wać wyłącznie w kategoriach ad-
ministracyjnych. Zazwyczaj w ich 
obrębie przebiega granica między 

narodami, językami, spotykają się religie czy 
wyznania, ścierają koncepcje polityczne, zaś 
problem tożsamości budzi szczególnie żywe 
emocje i wyjątkowo często sięga po konfl ik-
togenną martyrologię. By odczuć tę złożo-
ność, wystarczy przejść się ulicami stołecz-
nego Użhorodu. Nieopodal ronda Bohdana 
Chmielnickiego, zaporoskiego hetmana 
i  symbolu wojującej kozaczyzny, rozpoście-
ra się modernistyczna dzielnica, jaka wyro-
sła tu za czasów Czechosłowacji. W pobliżu 
znajduje się skwer noszący imię jej pierw-
szego prezydenta, a tenże, Tomasz Masaryk, 
czujnie śledzi przechodniów z odlanego w 
brązie popiersia. Kawałek dalej pnie się z ko-
lei dumnie Milan Štefánik, jego towarzysz w 
czynie niepodległościowym.

•••
Jedną z głównych arterii spacerowych mia-
sta są aleje, ciągnące się wzdłuż przecinają-
cego je Użu – szczególnie urodziwe wiosną, 
gdy turystów ściągają tu kwitnące sakury. 
Przechadzając się nimi w kierunku starówki, 
trudno ominąć szkołę imienia – jakżeby ina-
czej – Tomasza Masaryka. Centrum przypo-
mina przede wszystkim o węgierskiej prze-
szłości, choć i Austriacy zostawili swój ślad. 
Obok pojezuickiego klasztoru, przy wyjściu 
z dawnego konwentowego kościoła, dziś 
greckokatolickiej katedry, stoi pomnik Marii 
Teresy. Nieopodal, na zamku, przybyszów 
wita zaś mityczny praojciec narodu węgier-
skiego, umiłowany przez Arpadów Turul. 
Oszałamiającą symboliczną różnorodność 
dopełniają kościoły: baptystyczne, luterań-
skie, katolickie łacińskie (te węgierskie, no 
i ukraińskie, z okazyjną liturgią po słowac-
ku), cerkwie czy monastyry prawosławne 
oraz greckokatolickie, nie wspominając o 
reliktach przypominających o nieobecnej 
już społeczności żydowskiej, jak budynek 
fi lharmonii, dawnej synagogi. Brakuje tylko 
Bandery, ale ciężko się dziwić, bo to nie „ta” 
Ukraina. Żywsza jest pamięć o Siczy Karpac-
kiej, a i to zależy, kogo się zapyta.

•••

Jak to jest, że w regionie, który w skład Cze-
chosłowacji wchodził zaledwie 20 lat, poło-
wa miasta nosi imię Masaryka? Jak to jest, że 
w mieście, w którym ofi cjalnie narodowość 
węgierską deklaruje ok. 7 procent ludności, 
stawia się pomnik Petőfi emu (poeta był w 
Użhorodzie raz, pisząc, że jest „brudny i za-
niedbany”)? Jak to jest, że w mieście tylu wy-
znań i narodowości wszyscy nie skaczą sobie 
do gardeł?

Może dlatego, że większość ma prawo 
uważać się za ludzi „stąd”. Generalizując i 
szufl adkując: Węgrzy są tu od tysiąca lat. Ru-
sini też, jeśli nie dłużej, część z nich uważa 
się zaś za Słowaków. Ukraińcy są u siebie, 
bo teraz to przecież Ukraina. Podobnie z 
wyznaniami. Choć judaizm zniknął wraz z 
Żydami, chrześcijanie: katolicy (wszystkich 
obrządków), prawosławni czy starsze zbory 
protestanckie tworzą zakarpacką mozaikę 
od kilku wieków. Na ulicach słychać ukraiń-
ski, rosyjski, czasem słowacki, dużo węgier-
skiego, a nieraz dialekt, który wszystkie te ję-
zyki (tak, nawet węgierski!) cudownie łączy. 
Oczywiście nie jest tak, że wszyscy się lubią. 
Tu kogoś okradną, tam coś podpalą, cerkiew 
greckokatolicka wciąż walczy o wpływy z 
prawosławną. Ukraińcy ubolewają, że Wę-
grzy mają do tych ziem historyczne preten-
sje, ale są świadomi, jakim lekarstwem dla 
regionu są pieniądze na utrzymanie węgier-
skiej mniejszości. Uważający się tylko za 
„Rusynów” dorzucają do tych sporów swoją 
cegiełkę. Obecnie spory ucichły, wszystkich 
zaś jednoczy rosyjska agresja i pomoc ucie-
kającym przez Karpaty rodakom.

•••
Zakarpacki tygiel może robić wrażenie, nie 
wiem jednak, czy zaskoczy Cieszyniaka. 
Ten w Użu zobaczy Olzę, w sakurach ma-
gnolie; Masaryka zna dobrze z zaolziań-
skich ulic czy parków. Językowa różnorod-
ność mu nieobca, wyznaniowa również, 
choć pod tym względem daleko nam do Za-
karpacia. Dobrze zna tożsamościowe kon-
fl ikty i wie doskonale, że różnorodność to 
błogosławieństwo, ale jednocześnie wielkie 
wyzwanie. Zachęcam do odwiedzin w tym 
zakątku świata, bo choćbyśmy nigdy wcze-
śniej tam nie byli, zrazu poczujemy się jak u 
siebie. 

Jakub Skałka
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Kuchnia felietonu 

Kiedy otwierano w roku 2007 
projekt prasowy „Polska The 
Times”, towarzyszyła temu 
wydarzeniu niezła pompa. Na 

jedno z wydawanych z tej okazji przyjęć 
(w katowickim szybie Wilson) zaproszo-
no i mnie. Nic dziwnego, pomyślałem, 
wszak zaproponowano mi stały felieton w 
weekendowym magazynie polskiego „Ti-
mesa”. Już po części ofi cjalnej, w trakcie 
kuluarowych rozmów, podeszła do mnie 
uśmiechnięta śliczna hostessa i zapytała 
nieśmiało: „Pan jest z redakcji, prawda?”. 
– Nie, jestem felietonistą – odpowiedzia-
łem z dumą. – Aaaa, to nie... – uśmiech 
zgasł na jej twarzy i najwyraźniej zawie-
dziona szybciutko odeszła. Bycie felieto-
nistą... No cóż, nawet wybitni felietoni-
ści (jak Janusz Głowacki czy Bronisław 
Łagowski) skłonni byli na różne sposoby 
nieco deprecjonować felietonową formę. 
Ja – wręcz przeciwnie.

I
Przygoda z felietonem rozpoczyna się 
zwykle od czytania felietonów. I to, od 
jakiego tekstu się zaczyna, nie jest bez 
znaczenia. Pamiętam, jak wielkie wraże-
nie zrobił na mnie przyniesiony do szkoły 
przez któregoś z kolegów felieton Kisiela 
przed Bożym Narodzeniem z „Tygodnika 
Powszechnego” (lata przedmaturalne). 
Albo równie wielkie felietony Antoniego 
Słonimskiego ze świetnego tomu „Zała-
twione odmownie”, który czytałem mniej 
więcej w  tym samym czasie. Jest druga 
połowa lat 70. – jakoś wtedy nabyłem 
w  drodze kupna dwa zbiory felietonów: 
Krzysztofa Teodora Toeplitza „Mówienie 
do siebie” i  Hamiltona „Drzwi na lewo, 
drzwi na prawo”. Toeplitza przeczytałem, 
a Hamilton mnie zachwycił i długo pozo-
stawałem pod jego urokiem. Nie ja jeden 
zresztą. Pisał Jerzy Pilch: „Był (Kisiel) 
rasowym felietonistą w  sensie doraźne-
go pisania, utrudnionego przez cenzurę, 
co go zmuszało do ekwilibrystyki styli-
styczno-myślowej. Potęgowało to, moim 
zdaniem, przyrodzone Kisielowi nie-
chlujstwo stylistyczne. A  ja lubiłem czy-
stość zdania. Elegancję frazy. Ważniejszy 
w  sensie intelektualnym i  pisarskim był 
dla mnie Jan Zbigniew Słojewski, czyli 
Hamilton, jako felietonista »Kultury«”. 
Przełom lat 70. i 80., od paru lat czytam na 
bieżąco zamieszczane w  „Polityce” felie-
tony Daniela Passenta i Michała Radgow-
skiego („Zamiast felietonu”), a także KTT 
(„Kuchnia polska”) i Hamiltona („Perswa-
zje”) w „Kulturze” warszawskiej – jak wte-
dy mawiano, by odróżnić ją od „paryskiej”. 
Kiedy generał Jaruzelski wprowadził stan 
wojenny, skończyła się i warszawska „Kul-
tura”. Odszedł z  „Polityki” Michał Rad-
gowski i  „Zamiast felietonu” pojawił się 
na jej łamach KTT. W „ciemną noc stanu 
wojennego” czytywałem nie tylko nazna-
czone tragizmem czasu felietony Piotra 
Wierzbickiego w  „Tygodniku Powszech-
nym”, ale również, nieco masochistycz-
nie, felietony Jana Rema, za którym to 
pseudonimem ukrywał się (nie bardzo) 
znienawidzony wtedy rzecznik junty, Je-
rzy Urban.

II
I  tak od czasu do czasu podczytując w 
„TP” cenzurowanego Kisiela, dramatyzu-
jąc z Wierzbickim, przeżuwając dodatko-
wo oswajającą z  przykrą rzeczywistością 
papkę Passenta i  Toeplitza, denerwując 
się sofi styką Jana Rema, dotrwałem do 
Niepodległości. Felietonowe początki 

III Rzeczpospolitej jakoś nie zapadły mi 
w pamięć, ale potem było już lepiej – i to 
nawet dużo lepiej. Przede wszystkim tra-
fi łem na nieznane mi wcześniej zbiory 
felietonów Janusza Głowackiego – i  za-
chwyciły mnie, rzecz jasna. A  felietony 
innych autorów, które ukazywały się 
w tamtym czasie w prasie? Obok starych 
repów pojawiły się wówczas na moim fe-
lietonowym fi rmamencie nowe (co nie za-
wsze znaczy: młode) gwiazdy. Wyrafi no-
wany Bronisław Łagowski, który felietony 
zamieszczał najpierw w  „Nowym Życiu 
Gospodarczym”, „Przeglądzie Tygodnio-
wym”, a potem  w  „Przeglądzie”; manie-
ryczny Jerzy Pilch, kolejno – „Tygodnik 
Powszechny”, „Polityka”, „Dziennik”, 
„Przekrój” i znowu „Tygodnik Powszech-
ny”; świetnie operujący historią dla (czę-
sto) histerycznych celów Ludwik Stomma 
– „Polityka” i „Przegląd”; precyzyjny do 
bólu Ryszard Legutko – różne tytuły; ob-
razoburczy (dla lewicy) Rafał A. Ziemkie-
wicz – takoż; kiedyś feministyczna Kinga 
Dunin – „Wysokie Obcasy”, potem rozsąd-
na „kataryna” („Do Rzeczy”); prowokacyj-
ni do bólu konserwatywni liberałowie. 
Janusz Korwin Mikke i Stanisław Michal-
kiewcz – („Najwyższy Czas!”); operujący 
bezbłędnie prawniczą kazuistyką Jan Wi-
dacki („Przegląd”) czy wreszcie, „last but 
not least”, niezapomniany i może najbar-
dziej błyskotliwy z  nich wszystkich Ma-
ciej Rybiński – „Rzeczpospolita”, potem 
„Fakt” i  „Wprost”. Z  kilkoma z  nich mia-
łem okazję prowadzić spotkania, przepro-
wadzać wywiady, a z niektórymi zdarzyło 
się spędzić wieczory przy kielichu wina. 
Co budujące – niezależnie od opcji poli-
tycznej, prywatnie okazywali się bardzo 
ciekawymi ludźmi.

III
Aha, jeszcze felietoniści z zagranicy – kie-
dyś, dawno temu Art Buchwald („Zwie-
dzajcie Amerykę”, „Zmęczony Amery-
kanin”), potem Umberto Eco i  jego serie 
„Zapisków na pudełku od zapałek”, dzi-
siaj Jeremy Clarkson, Paul Johnson i Fran 
Lebowitz (wydano niedawno po polsku 
jej pierwszy zbiór felietonów „Nie w hu-
morze”). Felietony znanych i uznanych 
pisarzy Gabriela Garcii Marqueza i Artura 
Pereza Reverte’a jakoś mniej mnie zajmo-
wały. Gdy tak przyglądam się tej liście, 
to oczywiste staje się, że autorów na niej 
pomieszczonych różni prawie wszystko: 
poetyka i  pragmatyka felietonu, poglądy 
polityczne, rodzaj odebranego wykształ-
cenia, wrażliwość... Jeżeli wszystkich 
ich czytałem (a wielu czytam i dzisiaj), 
to dlatego, że ich teksty są dla mnie inte-
lektualnie pobudzające. Także wówczas, 
gdy skłaniają do sprzeciwu. Jeżeli warto 
je czytać, to dlatego, że są niebanalne, 
że ich perswazyjność nie ma konstrukcji 
cepa, że – co zdarza się wcale nierzadko 
– pozwalają na odczuwanie przyjemności 
tekstu.

IV 
Wydaje się, że wiele racji miała Izabela 
Filipiak, pisząc, że dobry felieton jest jak 
dobry wiersz – „Inspiracja, natchnienie, 
właściwy moment, właściwe słowo – te 
wszystkie rzeczy muszą się powiązać. Jak 
w  poezji masz znaleźć ton. Jeśli nie za-
czniesz pisać od właściwego miejsca, to 
możesz felieton wyrzucić jak zły wiersz 
i zacząć od nowa”. Nie wszystkich stać na 
taką rozrzutność. I pewnie dlatego świet-
nych felietonów – podobnie jak dobrych 
wierszy – nie jest tak bardzo wiele. 

Krzysztof Łęcki
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Wyjątkowe wydanie poezji

W  bibliotece w Karwi-
nie-Frysztacie zosta-
ło w ubiegły piątek 
po raz pierwszy ofi -

cjalnie zaprezentowane publicz-
ności bibliofi lskie wydanie wierszy 
zmarłej przed niespełna trzema 
laty poetki ludowej Anieli Kupiec. 
Wydawcą oraz autorem ilustracji 
jest Herbert Kisza. 

Artysta urodził się w Kocobędzu-
-Podoborze. Po studiach w Wyższej 
Szkole Artystyczno-Przemysłowej 
w Pradze nie wrócił już jednak na 
Zaolzie. Obecnie mieszka w Kada-
niu w Czechach Zachodnich, gdzie 
ma swoją galerię obrazów. 

Twórczością Anieli Kupiec za-
interesował się po wysłuchaniu 
relacji radiowej z jej udziałem. 
– Ponieważ sam próbowałem pisać 
wiersze w gwarze, postanowiłem 
do niej pojechać. Kiedy zapropono-
wałem jej zilustrowanie jej poezji, 
powiedziała do mnie: „Synku, zrób 
se, co chcesz. Kiela wierszy chcesz, 
se weź. Bedym rada”. Zanim jednak 
swój pomysł zrealizowałem, pani 
Kupcowa zmarła, zbliżała się już 
bowiem do setki – powiedział „Gło-
sowi” artysta. Później z kolei nie 
sprzyjała promocji sytuacja spowo-
dowana przez COVID-19, w efek-
cie bibliofi lski zbiór wierszy pt. „Z 
Beskid po naszymu” z rokiem wy-
dania 2020 dopiero teraz znajduje 
swoich pierwszych nabywców. 

Ukazał się w nakładzie 45 egzem-
plarzy i zawiera sześć wierszy poet-
ki: „Pie śniczko ty naszo…”, „Wio-
sna”, „Kóniczki polne”, „Jesiyń”, 
„Fujawica” i „Potok”. – Wybór wier-
szy należał do mnie. Postanowiłem 
pokazać rodzinne strony poetki 
oraz zmieniające się cztery pory 
roku. Jest więc grafi ka Czantorii ze 
śpiącymi rycerzami, ale też Nydek 
z domem, w którym mieszkała oraz 
dwoma kościołami – przybliżył Ki-
sza. Co ciekawe, wiersze zapisane 
zostały ręką specjalistki od kaligra-
fi i z Chomutowa Marią Swobodo-

wą. – Musiałem dać 
jej dokładny wzór, 
bo polskie litery były 
dla niej nowością. 
Pomimo to wciąż 
znajdywałem błędy 
i tekst musieliśmy 
wielokrotnie popra-
wiać – przyznał ilu-
strator i wydawca w 
jednej osobie. 

„Z Beskid po na-
szymu” nie jest jego 
pierwszym tego ro-
dzaju przedsięwzięciem. Kilka lat 
wcześniej wydał w podobny spo-
sób dwanaście piosenek Jaromíra 
Nohavicy. Teraz myśli o wydaniu i 
zilustrowaniu własnej twórczości 
gwarowej. 

Piątkowa promocja została połą-
czona z wernisażem grafi k jej wy-
dawcy. W Karwinie wystawia nie 
po raz pierwszy. – Jego ostatnia 
wystawa miała tu miejsce przed 
czter ema laty i już wtedy cieszyła 
się niezwykłą uwagą i wzbudziła 
zainteresowanie wielu koneserów 
grafi ki – przypomniał podczas 
wernisażu Władysław Owczarzy, 
dodając, że tym razem chodzi o wy-

jątkowo bogaty zbiór jego podróż-
niczych fascynacji. Pochodzą one 
z wojaży często bardzo dalekich, 
egzotycznych, bo prowadzących 
m.in. do Chin, Indii czy Nepalu, 
ale też Ameryki, Afryki i Australii. 
Nie brakuje też jednak wśród nich 
bardziej nam znanych górskich 
scenerii słowackich Rohaczy czy 
austriackich Wysokich Taurów. 

Wystawa Herberta Kiszy będzie 
czynna do 29 bm. W tym czasie w 
karwińskiej bibliotece przy rynku 
Masaryka można również nabyć 
owo wyjątkowe wydanie poezji 
Anieli Kupiec zilustrowane jego 
grafi kami.  (sch)

Jarmark cudeniek 

W Domu PZKO w Bogu-
minie-Skrzeczoniu 
w sobotę od rana aż 
do późnego popołu-

dnia panował duży ruch. Powodem 
był Jarmark Wielkanocny. – Po 
raz pierwszy zorganizowaliśmy 
tę imprezę w 2019 roku, jeszcze 
przed pandemią. Teraz wrócili-
śmy do tego pomysłu. Na naszym 
jarmarku wystawiają i sprzedają 
swoje wyroby zarówno członko-
wie naszego koła, jak przyjaciele 
z  okolic Bogumina. Zwykle są to 
drobni majsterkowicze, ale jest 
też fi rma gastronomiczna z Polski, 
która przygotowała polskie dania 
obiadowe – żurek i bigos. Z kolei 
nasz Klub Kobiet upiekł kołaczyki 
domowe oraz przygotował bar – 
poinformował prezes koła Czesław 
Gałuszka. 

Goście, którzy w sobotę przyszli 
na skrzeczoński jarmark, mieli z 
czego wybierać. Były pierniki, pi-

sanki, wielkanocne ozdoby i stro-
iki. Zdzisława Menšíkowa przy-
wiozła tu pełne koszyki misternie 
udekorowanych pisanek. – Przed 
Bożym Narodzeniem robię bomb-
ki, a przed Wielkanocą pisanki. 
Stosuję różne metody pracy. Mam 
tu więc pisanki wiercone, zdra-
pywane, malowane tuszem czy 
woskiem. Dla dzieci przygotowa-
łam malowane jajka z  obrazkami 
zwierzątek – powiedziała miesz-
kająca w Dziećmorowicach człon-
kini koła PZKO w Dąbrowie. – Do 
pracy nad pisankami zabieram 
się tuż po Nowym Roku. Robię to 
dla przyjemności, wtedy czas nie 
gra roli – przyznała.

Swoje stoiska na sobotnim Jar-
marku Wielkanocnym miały też 
m.in. polska szkoła podstawowa 
w Suchej Górnej czy Diakonia Ślą-
ska. Oferta była bardzo bogata. 
Dodatkową atrakcją była loteria. 
 (sch)

● Zdzisława Menšíkowa przywiozła do Skrzeczonia pełne koszyki pisanek. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

● Spotkanie z Herbertem Kiszą (z prawej) i jego twórczością prowadził Włady-
sław Owczarzy.

● „Pieśniczko ty naszo…” Anieli Kupiec z grafi ką Herber-
ta Kiszy. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Taka właśnie była Zosia
Łukasz Klimaniec

Z 
okazji setnej rocz-
nicy urodzin Zofi i 
Wanok w sobotę w 
sali Urzędu Gminy 
w Śmiłowicach MK 
PZKO zorganizo-
wało wystawę prac 

artystki oraz jej przyjaciół-malarzy 
połączoną z występem dzieci ze 
szkół w Śmiłowicach i Gnojniku, 
grupy śpiewaczej „TA Grupa”, ze-
społu „Kamraci” oraz poetki Ewy 
Sabeli-Furtek. 

– Pani Zofi a Wanok to ikona naszej 
gminy – mówi bez ogródek Gustaw 
Chwistek, który wraz z plastykiem 
Františkiem Szymczyską podjął się 
przygotowania wydarzenia. Sala 
pękała w szwach, a zaparkowanie 
samochodu w okolicy budynku gra-
niczyło z cudem. Wydarzenie przy-
ciągnęło mnóstwo mieszkańców i 
gości, m.in. konsul generalną RP w 
Ostrawie Izabellę Wołłejko-Chwa-
stowicz, przedstawicieli PZKO, Kon-
gresu Polaków, a przede wszystkich 
tych, którzy pamiętali Zofi ę Wanok, 
w tym jej rodzinę i znajomych.

– Pani Zofi a była nie tylko malar-
ką, ale i członkiem naszego klubu 
sportowego, śpiewaczką w chórze, 

uczyła gry na akordeonie, a także 
gry na fortepianie. Dlatego zdecy-
dowaliśmy się świętować rocznicę 
jej urodzin na wzór takiej kultury, 
jaką ona tworzyła podczas swojego 
życia – wyjaśnił Chwistek.

Stąd właśnie pomysł zaproszenia 
Kameralnego Zespołu Śpiewacze-
go „TA Grupa”, zespołu „Kamraci”, 
w którym lubiany przez Zofi ę Wa-
nok akordeon był wiodącym in-
strumentem, dzieci ze szkół w Śmi-
łowicach i Gnojniku, a także Ewy 
Sabeli-Furtek. – Gdy byłam młodą 
panną, która w domu nieustannie 

śpiewała, rodzice zdecydowali się 
wysłać mnie na lekcje śpiewu do 
pani Zosi do Śmiłowic. Jej dom 
pachniał terpentyną oraz farbami i 
pomieścił wszystko to, co ona sama 
i każdy z częstych gości potrzebo-
wali – mówiła poetka.

Podkreśliła, że Zofi a Wanok była 
niezwykle gościnna. Podczas jed-
nej z jej pierwszych wizyt, żeby 
zachęcić ją do poczucia się swo-
bodniej na lekcji śpiewu, pokroiła 
banana na plasterki, na które nało-
żyła czubkiem łyżki miękki serek, a 
następnie zerwała stojące w wazo-

nie fi ołki, żeby udekorować nimi 
wierzchołki sera.

– Pomyślałam, że teraz to 
wszystko rozgniecie widelcem, 
doda jakiejś farby z tuby, chlaśnie 
na obraz, trochę poprawi pędzlem 
i będzie miała „gotowiznę”. Jakież 
było moje zdziwienie, kiedy jej 
ręka, brudna od niebieskiej i fi ole-
towej farby, postawiła przede mną 
talerzyk. Powiedziała: „Poczynstuj 
sie. Je to kapke nietypowe, ale bar-
dzo smaczne”. Taka właśnie była 
Zosia – dodała.

Pan Gustaw nie ma wątpliwości – 
Zofi a Wanok wpłynęła na życie wie-
lu ludzi nie tylko kształcąc ich, ale 
także inspirując. W Śmiłowicach 
jest pamiętana do dziś, nie tylko za 
sprawą 25 reprodukcji jej obrazów, 

które od 10 lat 
tworzą stałą 
ekspozycję w 
m i e j s c o w y m 
domu kultury. 
– Powiedział-
bym, że w co 
drugim domu, 
a w tych star-
szych na pew-
no, są jej obra-
zy – przyznał. 

W sobotę 
można było 

zobaczyć około 100 obrazów – 50 
oryginałów autorstwa Zofi i Wanok 
i 50 namalowanych przez innych 
artystów (m.in. Pawła Wałacha, 
Władysława Pawerę, Edwarda Ka-
ima). Publiczność zobaczyła też 
prace namalowane przez dzieci 
ze Śmiłowic i Gnojnika, które za 
pomocą farb przeniosły na papier 
obrazy m.in. kwiatów, okolicznych 
chałup czy kościółka w Gutach. 
Dzień wcześniej dzieci ze szkoły 
miały okazję z bliska przyjrzeć się 
obrazom Zofi i Wanok przygotowa-
nych na wystawę i wysłuchać pre-
lekcji Gustawa Chwistek na temat 
artystki. 

– Dzieci powinny zapamiętać, że 
była to kobieta wszechstronna – 
zaznaczył Chwistek. 

● Sala Urzędu Gminy w Śmiłowicach w 
sobotnie popołudnie pękała w szwach.

● Zofi a Wanok urodziła 
się 5 kwietnia 1922 roku 
w Śmiłowicach. Zmarła 29 
maja 2002 roku. 
Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC
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OFERTA

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

S P O R T Studio Lwów  
Piątek 8 kwietnia, godz. 19.20 

PIĄTEK 8 KWIETNIA 

6.15 Polonia 24 6.45 Leśniczówka (s.) 
7.05 Podaj rękę Ukrainie 7.15 World 
News Flash 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.40 Panorama kraj 10.45 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Zoom Polonii 11.15 
Co na obiad? Świeca wołowa 11.30 Na 
sygnale 12.00 Wiadomości 12.15 M 
jak miłość (s.) 14.00 Szansa na suk-
ces. Opole 2022 2 15.00 Wiadomości 
15.15 World News Flash 15.25 Mama 
Walkiria 15.50 Bajki naszych rodzi-
ców. Przygody Bolka i Lolka 16.10 
Bajki naszych rodziców. Porwanie 
Baltazara Gąbki 16.20 Remiza (s.) 
16.50 Podaj rękę Ukrainie 17.00 Te-
leexpress 17.20 Zakochaj się w Polsce. 
Muszyna 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Na sygnale 18.50 
Polonia Express 19.05 Olá Polônia 
19.20 Studio Lwów 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.15 Na dobre i na 
złe (s.) 21.05 Zoom Polonii 21.15 Sa-
natorium miłości 4 22.05 Polonia 24 
22.35 Dziewczyny ze Lwowa (s.). 

SOBOTA 9 KWIETNIA 

6.15 Polonia 24 6.45 Giganci historii. 
Dowódcy Armii Krajowej 7.30 Podaj 
rękę Ukrainie 7.40 World News Flash 
7.55 Pytanie na śniadanie 11.55 Zoom 
Polonii 12.05 Księga Ksiąg. Ostatnia 
Wieczerza 12.35 Na dobre i na złe (s.) 
13.30 The Voice of Poland 12 15.45 
World News Flash 16.00 Kultural-
ni PL 17.00 Teleexpress 17.20 M jak 
miłość (s.) 18.10 Szansa na sukces. 
Opole 2022 2 19.05 Zoom Polonii 
19.06 Kabaretowe Naj. Muzycznie o 
wiośnie 19.10 Mama Walkiria 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Drogi wolności (s.) 21.25 Życie na go-
rąco. Budapeszt 22.55 Kabaret. Super 
Show Dwójki 2. 

NIEDZIELA 10 KWIETNIA 

6.05 Hity wszech czasów 7.00 Alter-
natywy 4 (s.) 7.55 Pytanie na śniada-
nie 11.00 Zoom Polonii 11.10 World 
News Flash 11.25 Ziarno. Tajemnica 
osiołka 11.50 Między ziemią a nie-
bem 12.00 Anioł Pański 12.15 Między 
ziemią a niebem 12.50 Słowo na nie-
dzielę. Apostoł większy, brat mniejszy 
13.00 Transmisja mszy świętej z ko-
ścioła pw. Przemienienia Pańskiego 
w Budziszewicach 14.15 Alternatywy 
4 (s.) 15.15 Niedziela z... rolami Wie-
sława Gołasa 16.05 Leśniczówka (s.) 
16.55 Zoom Polonii 17.00 Teleexpress 
17.20 M jak miłość (s.) 18.15 Debata 
Polonia 24 18.45 Notacje. Karolina 
Kaczorowska. Mój mąż Ryszard Ka-
czorowski 19.00 Msza święta w inten-
cji ofi ar katastrofy smoleńskiej 20.10 
Zoom Polonii 20.15 Wiadomości, 
sport, pogoda 21.05 Ojciec Mateusz 
26 (s.) 22.00 Katyń 0.00 World News. 

PONIEDZIAŁEK 11 KWIETNIA 

6.00 Słownik polsko@polski 6.30 
Sakrament bierzmowania 6.50 Rok 
1982. Kalendarium 7.05 Smaki pol-
skie. Bez niego ani rusz, i już - wszyst-
ko o majeranku 7.30 Pytanie na śnia-
danie 10.35 Panorama 10.40 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Co na obiad? Szny-
cel cielęcy 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 Drogi wol-

ności. Herbata z cukrem 13.10 Ojciec 
Mateusz 26 (s.) 14.00 Kulturalni PL 
15.00 Wiadomości 15.15 World News 
Flash 15.25 Okrasa łamie przepisy. 
Dorsz w górach 15.55 Figu Migu na 
planecie Czochras 16.25 Remiza (s.) 
16.50 Podaj rękę Ukrainie 17.00 Te-
leexpress 17.20 Słownik polsko@
polski 17.50 Gra słów. Krzyżówka (te-
leturniej) 18.20 Barwy szczęścia (s.) 
18.50 INFO V4+ 19.15 Polacy światu. 
Szymon Kossobudzki 19.20 Studio 
Lwów 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Czas honoru 3. Zdrajcy 
22.05 Polonia 24 22.35 Res Poloniae. 
O Polsce z oddali 23.00 Polskie dzie-
dzictwo 23.30 Remiza (s.). 

WTOREK 12 KWIETNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 INFO V4+ 7.15 World News Fla-
sh 7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 
Panorama 10.40 Pytanie na śniada-
nie 11.10 Co na obiad? Skrzydełka 
w mleku 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 Czas hono-
ru 3. Zdrajcy 14.05 Giganci historii. 
Powstanie styczniowe 15.00 Wiado-
mości 15.15 World News Flash 15.30 
Powroty 15.50 Przyjaciele Misia i 
Margolci 16.10 Ale talent. Skarpet-
kowy króliczek 16.20 Remiza (s.) 
16.50 Podaj rękę Ukrainie 17.00 Te-
leexpress 17.20 Studio Wschód 17.50 
Gra słów. Krzyżówka 18.20 Barwy 
szczęścia (s.) 18.50 Nad Niemnem 
19.10 Studio Lwów 19.30 Wiadomo-
ści 20.20 Ojciec Mateusz 8 (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Ambasador Pokoju 
23.30 Remiza. Zawsze w akcji! 

ŚRODA 13 KWIETNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
7.15 World News Flash 7.30 Pytanie 
na śniadanie 10.40 Panorama 10.45 
Pytanie na śniadanie 11.10 Smaki 
polskie. Smaki polskiej wieprzowiny 
- boczek w roli głównej 11.30 Bar-
wy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Ojciec Mateusz 8 (s.) 14.00 Am-
basador Pokoju 15.00 Wiadomości 
15.15 World News Flash 15.45 Ani-
mowanki. Rodzina Trefl ików 16.05 
Nela Mała Reporterka 16.20 Remiza 
(s.) 16.50 Podaj rękę Ukrainie 17.00 
Teleexpress 17.20 Literackie Wilno 
17.50 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 18.20 Barwy szczęścia (s.) 18.50 
Kierunek Zachód 19.05 Magazyn z 
Wysp 19.20 Studio Lwów 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Dom 
nad rozlewiskiem (s.) 22.05 Polonia 
24 22.35 Magazyn Ekspresu Reporte-
rów 23.30 Remiza (s.). 

CZWARTEK 14 KWIETNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
7.00 Studio Lwów 7.15 World News 
Flash 7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 
Panorama 10.40 Pytanie na śniada-
nie 11.10 Co na obiad? Wątróbki gęsie 
11.30 Perły i dukaty. Markiza de Pom-
padour 12.00 Wiadomości 12.15 Dom 
nad rozlewiskiem (s.) 14.00 Oprawcy 
z Katynia 15.00 Wiadomości 15.15 
World News Flash 15.25 Wojciech Cej-
rowski - boso przez świat 15.55 Bajki 
naszych rodziców. Reksio 16.15 Stacja 
innowacja 16.35 Wilnoteka 17.00 Te-
leexpress 17.20 Mój czas. Robert Go-
nera 17.30 Triduum Paschalne 2022 
- Wielki Czwartek 19.05 W obiektywie 
Polonii. Wschód 19.20 Studio Lwów 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
21.05 Ekstradycja 22.05 Polonia 24 
22.35 Oprawcy z Katynia 23.30 Re-
miza (s.). 

Bezpieczni w Polsce

Członkowie ukraińskie-
go zespołu pieśni i tańca 
„Polanie znad Dniepru” 
są bezpieczni w Polsce, a 

dokładnie to młodsi, średni i czę-
ściowo starsi reprezentanci zespołu. 
Powoli odzyskują równowagę psy-
chiczną – informują przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 

Chodzą do szkół, zyskują nowe 
znajomości, przyjaciół, których 
zarażają swoją miłością do tańca. 
Co zgodne jest z dotychczasowymi 
celami zespołu – ożywianiem kon-
taktów między młodzieżą polskie-
go pochodzenia, promocją kultury, 
nawiązywaniem kontaktów z ze-
społami folklorystycznymi.

Jak sami mówią, „z wielkim za-
pałem włączamy się do wszystkich 
akcji zorganizowanych przez mia-
sto, a także wychodzimy ze swoimi 
inicjatywami. Z niecierpliwością 
czekamy na dołączenie naszej 
grupy do pomocy w akcji zorga-
nizowanej przez Stowarzyszenie 
»Wspólnota Polska« o nazwie 

»Wielkanocna paczka dla rodaków 
na Ukrainie«. Oczywiście, że każdy 
z nas z niecierpliwością czeka na 
ten moment, kiedy będziemy mo-
gli wrócić do domu, gdzie pozostali 
nasi mężowie, ojcowie, Polanie”.

Na zdjęciu możemy zobaczyć 
próbę ZPIT „Polan znad Dniepru” 

oraz uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Po-
tockiej w pułtuskim Domu Polonii 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”, gdzie znaleźli opiekę i schro-
nienie. 

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”

● Członkowie zespołu „Polanie znad Dniepru” czują się w Polsce jak w domu. 
Fot. MARHARYTA BUHERA

Jedna rodzina

31 
m a r c a 
2 0 2 2 
roku na 
p o s i e -
d z e n i u 
Zarządu 
P K O L 

Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska” zostało przy-
jęte w poczet członków 
Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego. Na zaproszenie 
prezesa Andrzeja Kra-
śnickiego w tej ważnej dla 
Wspólnoty Polskiej chwili 
uczestniczyli prezes Da-
riusz Piotr Bonisławski i 
Tomasz Różniak – Członek 
Zarządu Krajowego SWP.

Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska” od początku 
swej działalności wspiera 
aktywność Polonii i Pola-
ków za granicą w rożnych 
formach. Sport zajmuje 
jedną z czołowych pozycji. Przez 
30 lat Stowarzyszenie zorgani-
zowało setki tego typu wydarzeń 
– igrzyska, turnieje, mistrzostwa, 
rozgrywki, spartakiady, zawody, 
mityngi, obozy sportowe – zarówno 
w kraju, jak i za granicą.

Przeprowadzane są imprezy cy-
kliczne – jak chociażby Letnie i 
Zimowe Igrzyska Polonijne, Polo-
nijne Biegi Niepodległości, jak też 
nowe będące efektem postulatów 
Polonii z całego świata. Przykła-
dem są Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Żeglarskie w Gdyni.

„Wspólnota Polska” konsekwent-
nie, dzięki środkom Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, promuje 
polonijny ruch sportowy i wspiera 
kluby i organizacje. Ich udział w 
imprezach o charakterze global-
nym przyczynia się do integracji 
sportowej Polonii świata.

Sport stanowi też czynnik konso-
lidujący życie rodaków poza ojczy-
zną, buduje więzi międzyludzkie i 
międzypokoleniowe, jak też akty-

wizuje zwłaszcza młode pokolenie, 
pełniąc istotną rolę w wychowaniu 
młodzieży, kształtowaniu charak-
teru, wreszcie w samej edukacji.

Sportowcy w biało-czerwonych 
barwach nie tylko promują Polskę 
poza granicami kraju, ale także 
umacniają własne poczucie tożsa-
mości narodowej, stając się w na-
turalny sposób ambasadorami pol-
skości w miejscu zamieszkania. Ze 
względu na wszystkie wymienione 
walory Stowarzyszenie „Wspólnota 

Polska” postrzega sport jako jeden 
z tych elementów, które najsilniej 
jednoczą Polonię.

Co roku w organizowanych przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
w Polsce minimum 12 polonijnych 
wydarzeniach sportowych bierze 
udział ponad 4000 sportowców z 
32 krajów, 50 organizacji i klubów 
ze wszystkich kontynentów rywali-
zując w minimum 26 dyscyplinach.

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”

Współpraca z PKOL
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od wielu lat współpracuje z Polskim Komite-
tem Olimpijskim, wspólnie są organizowane różne wydarzenia. 21 grudnia 2021 
roku podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło 
się podpisanie umowy o współdziałaniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, określające główne obszary oraz sposoby 
ich współdziałania na rzecz współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Umowa 
została podpisana kierując się dobrem obywateli polskiego pochodzenia i Po-
laków żyjących poza granicami Kraju oraz dążeniem do uczynienia działalności 
krzewiącej ideę olimpijską, popularyzującej sport i rekreację istotnej płaszczyzny 
zbliżającej Polonię do Polski oraz aktywizującej i integrującej ją w krajach jej za-
mieszkania.

● Od lewej: Mieczysław Nowicki – wiceprezes PKOL, Witold Rybczyński – przewodniczą-
cy Komisji ds. Polonii PKOL i Komisji Sportu i Turystyki SWP, Andrzej Kraśnicki – prezes 
PKOL, Dariusz Piotr Bonisławski – prezes SWP, Tomasz Różniak – członek Zarządu Krajo-
wego SWP, Adam Krzesiński – sekretarz Generalny PKOL. Fot. ARC

Zmarł Józef Michałek

Smutna wiadomość dotarła 
do nas z Istebnej. 4 kwiet-
nia zmarł Józef Michałek, 
trener narciarzy biego-

wych, człowiek znany i ceniony nie 
tylko w Polsce, ale także u nas w 
Beskidach i na Zaolziu. 

– Józef był moim przyjacielem, 
świetnym sportowcem, pomocni-
kiem i ofi arnym działaczem, z któ-
rym poznałem się dzięki klubowi 
narciarskiemu SKI Mosty – wspo-
mina w krótkiej rozmowie z „Gło-
sem” Wawrzyniec Fójcik z Cier-
licka, narciarz, biegacz, zapalony 
sportowiec. 

– Nigdy nie odmówił rady i po-
mocy. Zawsze uśmiechniętego i w 

dobrym nastroju spotykaliśmy go 
podczas treningów na Kubalonce. 
Często telefonicznie udzielał nam 
rad i wskazówek – zdradza Fójcik. 
– Na zawsze zapamiętam ostat-
nie minuty przed startem jednej 
z edycji Biegu Piastów na Jaku-
szyckiej Polanie, kiedy w ciągu 
paru minut kompletnie zmieniła 
się pogoda i co za tym idzie wa-
runki na trasie. Byłem bezradny, 
nie wiedziałem, jak posmarować 
narty, a Józek, pomimo że miał w 
szatni podobnie bezradnych za-
wodników wyczynowych, na któ-
rych wyniku bardziej mu zależało, 
znalazł chwilę i wrzucił mi przez 
okno odpowiedni wosk do smaro-

wania – relacjonuje Fójcik. – Zdra-
dzę, że w tym biegu osiągnąłem 
swój najlepszy czas w historii mo-

ich startów w Biegu Piastów. Dzię-
kujemy i nie zapomnimy Józku!
 (jb)

● Józef Michałek. 
Fot. ARC

Fantastyczna sportowa atmosfera 
● W ubiegłą niedzielę odbył 
się turniej w tenisie stołowym 
w grze podwójnej organizo-
wany przez MK PZKO i Urząd 
Gminy w Gródku. Dwójki 
zmagały się ze sobą w fan-
tastycznej sportowej atmos-
ferze. Po zaciętych meczach 
najlepszymi okazali się ojciec 
z synem – Jan i Jan Jursowie, 
na drugim stopniu podium 
stanęli Petr Marosz i Václav 
Chovanec, trzecie miejsce 
zajęli Stanisław Wolny z Wła-
dysławem Bartnickim. (JJ)

Wraca 
Fortuna Bieg
Po dwuletniej przerwie wraca Cie-
szyński Fortuna Bieg – popularne 
zawody skierowane zarówno do 
wyczynowych, jak też amatorskich 
biegaczy. 12. edycja odbędzie się 24 
kwietnia. Zawodnicy ruszą na trasę w 
samo południe, a do pokonania będą 
mieli 10-kilometrowy odcinek. 
W związku z planowaną moderni-
zacją Stadionu Miejskiego przy Al. 
Łyska i ograniczeniem dostępu do 
infrastruktury odbędzie się tylko bieg 
główny. Zrezygnowano więc z trady-
cyjnych biegów młodzieżowych, ale 
w programie nie zabraknie atrakcyj-
nych wydarzeń towarzyszących, m.in. 
animacji muzycznych i tanecznych. 
W tym roku limit uczestników został 
ustalony na 1400 osób. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 11 kwietnia, 
opłata startowa wynosi 65 zł. 
Organizatorami biegu są Miasto 
Cieszyn, Miasto Czeski Cieszyn, 
SUZ Czeski Cieszyn (Správa účelo-
vých zařízení), Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w Cieszynie, Agencja 
Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak. 
Sponsorem tytularnym jest FORTU-
NA ONLINE Zakłady Bukmacherskie 
sp. z o.o. (jb)

PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA: 
Slovácko – MFK Karwina (sob., 
16.00), Banik Ostrawa – Hradec Kr. 
(niedz., 16.00). DYWIZJA F: Witko-
wice – Dziećmorowice, Herzmanice 
– Bogumin (sob., 15.30), Karwina B 
– Nowy Jiczyn (niedz., 10.15), Polan-
ka – Hawierzów (niedz., 15.30). MI-
STRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: Cz. 
Cieszyn – Slavia Orłowa, Bruszperk 
– Datynie Dolne (sob., 15.30), P. Po-
lom – L. Piotrowice (niedz., 15.30). IA 
KLASA – gr. B: Stonawa – Śmiłowice, 
Jabłonków – B. Olbrachcice (sob., 
15.30). IB KLASA – gr. C: Starzicz – 
Nydek (sob., 15.00), Oldrzychowice 
– L. Piotrowice B, Gnojnik – Mosty 
k. J., Baszka – Sucha Górna (sob., 
15.30), Wierzniowice – Pietwałd, 
Inter Piotrowice – Wędrynia (niedz., 
15.30). MISTRZOSTWA POWIATU 
KARWIŃSKIEGO: Cierlicko – Hawie-
rzów B, B. Rychwałd – G. Hawierzów, 
V. Bogumin – Sn Hawierzów, Sj Pie-
twałd – Żuków Górny, Dąbrowa – G. 
Błędowice (sob., 15.30), F. Orłowa 
– Lokomotywa Łąki (niedz., 15.30). 
MISTRZOSTWA POWIATU FRYDEK-
MISTEK: Toszonowice – Palkowice 
(sob., 15.30), Śmiłowice B – Niebory 
(niedz., 10.00), Bukowiec – Gródek, 
Nawsie – Noszowice, Milików – Pio-
sek (niedz., 15.30).  (jb)  

24 kwietnia tenis 
stołowy w Skrzeczoniu!
MK PZKO w Skrzeczoniu organizuje 
24 kwietnia otwarte mistrzostwa w 
tenisie stołowym. To już 41. edycja 
cieszącej się dużą popularnością im-
prezy nie tylko w Boguminie-Skrze-
czoniu, ale też okolicznych kołach i 
miejscowościach. Zgłoszenia przyj-
mowane są do 15 kwietnia pod adre-
sem e-mailowym: t.guziur@volny.cz 
lub telefonicznie: 604 576 461. 
Rejestracja od 8.30, początek rywa-
lizacji w Domu PZKO w Skrzeczoniu 
zaplanowano na godz. 9.00. Opłata 
startowa: 50 koron.  (jb)

Pole do popisu dla 
Th urnbichlera
Po lekkich zawirowaniach w przekazywaniu informacji na linii Polski Związek Narciarski – media we wtorek 
poznaliśmy ofi cjalnie nazwisko nowego trenera reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Zgodnie z tym, co 
mówił wcześniej prezes związku, Apoloniusz Tajner, stery drużyny objął Austriak Thomas Thurnbichler, który 
zmienił na stanowisku trenerskim Czecha Michala Doležala. 

Janusz Bitt mar

M
ichal Do-
ležal roz-
stał się z 
kadrą w 
n i e z b y t 
fajnej at-
mosferze. 

Murem za czeskim trenerem stanę-
li wprawdzie skoczkowie, w Związ-
ku nie wszyscy jednak byli zado-
woleni z wyników pracy Doležala w 
ostatnich miesiącach. Nowy szko-
leniowiec, Thomas Thurnbichler, 
nie przychodzi jednak w roli 
zbawiciela, a fachowca młodego 
pokolenia, który ma za zadanie 
wprowadzić zawodników na stare, 
zwycięskie salony. Przypomnijmy, 
w sezonie 2021/2022 nikt z polskich 
skoczków nie włączył się do walki 
o Kryształową Kulę dla najlepsze-
go zawodnika Pucharu Świata, zaś 
w zimowych igrzyskach w Pekinie 
drużynie Michala Doležala udało 
się zdobyć tylko jeden medal – brą-

zowy Dawida Kubackiego w kon-
kursie indywidualnym na normal-
nym obiekcie. Pozostał zatem duży 
niedosyt. 

Zaledwie 32-letni Thurnbichler 
obejmuje polską kadrę w atmosfe-
rze dużych oczekiwań. Podobnie 
jak Michal Doležal, również Au-
striak należy do grona młodych, 
utalentowanych szkoleniowców. 
I podobnie jak Czech, również 
Thurnbichler wcześniej zdobywał 
doświadczenie jako asystent tre-
nera – w tym przypadku Andreasa 
Widhoelzla w drużynie narodowej 
Austrii. Podobieństwa z Doležalem 
można szukać też w raczej niezbyt 
okazałej karierze zawodnika. Thur-
nbichler zaliczył tylko jeden wy-
stęp w konkursie Pucharu Świata 
– w 2008 roku pojawił się w Bischo-
fshofen podczas Turnieju Czterech 
Skoczni. 

Do wczorajszego zamknięcia nu-
meru na stronie Polskiego Związ-
ku Narciarskiego nie pojawiły się 
dodatkowe informacje dotyczące 
szczegółów kontraktu Thurnbi-

chlera ze związkiem. Nieofi cjalnie 
wiadomo natomiast, że Austriak 
będzie mieszkał bezpośrednio w 
Krakowie, co ułatwi codzienne 
kontakty zarówno z zawodnikami 
w kadrze, jak też krakowską centra-
lą Związku. Thurnbichler zażyczył 
sobie podobno dwóch austriackich 

współpracowników, resztę sztabu 
mają stanowić Polacy. Na chwilę 
obecną rozpatrywane są scenariu-
sze letnich przygotowań do sezonu 
2022/2023. W przyszłym tygodniu 
ma dojść w tej sprawie do spotka-
nia w Polskim Związku Narciar-
skim z działaczami.  

● Thomas Thurnbichler podpisał z polskim związkiem czteroletni kontrakt. 
Fot. PZN
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CO W KINACH

BYSTRZYCA: Super blb (9, godz. 
18.00); JABŁONKÓW: Seal Team 2 (8, 
godz. 17.00); CZ. CIESZYN – Central: 
Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice 
Dumbledore’a (8, godz. 17.00; 9, 10, 
godz. 17.30); Srdce na dlani (8, godz. 
19.00); Potworna rodzinka 2 (9, godz. 
15.30); Stínohra (9, 10, godz. 20.00); To 
nie wypada (10, godz. 15.30); TRZY-
NIEC – Kosmos: Fantastyczne zwie-
rzęta: Tajemnice Dumbledore’a (8, 10, 
godz. 17.00); Test (8, 11, godz. 20.00); 
Sonic 2 (9, godz. 15.00); Stínohra (9, 
godz. 20.00); Poslední závod (9, godz. 
17.30); Známí neznámí (9, godz. 20.00); 
Potworna rodzinka 2 (10, godz. 15.00); 
Morbius (10, godz. 20.00); Tajemství 
staré bambitky 2 (11, godz. 17.30); 
KARWINA – Centrum: Fantastyczne 
zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 
(8, 10, godz. 17.00; 9, godz. 15.30, 20.00); 
Známí neznámí (8, godz. 20.00); Ex-
pediční kamera (9, godz. 18.00); So-
nic 2 (10, godz. 14.30); Myši patří do 
nebe (10, godz. 16.30); Morbius (10, 
godz. 20.00); Cyrano (11, godz. 17.30); 
Zaginione miasto (11, godz. 20.00); 
HAWIERZÓW – Centrum: To nie wy-
pada (8, 10, godz. 17.00); Pies (8, godz. 
18.00); Fantastyczne zwierzęta: Ta-
jemnice Dumbledore’a (8, godz. 19.30; 
9, 10, godz. 18.00); Stínohra (9, 10, godz. 
19.30); Encanto (10, godz. 10.00); Ani-
mal Crackers (11, godz. 17.00); DEF Tra-
lala (11, godz. 18.00); Batman (11, godz. 
19.30). 

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – MK PZKO w Cz. 
Cieszynie-Centrum organizuje w 

dniach 2-4. 5. autokarową wyciecz-
kę na południe Czech. W programie 
zwiedzanie zamków, muzeum oso-
bliwości w Pelhřimowie, Czeskie-
go Krumlowa, Slavonic. Noclegi w 
Hlubokiej nad Wełtawą. Koszt wy-
cieczki wynosi ok. 4000 kc (auto-
kar, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 kolacje 
oraz 4-5 biletów wstępu). Zgłoszenia 
przyjmuje Ewa Sikora (e.sikora@
centrum.cz albo 705 114 048), do 7. 4. 
 Kwietniowy wykład MUR-u odbę-
dzie się w środę 13. 4. o godz. 17.00 
w klubie „Dziupla”. Dyrektorka Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego Irena 
French opowiadać będzie o 220 let-
niej historii tej placówki. 
JABŁONKÓW –  MK PZKO zaprasza 
na apel poległych w środę 13. 4. o 
godz. 14.00 przy murze żydowskie-
go cmentarza w Jabłonkowie.
KARWINA-FRYSZTAT – Zarząd 
MK PZKO zaprasza wszystkich 
członków i sympatyków na brygadę 
„Wiosenne porządki”, która odbę-
dzie się 9. 4. od godz. 8.00 w naszym 
Domu Polskim PZKO.
 Zarząd zaprasza wszystkich 
członków i sympatyków na spotka-
nie autorskie z Karin Lednicką, któ-
re odbędzie się 14. 4. o godz. 17.00 w 
Domu Polskim.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” – 
Zaprasza swoich członków na spo-
tkanie w poniedziałek 11. 4. o godz. 
17.00 do Domu Polskiego MK PZKO 
w Karwinie-Frysztacie.
KLUB NAUCZYCIELI EMERY-
TÓW w RC – Zarząd zaprasza na 
Spotkanie Wiosenne 21. 4. o 10.00 w 
Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Cz. 
Cieszynie. Opłata 100 kc. W progra-
mie wezmą udział dzieci ze Szkoły 
Artystycznej z Czeskiego Cieszyna. 
Zobowiązujące zgłoszenia prosimy 
przesyłać do czwartku 14. 4. Janinie 

Procner (tel. 723 158 041, e-mail: ja-
ninaprocner@seznam.cz).
ORŁOWA-LUTYNIA – MK PZKO 
oraz Szkoła i Przedszkole z Polskim 
Językiem Nauczania w Orłowej 
zapraszają 9. 4. od godz. 10.00 do 
Domu PZKO na Rodzinne Warsztaty 
Wielkanocne. W programie: dekoro-
wanie jajek, plecenie „karabaczy” i 
innych ozdób świątecznych z wikli-
ny, wypieki i dekoracje wielkanoc-
ne, poszukiwanie zajączka, wystawa 
„na wielkanocnym stole”, smaczna 
kuchnia domowa, sprzedaż tra-
dycyjnej wielkanocnej domowej 
wędzonki. Zapewniamy wszystkie 
materiały potrzebne do warsztatów 
i miłą przedświąteczną atmosferę! 
Prosimy o przyniesienie 3-5 wydmu-
szek.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 9. 4. na 
pierwszą w tym roku wycieczkę au-
tokarową na Kelčský Javorník i Ho-
stýn. Odjazd z Cz. Cieszyna o godz. 
7.20 (po przyjeździe pociągu z Ha-
wierzowa), odjazd z Karwiny (Prior) 
o godz. 6.40. Zimowy ekwipunek 
turystyczny obowiązkowy. Kierow-
nik wycieczki, Halina Twardzik, 608 
620 424.
 zaprasza na zebranie członkow-
skie połączone z wyborami nowego 
zarządu 10. 4. o godz. 15.00 w Domu 
Kultury „Strzelnica” w Cz. Cieszy-
nie.
 zaprasza 12. 4. na tradycyjną wio-
senną wycieczkę z Gródka na Filip-
kę. W Gródku spotykamy się o godz. 
8.40. Odjazd pociągu z Karwiny o 
godz. 8.02, z Cz. Cieszyna o godz. 
8.20. Zejście trasą dowolną (Gró-
dek, Bystrzyca, Nawsie, Kolybiska). 
Prowadzi Wanda Wigłasz, tel. 604 
949 481.
 Zaprasza 18. 4. w poniedziałek 
wielkanocny na wymarsz na Ostry. 
Dojście do schroniska dowolną tra-
są, rejestrację w godzinach 10.00-
12.00 w schronisku na Ostrym prze-
prowadzi Zofia Franek, tel. 731 244 
346.
 Sekcja kolarska – Zaprasza na 
zagajenie sezonu tradycyjnym Me-
moriałem im. Mariana Palowskiego. 
Start w niedzielę 10. 4. o godz. 9.00 
w Alejach Masaryka koło byłej remi-
zy strażackiej. Po odwiedzeniu cze-
skocieszyńskiego cmentarza trasa 
poprowadzi do Śmiłowic.
RODZINA KATYŃSKA W RCZ – 
Zarząd zaprasza 13. 4. na Dzień Pa-
mięci Ofiar Katynia pod tablicami 
katyńskimi na Konteszyńcu w Cz. 
Cieszynie o godz. 10.00, by oddać 
hołd i pokłonić się naszym bliskim. 
Zebranych zapraszamy do kontynu-
owania obchodów w Domu Kultury 
„Strzelnica”.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zaprasza 
w niedzielę 24. 4. o godz. 9.00 do 
Domu PZKO na 41. Otwarte Mistrzo-
stwa w Tenisie Stołowym. Prezenta-
cja zawodników od godz. 8.30, star-
towe wynosi 50 kc, zgłoszenia do 15. 
4. na e-mail: t.guziur@volny.cz lub 
komórkę 604 576 461.

OFERTY

MALOWANIE DACHÓW i PŁOTÓW 
wszelkiego gatunku, 3xlakier.  
Tel. 732 383 700. Balicki. GŁ-166

MASZ PROBLEM Z SAMOCHO-
DEM? Naprawimy go! AUTOSERVIS 
– PNEUSERVIS Pamicar s.r.o.,  
tel. +420 608 120 706. GŁ-208

OGRODZENIA, BRAMY, meble 
ogrodowe, ocieplenia budynków, 
remonty, usługi budowlane.  
Tel. +48 511 579 636.  
www.rafmet-ogrodzenia.pl. GŁ-163

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 
057. Uszczelniamy wszystkie rodza-
je dachów. GŁ-021

WYSTAWY

KARWINA, ODDZIAŁ LITERA-
TURY POLSKIEJ BIBLIOTEKI 
REGIONALNEJ, rynek Masa-
ryka: do 29.  4. wystawa Herber-
ta Kiszy pt. „Grafika z podróży”. 
Czynna w godzinach otwarcia bi-
blioteki.

I N F O R M AT O R

Śpij w obłokach, śpij na dnie mórz,
nigdy nie zobaczę Cię już,
czy byłeś, czy mi się śniłeś...
Została mi różyczka, którą zasadziłeś…
Kiedy widzę piękne miasto czy liście na wietrze,
lecz ty pozostajesz – wspomnienie moje najlepsze.

Ten wiersz napisałam dla mojego Zmarłego przed czte-
rema laty Męża

inż. MIETKA BUDNIKA
zamieszkałego w Czeskim Cieszynie in memoriam.

Wszystkich, którzy Go znali, prosimy o chwilę wspo-
mnień. Żona Brześka z rodziną. GŁ-234

Księga Twego życia została zamknięta,
ale ten, kto Cię kochał, ten ciągle pamięta.

Dnia 9 kwietnia minie 45. rocznica, kiedy nas na za-
wsze opuścił nasz Kochany Tata, Dziadek, Pradziadek

śp. KAROL LAJCZYK
z Łąk

O modlitwę i chwilę wspomnień proszą synowie Zby-
szek i Henio z rodzinami.
 RK-026

Dziś, 8 kwietnia 2022, mija pierwsza bolesna rocznica 
śmierci naszego Drogiego Męża, Ojca, Teścia, Kuzyna, 
Szwagra i Kolegi

śp. EUGENIUSZA DUDY
O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi.
 GŁ-230

Dnia 15 kwietnia 2022 minęła 10. bolesna rocznica 
śmierci naszej Kochanej Żony i Mamusi

śp. HELENY MALCHEROWEJ
z domu Stańkusz, z Olbrachcic 

Z kolei 5 lutego obchodziłaby swoje 90. urodziny.
Z miłością i szacunkiem wspominają mąż i córki.
 GŁ-237

Kto w sercach żyje tych,
których kochał, ten nie umarł.

Dnia 10 kwietnia wspominamy 25. smutną rocznicę, 
kiedy odszedł od nas nasz Kochany

śp. inż. STANISŁAW MICZKA
z Czeskiego Cieszyna

Z miłością i szacunkiem za mile spędzone wspólne lata 
dziękują i wspominają najbliżsi.
 GŁ-242

Dziś, 8 kwietnia, mija 20. rocznica śmierci naszej Kochanej Mamusi

śp. HELENY NIEMCZYK
z domu Cymorek,  

z Czeskiego Cieszyna
zaś 6 czerwca 2022 minie 22. rocznica 
zgonu naszego Kochanego Tatusia

śp. KAROLA NIEMCZYKA
O chwilę zadumy proszą córki z rodzi-
nami.
 GŁ-234

Lata mijają, wspomnienia pozostają.
Dnia 7 kwietnia przypomnieliśmy 
sobie 40. rocznicę śmierci naszej Ko-
chanej 

śp. MARII PRZYHODY
Dnia 8 kwietnia minie 30. rocznica

śp. HERMINY ŻYŁY
Z miłością i szacunkiem wspominają 
najbliżsi.

 GŁ-235

Dnia 8 kwietnia 2022 obchodziłby swe 
100. urodziny 

śp. FRANCISZEK SŁOWIK 
z Wędryni

z kolei 7 maja 2022 obchodziłaby swe 
100. urodziny Jego Żona

śp. ZOFIA SŁOWIK
O modlitwę oraz chwilę wspomnień 
proszą najbliżsi.

 GŁ-232

Wstałaś dziś rano, jeszcze piękniejsza,
o rok starsza, o rok mądrzejsza.
Dziś powinnaś być królową, 
wypoczywać cały dzień,
komplementów słuchać dużo, 
wszystko na skinienie mieć!

DROGA HALINKO! 
życzymy Ci zdrówka 

…Kuzynki
 GŁ-226

Zacnemu Solenizantowi – naszemu szanownemu dyrygentowi

profesorowi ALOJZEMU SUCHANKOWI
z okazji 88. rocznicy urodzin

przesyłają serdeczne życzenia pomyślności, zdrowia i niespożytej ener-
gii członkowie chóru „Gorol” MK PZKO w Jabłonkowie.
 GŁ-241

PROGRAM TV

MK PZKO w Mistrzowicach zaprasza członków i sympatyków na 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w niedzielę 
10 kwietnia. Początek o godz. 15.00 w byłej polskiej szkole.I N F O R M A T O R 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

ŻYCZENIA

NEKROLOGI

Zniknęła nam z oczu, lecz nigdy z serca...
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, znajomych i przyjaciół, że dnia 
3 kwietnia 2022 zmarła w wieku 71 lat nasza Kochana 
Żona, Mamusia, Babcia, Teściowa, Siostra, Szwagier-
ka i Ciocia

śp. ANNA SIEKELOWA
zamieszkała w Hawierzowie 

Ostatnie pożegnanie odbędzie się dnia 11 kwietnia 
2022 o godz. 11.00 w nowej sali obrzędów pogrzebo-
wych w Hawierzowie-Szumbarku. 

W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-243

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie i przyjaciołom naszej Koleżan-
ki

śp. HANI SIEKELOWEJ
rejonowej Hawierzowa i kierowniczki wycieczek  

z powodu Jej odejścia do wieczności
składa zarząd PTTS „BŚ” w RC oraz „Beskidziocy”.
 GŁ-244

PIĄTEK 8 KWIETNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne 
(s.) 10.15 Zew krwi (film) 11.00 Nasze 
hobby 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Reporterzy TVC 14.40 Na tro-
pie 15.15 Niezwykłe losy 16.10 Łopa-
tologicznie 17.00 Mieszkać jak… na 
dwa piętra 17.30 AZ kwiz 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Z diabłami 
nie ma żartów (bajka) 21.45 Wszyst-
ko-party 22.40 Zawodowcy (s.) 23.35 
Kryminolog (s.) 0.35 Sprawy detekty-
wa Murdocha (s.) 1.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czeskie ryby 
9.00 Wyprawy w nieznane 9.50 Cywi-
lizacje 10.45 Powrót do wraka Titani-
ca 11.40 Rzeka z biegiem czasu 12.15 
Królestwo natury 12.40 Krainy sezo-
nowych cudów 13.40 Małpy w nas 
14.30 Wynalazki, które zmieniły świat 
15.30 Amerykańska wojna 16.15 Lud 
Hitlera 17.05 Czar Afryki 17.30 Macao 
18.25 Heydrich – ostateczne rozwiąza-
nie 18.55 Największe bitwy czołgowe 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Nieobliczalni (film) 22.05 
Piękna młynarka (film) 23.35 Fargo 
(s.) 0.35 Alcatraz: największe ucieczki. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.40 Facet (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Lekarze z Po-
czątków (s.) 14.10 Mentalista (s.) 15.05 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Survi-
vor Czechy i Słowacja (reality-show) 
22.45 Włamanie (film) 0.30 CSI: Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Zoo (s.) 10.05 
Incognito 11.25 Strażnik Teksasu (s.) 
12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 13.25 
Policja kryminalna Montpellier (s.) 
14.35 Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak jest, 
szefie! 16.50 Policja w akcji 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, po-
goda 19.55 Showtime 20.15 Kochamy 
Czechy 22.00 Tata w domu (s.) 23.15 
Tak jest, szefie! 0.30 Like House. 

SOBOTA 9 KWIETNIA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie 6.25 Ło-
patologicznie 7.20 Bajka 7.45 Spodnie 
od szewca z Ligotki (bajka) 8.40 Nie-
zwykłe losy 9.35 Gejzer 10.10 Wszyst-
kie zwierzęta duże i małe (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Z metropolii, 
Tydzień w regionach 12.25 Nasze hob-
by 13.00 Wiadomości 13.05 Lolinka i 
sznaucer (bajka) 14.00 Nasza piątka (s.) 
15.05 Gniazdeczko (film) 16.20 Z dia-
błami nie ma żartów (bajka) 17.55 Do 
szczęścia 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Piecze cały kraj 21.20 Ja i moi sy-
nowie 22.30 Maigret ma kłopoty (film) 
0.00 Miejsce zbrodni – Berlin (s.). 
TVC 2 
6.00 Wojskowe machiny 6.45 Vanu-
atu, historia z końca świata 7.40 Ma-
dagaskar 8.35 Na rowerze 8.45 Na ja-
pońskim tronie 9.35 Zabytki techniki 
Czech 10.05 Futuretro 10.35 Auto Moto 
Świat 11.05 Lotnicze katastrofy 11.50 
Babel 12.20 Cuda ludzkiego geniuszu 

13.10 Przez kraj Czyngis-chana po rze-
ce Orchon 14.00 Azul (film) 15.50 Od-
krywanie świata 16.45 Morskie ssaki 
17.35 Cudowna planeta 18.30 Niesamo-
wite afrykańskie pustkowia 19.25 Czar 
Afryki 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Operacja Kusza (film) 
22.00 RED (film) 23.50 Znikąd (film) 
1.20 H2O: cząstka życia. 
NOVA 
6.15 Tom @ Jerry Show (s. anim.) 7.10 
Scooby-Doo i Scrappy-Doo (s. anim.) 
8.20 Krok za krokiem (s.) 8.40 Twoja 
twarz brzmi znajomo 11.20 Przypra-
wy 12.15 Dzwoń do TV Nova 12.50 
Poradnik domowy 14.00 Zamień-
my się żonami (reality show) 15.20 
50 pierwszych randek (film) 17.15 
Geostorm (film) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Pościg: gwiezd-
ne wydanie 21.35 Terminator Salva-
tion (film) 23.50 Profesor T. (s.) 1.00 
Dama i Król (s.). 
PRIMA 
6.30 M.A.S.H. (s.) 7.25 Cyklosalon.tv 
7.55 Ojciec w podróży 8.35 Autosalon.
tv 9.50 Pierwsza kolacja 10.55 Kocha-
my Czechy 12.45 Morderstwa według 
Agathy Christie (s.) 14.45 Jak świat 
traci poetów (film) 16.40 Walenty Do-
brotliwy (film) 18.55 Wiadomości, po-
goda 19.55 Showtime 20.15 Gliniarz 
(s.) 21.30 V.I.P. morderstwa (s.) 22.55 
Honor zabójcy (film) 0.55 Detektyw 
Thorne (film). 

NIEDZIELA 10 KWIETNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Gniazdeczko (film) 7.40 Jak Maciej 
Świerszcz został lekarzem (bajka) 
8.10 Uśmiechy Stelli Zázvorkowej 
8.50 Łopatologicznie 9.45 Kalenda-
rium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.05 Plac wiejski (s.) 12.00 
Pytania V. Moravca 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 Vohnice a Kiliján (bajka) 
14.10 O białej łani (bajka) 14.40 Babie 
lato (film) 16.20 Szpital na peryfe-
riach (s.) 17.25 List do ciebie 18.25 Co 
umiały nasze babcie 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Ultimatum (s.) 21.15 168 godzin 21.45 
Morderstwo w hotelu Excelsior (film) 
23.20 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 0.10 Komisarz Moulin (s.). 
TVC 2 
6.00 Ślady, fakty, tajemnice 6.30 Lud 
Hitlera 7.20 Powstanie cywilizacji 
8.15 Czechosłowacki tygodnik filmo-
wy 8.25 Poszukiwania utraconego 
czasu 8.50 Lotniskowiec, obrońca 
oceanów 9.30 Historia świata 10.25 
Rzeka z biegiem czasu 10.55 Po Cze-
chach 11.05 Nie poddawaj się plus 
11.30 Nie poddawaj się 12.00 Przez 
ucho igielne 12.25 Słowo na niedzielę 
12.30 Magazyn chrześcijański 13.00 
Magazyn religijny 13.30 Królestwo 
natury 13.55 Do szczęścia 14.25 Po-
szukiwania konia trojańskiego 15.20 
Na pływalni z Františkiem Novotnym 
15.45 Tygrysia wyspa 16.40 Skryte 
cuda 17.05 Titanic – kolejny powrót 
do znikającego wraku 18.00 Czeskie 
ryby 18.30 Korsyka, śródziemnomor-
ska piękność 19.20 Ciekawostki z re-
gionów 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Ogród zła (film) 
21.45 Kaczka w pomarańczach (film) 
23.30 Alcatraz: największe ucieczki. 
NOVA 
6.25 Tom @ Jerry Show (s. anim.) 7.15 
Scooby-Doo i Scrappy-Doo (s. anim.) 
8.30 Krok za krokiem (s.) 8.50 Piękna 
i bestia (bajka) 10.40 Wyznania za-

kupoholiczki (film) 12.40 10  000 BC 
(film) 14.40 Pod znakiem Merkurego 
(s.) 16.20 Śmiech się klei do pięt (film) 
18.15 But Melichar (film) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Twoja 
twarz brzmi znajomo 22.45 Odpryski 
23.20 Witajcie w dżungli (film) 1.15 
Pościg. 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.25 
M.A.S.H. (s.) 7.25 Prima Maskotka 
7.55 Świat ogarnięty wojną 9.10 Pri-
ma świat 10.05 Gotuj jak szef! 11.00 
Partia Terezy Tomankowej 11.50 
Poradnik domowy 12.45 Poradnik 
Pepy Libickiego 13.05 Poradnik Ládi 
Hruški 14.00 Gliniarz (s.) 15.20 V.I.P. 
morderstwa (s.) 16.45 Bikerzy (film) 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Sho-
wtime 20.15 Co za szczęście (film) 
22.25 Jak świat traci poetów (film) 
0.25 Niewygodny świadek (film). 

PONIEDZIAŁEK 11 KWIETNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wszystkie zwierzę-
ta duże i małe (film) 9.55 168 godzin 
10.30 Hercule Poirot (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Łopato-
logicznie 14.55 Morderstwo w hotelu 
Excelsior (film) 16.25 Wezwijcie po-
łożne (s.) 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Sprawy 1. wydziału (s.) 21.15 Re-
porterzy TVC 21.55 W ostatniej chwili 
22.25 Życie i czasy sędziego A.K. (s.) 
23.25 Kryminolog (s.) 0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Odkrywanie 
żwiata 9.20 Morskie ssaki 10.15 Nie-
samowity świat młodych 11.00 Babel 
11.25 Szanghaj i Hong Kong 12.20 Te-
lewizyjny klub niesłyszących 12.50 
Niesamowite afrykańskie pustkowia 
13.40 Nasze tradycje 14.10 Magazyn 
religijny 14.40 Wyprawy w nieznane 
15.30 Rytuały Sri Lanki 15.50 Przy-
gody nauki i techniki 16.20 Warsza-
wa: podzielone miasto 17.15 Lotnicze 
katastrofy 18.00 Zabytki techniki 
Czech 18.30 Wynalazki, które zmie-
niły świat 19.25 Czechosłowacki ty-
godnik filmowy 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Cuda 
ludzkiego geniuszu 21.00 Dziesięć 
błędów, które spowodowały zatonię-
cie Titanica 21.55 Parasite (film) 0.05 
Pokusa (film) 1.50 Queer. 
NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.40 Profesor T. (s.) 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.40 
Doktorzy z Początków (s.) 14.00 
Mentalista (s.) 14.55 CSI: Kryminalne 
zagadki Las Vegas (s.) 16.57 Popołu-
dniowe wiadomości 17.25 Pościg 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Spece (s.) 22.25 Policja 
Chicago (s.) 23.20 CSI: Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.) 1.10 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.20 Gliniarz (s.) 10.30 
Poradnik domowy 11.25 Strażnik Tek-
sasu (s.) 12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 
13.25 Policja kryminalna Montpellier 
(s.) 14.30 Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak 
jest, szefie 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Rolnik 
szuka żony 21.30 Wymarzone piękno 
22.35 Pierwsza kolacja 23.50 Tak jest, 
szefie! 1.05 Like House. 

Klub Seniora MK PZKO w Karwinie-Raju zaprasza 
członków na spotkanie 12 kwietnia o godz. 15.00.
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Siedziba firmy
Hażlach, ul. Cieszyńska 20b
tel. +48 33 856 73 77

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

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

tel.+48 606 452 479
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 25 marca: 
SPEŁNIAJ SWOJE MARZENIA

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań 
zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
upływa w środę 20 kwietnia. Nagrodę książkową 
za poprawne rozwiązanie krzyżówki kombinowanej 
z 25 marca otrzymuje Małgorzata Wygrys 
z Olbrachcic. Autorem dzisiejszego zadania jest Jan 
Kubiczek.

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

• Dziś zapraszamy naszych Czytelników na wycieczkę 
do Czeskiego Cieszyna. Archiwalna fotografia pochodzi 
z Narodowego Archiwum Cyfrowego i została wykonana 
ok. 1939 roku.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie 
zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie 
dostaniemy. Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@
glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do 
współpracy!

...tak jest

Tak było...
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Rozwiązaniem jest myśl, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec, pseudoinim literacki Stach, właściwie baron Stanisław Je-
rzy de Tusch-Letz (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie) – polski poeta, satyryk, aforysta i tłumacz litera-
tury niemieckiej...

POZIOMO:
1. babcia pieszczotliwie
2. drobna moneta skan-

dynawska lub rzeka w 
Szwecji

3. Thomas..., (zm. 1685), 
angielski poeta i dramato-
pisarz

4. duże jezioro na granicy 
Tanzanii, Mozambiku i 
Malawi

5. kolor biały z żółtawym 
odcieniem

6. fruwanie w przestworzach
7. fistaszek, orzeszek ziemny

8. dwanaście miesięcy
9. skrót od: Instytut Podstaw 

Informatyki
10.  Marek i..., popularny przed 

laty duet fortepianowy
11. niewielka rama
12.  kraj ze stolicą w Nikozji
13. ROZWIĄZANIE 

DODATKOWE
14. chroni głowę strażaka, 

górnika, żołnierza
15.  drzazga w palcu lub ina-

czej animozja, rozżalenie, 
pretensja

16. czeska marka ciężarówek

17. australijski ptak podobny 
do strusia

18. skrót od: Komisja Papierów 
Wartościowych

19.  kobieta stworzona z żebra 
Adama

20. elektroniczny to e-mail
21.  jednostka monetarna Nigerii
22. dawny związek kupców 

bałtyckich
23. antonim „tak”
24.  część sztuki wojennej, 

obejmująca teoretyczne i 
praktyczne aspekty prowa-
dzenia walki.

PIONOWO:
ALTANA, ANDRIĆ, BELIZE, 
BIAŁKO, BOCIAN, BYAKKO, 
FARAON, IBERIA, IDEINA, 
LEKCJE, MAUSER, NADPIS, 
NAHUMA, OWICYD, PLAKAT, 
PŁYWAK, POTWÓR, ŚWIEŻY, 
TALMUD, TOMATA, TRAJAN, 
TRAPEZ, UCZONA, WATAHA

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: HANZA, NAIRA, 
NIASA, OTWAY


