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Park rozrywki zamiast strefy
przemysłowej
REGION: Na terenie byłej kopalni Barbara w Karwinie powstanie
prywatny park rozrywki i edukacji. W sąsiedztwie ma zostać
wybudowana olbrzymia cieplarnia – ogród botaniczny „Eden Silesia”.
Celem obu projektów jest przywrócenie atrakcyjności zniszczonej
przez działalność górniczą Karwinie i ożywienie ruchu turystycznego.
Danuta Chlup

P

ark rozrywki i edukacji o tematyce
techniczno-górniczej
wybuduje
prywatny
inwestor Pavel Ďurďa
z Ostrawy. Przygotowuje go od pięciu lat. Współpracuje z Jiřím Antošem, który podobny park założył w Milovicach
niedaleko Pragi. Milovickie „Mirakulum” odwiedza rocznie 380 tys.
osób.
Podczas czwartkowej konferencji
prasowej Ďurďa zapewnił, że zarówno zakup gruntów, jak i budowę
parku będzie finansował z własnych

środków, nie przewiduje żadnych
dotacji.
– To nie będzie lunapark z karuzelami, ale park rodzinny o wymiarze
rozrywkowym i edukacyjnym. Liczę
na to, że podczas roku szkolnego
będą tam jeździły wycieczki szkolne,
później dzieci będą tam wracały z rodzicami – mówił inwestor.
W pierwszym etapie park ma zajmować powierzchnię 10 hektarów,
docelowo rozłoży się na 25. Łączne
koszty budowy szacowane są na blisko 200 milionów koron.
– Jeżeli wszystko dobrze pójdzie,
park zostanie oddany do użytku w
2025 roku. W pierwszym etapie zostanie wybudowana część centralna,
„leśna kopalnia”, zamek z olbrzymi-

mi zjeżdżalniami, naturalny labirynt, amfiteatr oraz mini-zoo – poinformował Ďurďa.
–Tematem przewodnim parku będzie technika oraz jej wkład w rozwój
społeczeństwa, przede wszystkim
w XIX wieku. Dzieci będą poprzez
zabawę poznawały podstawy nauk
przyrodniczych, ale też wynalazki
techniczne i różne mechanizmy –
opowiedział architekt Jiří Fiala.
Prezydent Karwiny Jan Wolf w
rozmowie z „Głosem” przybliżył
„Eden Silesia”: – Chodzi o projekt
ogromnej cieplarni, który powstał
w Anglii. W Europie Środkowej nie
ma jak dotąd niczego podobnego.
Projekt ma być zrealizowany przez
Uniwersytet Śląski w Opawie i mieć

• Plan parku rozrywki i edukacji, który
ma powstać na terenie byłej kopalni Barbara. Fot. mat. pras. miasta Karwiny

charakter naukowo-badawczy, natomiast pewna jego część zostanie
przeznaczona dla turystów. To będzie coś w rodzaju arboretum z biotopami i ciekawymi roślinami.
Koszty projektu „Eden Silesia”
mają opiewać na 2,5 mld koron.
Większość z nich powinna pokryć
dotacja europejska z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Według wcześniejszych założeń
na terenie byłej kopalni Barbara
miała powstać strefa przemysłowa. Z planów tych zrezygnowano.
Zdaniem prezydenta Karwiny nowe
projekty
edukacyjno-turystyczne

Planowane atrakcje w parku rozrywki i edukacji

przyniosą miastu i regionowi większe korzyści i lepiej posłużą ich rozwojowi.
– Powstaną nowe miejsca pracy,
ale nie będą to zakłady, jakie powstają w strefach przemysłowych, lecz
branża turystyczna. Młode pokolenie, niezwiązane już z górnictwem,
będzie mogło rozwijać działalność
biznesową – to mogą być pensjonaty,
wypożyczalnie sprzętu sportowego i
tym podobnie – przekonywał Wolf,
który oczekuje od realizacji nowych
projektów także większe zainteresowanie zamkiem we Frysztacie i innymi zabytkami Karwiny.


REKLAMA

 „leśna kopalnia” – oryginalna, skrócona wieża szybowa połączona w części nadziemnej i podziemnej
z drewnianymi wieżami, z ofertą atrakcji górniczych
 zamek z olbrzymimi zjeżdżalniami i podziemiem połączonym z „leśną kopalnią” i miasteczkiem górniczym
 trampoliny, olbrzymie huśtawki
 kompleks atrakcji wodnych
 ścieżki w koronach drzew i ścieżki edukacyjne
 łąki piknikowe z grillami
 mini-zoo, wybieg dla dzikich zwierząt, farma treningowa
 duży naturalny labirynt
 amﬁteatr
 zaplecze gastronomiczne
GŁ-832

Następne posiedzenie Rady Przedstawicieli odbędzie się 28. 4. 2022 o godzinie 16.30.
W siedzibie Kongresu Polaków w RC, ul. Grabińska 458/33, Czeski Cieszyn 737 01.
Macierz Szkolna w Hawierzowie-Błędowicach zaprasza na ﬁnał Festiwalu Piosenki Dziecięcej,
który odbędzie się 23. 4. 2022 w Domu Kultury Petra Bezruča w Hawierzowie
Bilety do nabycia online na https://www.mkshavirov.cz/ lub przed ﬁnałem na miejscu.
Uczniowie wszystkich polskich szkół podstawowych na Zaolziu mają darmowe wejściówki. Zapraszamy!

GŁ-247
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ZDANIEM... Beaty Schönwald

beata.schonwald@glos.live

N

ie należę do miłośników historii alternatywnych, ale są
sytuacje, które same aż proszą się o to, żeby pomyśleć
o tym, „co by było, gdyby”. Tym razem – co w związku
z wojną na Ukrainie pewnie nikogo nie zdziwi – chodzi
o pieniądze na zbrojenia, członkostwo w NATO i… komunistów. Tak się bowiem złożyło, że właśnie w tych dniach zostały
opublikowane wyniki badań opinii publicznej STEM z przełomu marca
i kwietnia br. Groźba wojny, która w Europie Środkowej może być tylko kwestią czasu (tak sądzi 58 proc. respondentów), sprawiła, że wśród
mieszkańców RC wzrosło o 10 proc. w porównaniu z wrześniem ub.
roku przekonanie, że warto być krajem członkowskim Paktu Północnoatlantyckiego. Obecnie uważa tak aż 78 proc. mieszkańców. To całkiem logiczna konsekwencja tego, czego jesteśmy obecnie świadkami
u naszych prawie że sąsiadów i tak naprawdę niewiele ma wspólnego
z wyrachowaniem.
Znamy to przecież z naszego Wieszcza Narodowego: „(…) ile cię
cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię straci”. Tracimy poczucie bezpieczeństwa, zaczynamy myśleć o obronie. Normalne. Jak natomiast
ma się to do historii alternatywnej? Otóż tak, że w związku z wynikami
badań STEM przypomniała mi się sytuacja sprzed ponad roku. Będąca
wtenczas jeszcze partią parlamentarną Komunistyczna Partia Czech
i Moraw warunkowała podniesienie ręki za budżetem państwa przeniesieniem 10 mld koron z resortu obrony do rezerwy budżetowej. W
sytuacji, kiedy RC była w tym czasie (i jest nim zresztą nadal) krajem
notorycznie niewywiązującym się ze zobowiązania przeznaczania 2
proc. PKB na cele obronne, był to wyjątkowy tupet. Ten zaś starała się
przykryć populistycznym argumentem, jako że „bronią nasi obywatele się nie nasycą”. Kiedy minionej jesieni po raz pierwszy od przeszło
trzydziestu lat komuniści nie zdobyli potrzebnych 5 proc. w demokratycznych wyborach, szczerze się ucieszyłam. Teraz czasami żałuję, bo
nie wiem, jak ta historia potoczyłaby się dalej. Czy utrzymując jako
partia parlamentarna, że NATO jest „fe!”, dobrze uzbrojona armia niepotrzebna, a Rosja ziemią obiecaną, straciliby poparcie czy, przeciwnie, pozyskaliby nowych zwolenników? A może zmieniliby retorykę
na bardziej strawną dla „wyśrodkowanego” wyborcy? Tego już się nie
dowiem. Świat jest bowiem tak skonstruowany, że kiedy wybieramy
jedną drogę, nigdy się nie dowiemy, dokąd doszlibyśmy, obierając
drugą. Dlatego alternatywne historie zawsze pozostaną tylko w sferze
abstrakcji. Pewnie to i dobrze.
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Imieniny obchodzą:
Kaja, Wanesa, Leon
Wschód słońca: 5.21
Zachód słońca: 19.47
Do końca roku: 253 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Ziemi
Przysłowie:
„Gdy w kwietniu słonko
na dworze, nie będzie
pustek w komorze”
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Imieniny obchodzą:
Jerzy, Wojciech
Wschód słońca: 5.18
Zachód słońca: 19.49
Do końca roku: 252 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Geografa
Przysłowie:
„Gdy na św. Wojciecha
rano deszcz pada, do
połowy lata suszę
zapowiada”

Zamordowani dlatego, że byli Polakami
• Uczestnicy apelu poległych przy
tablicy rozstrzelanych mieszkańców
Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki.

Przedstawiciele Miejscowego
Koła PZKO w Jabłonkowie,
grupa uczniów Szkoły
Podstawowej z Polskim
Językiem Nauczania im.
H. Sienkiewicza oraz delegacja
z gminy Istebna uczcili
w środę przed Wielkanocą
pamięć 12 Polaków
z Istebnej, Koniakowa
i Jaworzynki, zamordowanych
w Jabłonkowie przez
niemieckich nazistów
13 kwietnia 1945 roku.

Fot. DANUTA CHLUP

Danuta Chlup

K

ameralna uroczystość odbyła się
przy tablicy ofiar
umieszczonej
na murze dawnego cmentarza
żydowskiego.
Prezes MK PZKO Jan Ryłko przypomniał okoliczności egzekucji.
Wiosną 1945 roku gestapowcy za-

mierzali rozbić oddział partyzancki na Baraniej Górze. Plan spalił na
panewce, lecz kilka rodzin z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, utrzymujących łączność z partyzantami, wpadło w sidła hitlerowców. 32
mężczyzn i kobiet osadzono w jabłonkowskim więzieniu.
Dwanaście osób – mężczyzn i kobiet w wieku od 22 do 57 lat – rozstrzelano, pozostałych dwadzieścia
przeniesiono do więzienia w Cieszy-

24
POJUTRZE...

prezydent Ukrainy

•••

Rosyjska armia w tej wojnie zapisze
się na kartach światowej historii jako
najbardziej barbarzyńska i nieludzka
armia świata

Imieniny obchodzą:
Grzegorz, Horacy
Wschód słońca: 5.16
Zachód słońca: 19.51
Do końca roku: 251 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Psa Ratowniczego
Przysłowie:
„Jak w kwietniu mróz, to
na pagórku siana wóz”

P

ORŁOWA

POGODA
W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

piątek

dzień: 10 do 15oC
noc: 6 do 2oC
wiatr: 1-3 m/s
sobota

dzień: 8 do 12oC
noc: 6 do 4oC
wiatr: 2-3 m/s

• Uczniowie Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie

zorganizowali Dzień Inspiracji. To szereg spotkań z interesującymi ludźmi,
którzy przybliżali ciekawe kwestie, sprawy czy działalności. Historyk, wykładowca Uniwersytetu Ostrawskiego oraz wiceprezes Kongresu Polaków w
RC Józef Szymeczek mówił o tolerancji, z uczniami spotkali się również m.in.
miłośnik folkloru Janek Michalik, założyciele mieszczącej się niedaleko szkoły, kawiarni Kamerlik, czy widoczny na zdjęciu podróżnik Krzysztof Klimek.
(endy)
Fot. NORBERTDĄBKOWSKI

niedziela

dzień: 12 do 19oC
noc: 6 do 3oC
wiatr: 2-5 m/s

HAWIERZÓW

HAWIERZÓW

Osoby, które są zainteresowane nową strategią
komunikacyjną miasta w
latach 2022-2028, będą
miały okazję dowiedzieć
się czegoś więcej na
ten temat. We wtorek 3
maja (14.00-16.00) w sali
Biblioteki Miejskiej znajdującej się w pawilonie
G magistratu odbędzie
się debata publiczna
nad przygotowywanym
dokumentem. Strategia
powstaje w ramach projektu „Otwarte i przyjazne miasto Hawierzów”,
współﬁnansowanego
przez Europejski Fundusz
Społeczny.
(sch)
JABŁONKÓW

Chociaż jeszcze przed
kilku laty mówiło się o
jej zamknięciu, obecnie
rośnie liczba uczniów,
którzy chcą się kształcić
w miejscowej Szkole
Średniej. Wszystko dzięki
wprowadzeniu nowych
kierunków technicznych,
takich jak IT w przemyśle,
transport i logistyka czy
automechanik napędów
alternatywnych. Było
możliwe dzięki wparciu ﬁ-

nansowemu
województwa morawskośląskiego oraz funduszy europejskich.
Szkoła z pozyskanych
środków utworzyła
nowoczesne klasopracownie komputerowe:
automatyzacji i robotyki oraz technologii 3D.
Tylko w tym roku udało
jej się otworzyć trzy takie
nowe sale oraz zakupić
wyposażenie o wartości
11 mln koron.
(sch)
ORŁOWA

nie, a następnie do Mirowa na
Morawach, gdzie doczekali końca wojny. Ofiary jabłonkowskiego mordu zostały pogrzebane w
zbiorowej mogile. Po zakończeniu działań wojennych ciała ekshumowano, już 9 maja 1945 roku
odbyły się uroczystości pogrzebowe i zmarłych przewieziono na
cmentarz w Istebnej.
– Trzeba także przypomnieć,
że dwaj uczestnicy ruchu opo-

Po godzinie 14.00 w
wielkanocny poniedziałek dyspozytor Wojewódzkiego Pogotowia
Ratunkowego otrzymał
zgłoszenie, że z trzeciego
piętra domu wypadła
kobieta. Kiedy karetka
przyjechała na miejsce
zdarzenia, poszkodowanej nie można już jednak
było pomóc. Lekarz pogotowia stwierdził zgon
44-latki.
(sch)

ru, Stanisław Richter i Bolesław
Ryłko, zostali kilka dni przed
końcem wojny zastrzeleni pod
Kozubową – dodał prezes jabłonkowskiego koła PZKO. – Nasza
ziemia jest skropiona krwią naszych bliskich, znajomych, ojców,
dziadków, pradziadków. Zostali
zamordowani dlatego, że byli Polakami.
Stanisław Gawlik przeczytał
apel poległych, podczas którego

Tragedia
w kopalni Pniówek

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

kwietnia 2022

Wołodymyr Zełenski,

WIADOMOŚCI
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TRZYNIEC

JABŁONKÓW

TRZYNIEC

Uczniowie Średniej Szkoły Zawodowej Huty Trzynieckiej we wtorek przyszli razem z nauczycielem
Martinem Svobodą do
miejscowego szpitala, by
oddać krew. Honorowe
krwiodawstwo ma już
w szkole swoją tradycję.
Młodzież przychodzi do
szpitala cztery razy w
roku w grupach liczących
co najmniej 20 osób.
Zwykle są to uczniowie
klas trzecich i czwartych,
ponieważ dawcami mogą
być tylko osoby pełnoletnie. Za każde oddanie
krwi przysługuje im dzień
wolny od nauki oraz pochwała od wychowawcy
klasy.
(sch)

ięć osób nie żyje, 21 jest
rannych, a do chwili zamknięcia wydania tej gazety wciąż nieznany był
los siedmiu zaginionych – dwóch
górników i pięciu ratowników górniczych – taki jest tragiczny bilans
wybuchu metanu w kopalni Pniówek w województwie śląskim. Do
wypadku doszło kwadrans po północy w środę 20 kwietnia 1000 metrów pod ziemią przy ścianie N-6.
Jak informują przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW),
do której należy kopalnia Pniówek,
w zagrożonym rejonie przebywało
42 pracowników.
– Najprawdopodobniej w kopalni doszło do dwóch następujących
po sobie wybuchów metanu. Jeden
został stwierdzony w czasie prowadzonej już akcji ratowniczej i on był
najbardziej niebezpieczny – informują przedstawiciele JSW.
Ciała czterech górników znaleźli ratownicy, piąty z poszkodowanych zmarł w szpitalu. Aktualnie w
szpitalach znajduje się 21 górników.
Dziesięciu najpoważniej rannych

znajduje się w Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
Do Pawłowic przyjechał premier
RP Mateusz Morawiecki, który rodzinom ofiar złożył kondolencje.
Akcja ratownicza od wielu godzin
prowadzona jest w bardzo trudnych
warunkach. Gdy zamykaliśmy nasze wydanie, JSW informowała, że
nadal przekroczone były dopuszczalne stężenia gazów, które maksymalnie utrudniają prowadzenie
akcji ratowniczej. Przez całą noc ze
środy na czwartek 13 zastępów ratowników w aparatach tlenowych
pracowało intensywnie, by w zagrożonym rejonie przywrócić atmosferę do bezpiecznych stężeń gazów.
W tym celu ratownicy zabudowali
wentylator i ponad 200 metrów lutniociągu – instalacji umożliwiającej
wtłoczenie czystego powietrza. Aby
skutecznie przewietrzyć odcinkami
wyrobisko i kontynuować poszukiwanie pracowników w bezpiecznych warunkach, konieczne było
zabudowanie jeszcze około 500 metrów lutniociągu.
(klm)

uczczono pamięć nie tylko jabłonkowskich ofiar, ale także poległych
na wszystkich frontach II wojny
światowej, członków ruchu oporu
wszystkich formacji, zamordowanych w obozach koncentracyjnych, powstańców warszawskich,
oficerów i policjantów zamordowanych przez NKWD w Katyniu.
Wspomniał o ofiarach egzekucji
publicznych, które podczas wojny odbyły się w różnych miejscowościach naszego regiony. Przy
dźwięku werbli Gawlik odczytał
nazwiska straconych w Jabłonkowie 13 kwietnia 1945 roku.
Odśpiewano „Ojcowski dom”
i „Rotę”, zmówiono modlitwę za
zmarłych, nauczyciel Podstawowej
Szkoły Artystycznej w Jabłonkowie Marek Kaleta zagrał na trąbce.
Uczniowie polskiej szkoły przedstawili krótki program okolicznościowy.


O obchodach Dnia Pamięci Oﬁar
Zbrodni Katyńskiej w Czeskim Cieszynie piszemy na stronie 4.

Fortepian
do góry nogami
Sprawa zniszczenia fortepianu zewnętrznego, jaki tuż przed Wielkanocą stanął na Rynku w Cieszynie,
odbiła się szerokim echem nie tylko na Śląsku Cieszyńskim – zdjęcie
tego instrumentu wywróconego do
góry nogami obiegło całą Polskę.
Fortepian trafił nad Olzę w nagrodę po tym, jak miasto Cieszyn na
gali XIX Samorządowego Forum
Kapitału i Finansów w Katowicach
wygrało voucher uprawniający do
bezpłatnego wynajmu całorocznego fortepianu zewnętrznego na
jeden miesiąc – włączając transport, montaż i opiekę techniczną.
W Wielki Czwartek fortepian został zainstalowany na Rynku, ale
w Wielkanoc po godz. 1.00 dwóch
pijanych mężczyzn wywróciło go
do góry nogami. Dzięki monitoringowi sprawcy zostali złapani
tuż po zdarzeniu przez Straż Miejską i przekazani policji. Jak poinformowała burmistrz Cieszyna
Gabriela Staszkiewicz, fortepian
wróci na cieszyński Rynek. Takie
zapewnienie otrzymała od firmy,
która go wynajęła, a po chuligańskim wybryku zabrała zniszczony
instrument do siebie, by oszacować zniszczenia i koszty. Na tej
podstawie zostanie złożone zawiadomienie na policję. – Firma zdecydowała, że fortepian wróci na
nasz Rynek i my z tego bardzo się
cieszymy. Mam nadzieję, że tym
razem będzie lepiej – podkreśliła
burmistrz Staszkiewicz.
(klm)

27,8

mln koron zaoszczędziły w ub. roku bogumińskie
gospodarstwa domowe na dostawach ciepła i ciepłej wody. Miasto w tych dniach wysyła rozliczenia
lokatorom mieszkań komunalnych. Ponad 3,5 tys.
z nich może liczyć na zwrot części uiszczonych
opłat. W przypadku ponad tysiąca z nich będzie chodziło o kwotę 5-10 tys. koron.
Pieniądze zostaną im wypłacone w czerwcu br. Burmistrz Bogumina Petr Vícha
tłumaczy korzystny bilans dla mieszkańców tym, że większość miejskich bloków i
kamienic korzysta z centralnej dostawy ciepła dziećmorowickiej elektrowni, z którą
miasto podpisało umowę na korzystnych warunkach aż do 2030 roku. W związku z
tym ceny podniosły się tylko o 3 proc.
(sch)

W SKRÓCIE
Dekoracje świąteczne
za obiady

• Irena Machů z dekoracjami, których sprzedaż pomaga ukraińskim
dzieciom. Fot. DANUTA CHLUP

Na rachunek zbiórki publicznej inicjatywy „Pudło dla Dzieci na Granicy” („Krabice pro děti na hranicích”)
z Czeskiego Cieszyna wpłynęło
przed świętami już 52,3 tys. koron.
Dochód ze sprzedaży dekoracji
wielkanocnych wykonanych przez
wolontariuszy wyniósł dodatkowo
5779 koron.
„Pudło dla Dzieci na Granicy” z
uzbieranych pieniędzy pokrywa
koszty obiadów szkolnych ukraińskim dzieciom uczęszczającym do
niektórych szkół w naszym regionie.
W ub. tygodniu pomagał 56 dzieciom, wkrótce mają dołączyć kolejne. – Do końca czerwca będziemy
potrzebowali 90 tys. koron. Razem
damy radę – przekonuje organizatorka zbiórki Irena Machů.
Informacje o możliwościach wsparcia wraz z numerem rachunku
zbiórki publicznej można znaleźć na
proﬁlu facebookowym „Krabice pro
DĚTI na hranicích”.
(dc)

•••

Diakon z Ostrawy śpiewał
na papieskiej mszy

KRESKĄ MALOWANE

REKLAMA

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-231
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Rys. JAKUB MRÓZEK

„Orędzie Wielkanocne” (łac.
Exsultet), uroczystą pieśń, która
rozbrzmiewa w kościołach tylko raz
w roku, podczas Wigilii Paschalnej,
zaśpiewał w sobotę w watykańskiej bazylice św. Piotra diakon Jan
Slepička pochodzący z Ostrawy.
Rzecznik diecezji ostrawsko-opawskiej Pavel Siuda poinformował, że
Slepička, który studiuje w Rzymie
teologię, został wybrany przez
dyrektora Papieskiego Chóru Kaplicy Sykstyńskiej Mons. Marcosa
Pavana. Liturgię w noc Zmartwychwstania Pańskiego, którą sprawuje
papież Franciszek, oglądają co roku
miliony widzów z całego świata.
– Nie śpiewałem przed kamerami
telewizyjnymi, ale nimi nie mogę się
przejmować, skoncentruję się na
samym śpiewie, abym jak najlepiej
wykonał powierzoną mi posługę.
Nie śpiewam dla kamer, ale dlatego, abym przyczynił się do chwały
Bożej podczas uroczystej liturgii
papieskiej – zapowiadał diakon
Slepička.
Do śpiewu podczas nabożeństw
odprawianych przez papieża po
włosku bywają wybierani włoscy
diakoni, natomiast do odprawianych po łacinie – a do nich należy
Wigilia Paschalna – zagraniczni,
dysponujący odpowiednimi umiejętnościami wokalnymi.
(dc)
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Okrucieństwo,
które się powtarza

●●●
Może w kwietniu
1940 r. też było tak, jak
dzisiaj? Słońce świeciło,
ptaki śpiewały, kwiaty
kwitły? Ale ta piękna
wiosna, która budziła
się do życia, bardzo szybko skończyła się
dla niektórych z naszych członków rodzin,
przyjaciół i znajomych

Te straszne wydarzenia miały niesamowity wpływ na życie nas
wszystkich – wyznał Jan Ryłko, prezes Rodziny Katyńskiej w Republice
Czeskiej podczas obchodów Dnia Pamięci Oﬁar Zbrodni Katyńskiej
w Czeskim Cieszynie. Pamięć o tysiącach Polaków zamordowanych
na Wchodzie, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze Śląska
Cieszyńskiego, cały czas trwa.
Od 1991 roku

• Przed tablicami katyńskimi na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie przedstawiciele
Rodziny Katyńskiej w RC, władz miasta i województwa morawsko-śląskiego oraz
polskiego konsulatu złożyli kwiaty.Fot.ŁUKASZKLIMANIEC

Z

Łukasz Klimaniec

aolzie pamięta, jak co
roku. Bo pamięć jest
w sercach – wyznała Halina Pijarska,
wiceprezes zarządu
Rodziny Katyńskiej
w Republice Czeskiej.
W Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (13 kwietnia) na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie spotkali się
przedstawiciele Rodziny Katyńskiej
w RC, władz miasta i województwa
morawsko-śląskiego oraz Konsulatu
Generalnego RP w Ostrawie. Śpiewając „Rotę” złożyli wiązanki kwiatów
i zapalili znicze przed tablicami ka-

tyńskimi. Wcześniej księża Janusz
Kożusznik i Sebastian Jarczyk odmówili modlitwę w intencji pomordowanych.
– Może w kwietniu 1940 r. też było
tak, jak dzisiaj? Słońce świeciło, ptaki
śpiewały, kwiaty kwitły? Ale ta piękna wiosna, która budziła się do życia,
bardzo szybko skończyła się dla niektórych z naszych członków rodzin,
przyjaciół i znajomych – mówił Jan
Ryłko, prezes Rodziny Katyńskiej w
RC.
Przypominając tragiczną historię
żołnierzy z Kozielska, Starobielska,
Ostaszkowa, Miednoje, Charkowa i
Katynia zauważył, że przez długie
lata o zbrodni w Katyniu nie wolno

było mówić.
– Moja mama, nauczycielka języka
polskiego i historii, nie mogła mówić
uczniom, że jej ojciec został zamordowany strzałem w tył głowy. A babcia
pisała do niemieckiego Czerwonego
Krzyża, żeby poszukali jej męża –
mówił. Dopiero w 1990 r. gdy władze
ZSRR przyznały się do mordu katyńskiego, nazywając go „jedną z cięższych zbrodni stalinizmu”, setki polskich rodzin poznało prawdę o losach
swoich bliskich.
– Wydawało się, że nic straszniejszego w historii nie zdarzy się, ale
jak widać zapędy Rosjan są takie
same, jak kiedyś. Wystarczy wspomnieć zamordowanych strzałem w

Od półtora roku zdani na objazdy

P

rzedłużające się prace
przy budowie obwodnicy Karwiny dają się
we znaki mieszkańcom
Stonawy. Biegnąca obok Kopalni „Darków” i tzw. Darkowskiego Morza droga III/4786, która łączyła Stonawę z Karwiną,
pozostaje zamknięta. A końca
budowy nie widać. Termin zakończenia już kilkakrotnie się
zmieniał. Ostatnio była mowa o
końcu br., natomiast teraz wykonawca przedłużył termin o kolejne sześć miesięcy, czyli do lipca
2023 roku.
Dla mieszkańców oznacza to
dodatkowe pół roku utrudnień.
Wg kierownika stonawskiego wydziału budowlanego, Władysława
Droździka, komunikacja autobusowa uległa pogorszeniu – niektóre połączenia zostały zawieszone, nie wszystkie przystanki
są obsługiwane, czas przejazdów
się wydłużył. Kierowcy też nie
mają łatwo, bo trasy objazdowe

są nie tylko • Tak wyglądała budowa obwodnicy w marcu br. Fot.https://karvinaobchvat.cz
dłuższe, ale też
mniej komfortowe.
W tej sytuacji
wójt Stonawy i
senator obwodu karwińskiego Andrzej Feber nie daje za
wygraną i stara
się interweniować w Dyrekcji
Dróg i Autostrad. – Chociaż
nie leży to w
kompetencji
władz samorządowych, staramy się w miarę
możliwości wywierać nacisk,
aby zakończono budowę drogi do Karwiny
przedłużenie budowy to kompliFeber, dodając, że droga III/4786
przez Darków. Rozumiemy kokacja dla naszych mieszkańców,
nieczynna jest już od końca grudnieczność powstania obwodnicy
którzy dojeżdżają tędy do pracy,
nia 2020 roku.
Karwiny, niemniej jednak każde
szkoły czy lekarza – przekonuje
(sch)

Kino
startuje

Wielkimi krokami
zbliża się kolejna,
24. edycja przeglądu
ﬁlmowego Kino
na Granicy.
Zaplanowaną ją
od 29 kwietnia do
3 maja w Cieszynie
i Czeskim Cieszynie.
Organizatorzy odkryli
kolejne karty, które z
pewnością zadowolą
nawet najbardziej
wybrednych
kinomanów.

Jan Ryłko,
prezes Rodziny Katyńskiej w RC

Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej powstała w marcu 1991 roku. Swoją
działalnością upamiętnia oﬁary katyńskiej zbrodni i przekazuje tę pamięć kolejnym pokoleniom m.in. za pośrednictwem ciekawie prowadzonej i na bieżąco
aktualizowanej strony internetowej (www.rodzinakatynska.cz), jaka działa w
językach polskim i czeskim. Upowszechnianie wiedzy o katyńskim dramacie ma
na celu także projekt prowadzony przez Jana Ryłkę polegający na prelekcjach
skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. To wyjątkowe lekcje historii na
temat Katynia. – Ten projekt rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Cieszył się dużym
powodzeniem. W związku z zainteresowaniem młodych ludzi stanie się projektem cyklicznym i będzie kontynuowany – zapowiedziała Halina Pijarska. Wydana została także dwujęzyczna broszura „Katyń – pamięć narodu polskiego”,
która została rozdana, a teraz planowany jest jej dodruk. Podczas obchodów w
Czeskim Cieszynie nie zabrakło przedstawicieli młodzieży – w ich imieniu wystąpiła Agnieszka Szotkowska, która zwróciła się do uczestników spotkania z
wierszem Marka Grechuty.
tył głowy ludzi z związanymi rękami.
Nie wolno o tym zapominać. Trzeba
przypominać o tych zbrodniach wykonanych na niewinnych ludziach.
Jako Rodzina Katyńska staramy się
to robić od chwili, gdy tylko było to
możliwe, od 1991 roku. Staramy się
robić wszystko, by ta pamięć została
zachowana. Wyrazem tego są te tablice, przy których składamy kwiaty
– dodał Jan Ryłko.
Halina Pijarska podkreśliła, że
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest dla niej związany z kontynuacją dzieła jej ojca.
– Tata zawsze podkreślał, że należy kontynuować pamięć o Katyniu
właśnie po to, by już nigdy nie powtórzyło się takie okrucieństwo. Tymczasem mamy rok 2022 i niestety jego
życzenie się nie spełniło. To jest tym
bardziej bolesne, że dochodzi do tego
na tych samych terenach. To powtórka rosyjskiego okrucieństwa – mówiła
z przejęciem nawiązując do zbrodni
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popełnionych m.in. w ukraińskiej
Buczy.
Uczestniczący w obchodach Dnia
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Stanisław Folwarczny, zastępca hetmana
województwa morawsko-śląskiego,
zwrócił uwagę na historię tablic katyńskich na Konteszyńcu w Czeskim
Cieszynie, które przypominają konkretnych ludzi, ofiary zbrodni katyńskiej z całego Śląska Cieszyńskiego.
– Liczba tych tablic, a zwłaszcza liczba nazwisk pokazuje, jak wiele osób z
takiego skrawka ziemi zostało zamordowanych w ZSRR. To przypominanie
jest tym bardziej ważne w kontekście
wydarzeń na Ukrainie, bo o zbrodni
katyńskiej albo nie wolno było mówić
przez 40 lat, albo o niej kłamano. Teraz
trzeba mówić młodzieży, że ideologie
– tak faszystowska jak komunistyczna
– są w stanie kłamać nawet dziesiątki
lat o tak ogromnej zbrodni, której ofiarami padło 20 tys. niewinnych ofiar –
dodał.


Bezpłatny czeski

T

rzydzieści jeden wojewódzkich szkół średnich oferuje bezpłatne kursy języka
czeskiego dla uchodźców
z Ukrainy. Według informacji udostępnionych przez Urząd Wojewódzki
w Ostrawie, jest jeszcze sporo wolnych miejsc.
Kursy obejmujące dwadzieścia
45-minutowych lekcji proponują placówki na terenie całego morawskośląskiego regionu, w tym również w
Czeskim Cieszynie, Hawierzowie,
Karwinie, Boguminie, Orłowej i
Trzyńcu. Zajęcia będą realizowane w
grupach od czterech do 15 osób. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco aż
do momentu skompletowania grupy.
Większość szkół zaplanowała otwarcie kursu już w tym tygodniu. Od
przyszłego wtorku lekcje czeskiego
rozpoczną się natomiast w Średniej
Szkole Zdrowotnej w Karwinie i w
Gimnazjum w Boguminie, a od środy
w Średniej Szkole Techniki i Usług w
Karwinie oraz w Gimnazjum w Trzyńcu. Ta ostatnia placówka jako jedyna
oferuje możliwość prowadzenia zajęć
w formie hybrydowej – stacjonarnej i
on-line.
(sch)

• Kadr z filmu „Zátopek”. Fot.mat.prasowe

Janusz Bittmar

A

trakcyjnie
jak
zawsze
zapowiada się oferta
filmów z Europy Środkowej.
W sekcji zarezerwowanej
właśnie dla twórców z naszej części Europy każdy znajdzie coś dla
siebie. – To najciekawsze pozycje
ostatniego sezonu, ale także mnogość nowości i przedpremier. Zwracam szczególną uwagę na ciekawy
„Wiarołom” Piotra Złotorowicza,
„Brigitte Bardot cudowną” Lecha

Majewskiego, „Bliskich” Grzegorza
Jaroszuka, „Ćmy” Piotra Stasika,
„Patho film” Adama Sikory, „Po
miłość” Andrzeja Mańkowskiego i
„Chrzciny” Jakuba Skoczenia. Polskie kino wciąż jest różnorodne,
zaskakujące, ciekawe – zaprasza
Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy Kina na Granicy po stronie polskiej.
Zadowolony z tegorocznej oferty filmów jest też Martin Novosad,
dyrektor programowy przeglądu
po czeskiej stronie.
– Wybór nowych czeskich filmów w tegorocznym programie
po raz kolejny udowadnia, że kino

czeskie wciąż, mimo stosunkowo
trudnego okresu spowodowanego
pandemią COVID-19, ma dużo ciekawego do zaoferowania – zaznacza Novosad. – Osobiście bardzo
się cieszę, że tegoroczna kolekcja
jest tak zróżnicowana gatunkowo
i prezentuje zarówno niezwykłe
osiągnięcia w dziedzinie animacji,
jak uznany na świecie film „Moje
słońce Mad” i laureatów Czeskich Lwów, jak biograficzny film
„Zátopek” (na zdjęciu), „Oddział
Intensywnej Opieki nad Życiem”,
dalej przeboje filmowe, które odniosły sukces wśród widzów i pod
wieloma względami nawiązują do

Charytatywny jarmark

Fot. NORBERTDĄBKOWSKI

ma zostać przeznaczony na pomoc
ukraińskim dzieciom. Nowością
tegorocznego jarmarku wielkanocnego była natomiast kawiarenka,

Solidność drzew,
lekkość motyli

• W Miejskim Domu Kultury w Karwinie warto obejrzeć wystawę Waltera
Taszka i Romany Taszkowej.
Fot. DANUTA CHLUP

W Sali Mánesa Miejskiego Domu
Kultury w Karwinie do 11 maja można oglądać wystawę Waltera Taszka
i Romany Taszkowej pt. „Co drzewo
– to rzeźba, co drzewo – to graﬁka”.
Autorką prac graﬁcznych jest Romana Taszkowa, rzeźby wystawia jej
ojciec Walter Taszek.
Choć wspólnym tematem ekspozycji
są drzewa, każdy z artystów podchodzi do nich całkiem inaczej w swojej
twórczości. Walter Taszek prezentuje
swoje rzeźby w trzech blokach tematycznych: pierwszym są torsy, drugim
mitologia, trzecim inspiracje dziełami
Szekspira. Jego córka, artystka zmagająca się z chorobą, która przykuła
ją do łóżka, temat drzew chętnie
łączy z motylami. Przedstawia je w
locie, zwraca uwagę na ruchy ich
skrzydeł, przenikanie światła i cienia.
Wystawa jest otwarta w następujących godzinach: w poniedziałki, środy
i piątki od 9.00 do 14.00, a we wtorki
i czwartki w godz. 9.00-19.00.
(dc)

Turystyczna zabawa

P

isanka, baranek, a może
wielkanocna ozdóbka?
W Domu PZKO w Jabłonkowie w środę przed
Wielkanocą można było wybierać
z szerokiej oferty wyrobów świątecznych.
– Wyroby, które prezentujemy i
sprzedajemy na naszym jarmarku
wielkanocnym, przygotowali rodzice, dziadkowie oraz uczniowie
naszej szkoły na lekcjach zajęć
praktycznych, zajęciach warsztatowych i ceramicznych. Koordynatorem tych działań jest parlament
szkolny – powiedziała dyrektorka
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jabłonkowie Urszula
Czudek.
Dobrą tradycją szkolnych jarmarków świątecznych jest to, że
dochód z nich przekazywany jest
na cele charytatywne. Tym razem

poetyki tzw. nowej czeskiej fali,
co widzimy np. w komedii „Nagły wypadek”. Przede wszystkim
jednak mamy okazję zaprezentować mocną grupę debiutantów,
których tematy mają potencjał,
żeby przemówić do publiczności
zagranicznej, co pokazują np. film
przedpremierowy „Pożar byłby
lepszy”, zaprezentowany na tegorocznym Berlinale, „Ostatni wyścig”, „Dwa okręty” i premierowe
„Przedawnienie”.
Szczegółowy
program projekcji oraz imprez towarzyszących można znaleźć na
stronie internetowej: www.kinonagranicy.pl.
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którą przygotowali rodzice zrzeszeni w kole Macierzy Szkolnej przy
miejscowej polskiej szkole.
(sch)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” stara się także
dzieciom i młodzieży zaszczepić miłość
do turystyki. Wraz z Drużyną Harcerską
„Czarne Pantery” z Trzyńca przygotowało zabawę turystyczną z nagrodami
„Przez kopce”. Inauguracja z ogniskiem
i harcerskim śpiewograniem odbędzie
się w niedzielę 8 maja o godz. 12.00 na
Wielkim Jaworowym.
Zarząd „BŚ” wysłał zaproszenia do
polskich placówek na Zaolziu.
– Celem zabawy jest oderwanie dzieci
i młodzieży od komputerów, zachęcenie do aktywnego spędzania czasu,
poznawania piękna przyrody, a także
integracja dzieci i młodzieży. Stąd te
dwie wspólne imprezy turystyczne –
rozpoczęcie zabawy z ogniskiem na
Wielkim Jaworowym i podsumowanie
zabawy z losowaniem nagród, ponownie z ogniskiem – czytamy w liście od
organizatorów.
Na czym polega zabawa? Należy zdobyć
10 szczytów, na każdym zrobić sobie
indywidualne zdjęcie przy specjalnej

tabliczce z logo
„Przez kopce” i
wysłać je na adres
mailowy: przez.
kopce@seznam.cz,
z podaniem imienia
i nazwiska, miejsca
• Tak będą wyzamieszkania oraz
glądały tabliczki
wieku. Można zdo- z logo zabawy
bywać góry indywi- umieszczone na
10 „kopcach”. Fot.
dualnie, z rodziną,
PTTS„BeskidŚląski”
w czasie wycieczki
szkolnej. Zabawa
trwa do 31 października i odbywa się
w dwóch kategoriach: I – uczniowie
niższego stopnia szkół podstawowych,
II – uczniowie wyższego stopnia szkół
podstawowych oraz młodzież do lat 19.
A oto góry do zdobycia: Girowa, Godula, Jaworowy, Kiczmol, Kozubowa,
Łączka, Praszywa, Stożek, Wielki Połom,
Wróżna.
Szczegółowe informacje oraz regulamin
można znaleźć na stronie internetowej
ptts-beskidslaski.cz, w zakładce „Przez
kopce 2022”.
(dc)

Cały weekend ze strojami

J

akie skarby i niespodzianki
kryje w sobie szatnia Zespołu Pieśni i Tańca „Suszanie”
Miejscowego Koła PZKO w
Suchej Górnej? Odpowiedź na to pytanie przyniesie zaplanowana na najbliższy weekend „Wystawa strojów”.
Pokazanie szerokiej publiczności strojów ludowych i kostiumów
karnawałowych, które przez większość roku wiszą w szatni, to pomysł tancerki „Suszan” Karoliny

Żyły. Ponieważ z powodu pandemii w ostatnim czasie w górnosuskim kole PZKO niewiele się działo,
zaproponowała
zorganizowanie
imprezy, której tu jeszcze nie było.
– W szatni „Suszan” jest bardzo
dużo różnych strojów. Nie wszystkie jesteśmy w stanie zaprezentować na naszych występach. Teraz
jest ku temu okazja – stwierdziła.
– Zorganizowanie takiej wystawa wymaga zaangażowania wielu

osób, zarówno członków zespołu,
jak i działaczy miejscowego koła
PZKO. Aby stroje można było odpowiednio zaprezentować, musieliśmy sprowadzić do Domu PZKO
manekiny z kilku okolicznych
muzeów itp. placówek – zdradziła
kierowniczka ZPiT „Suszanie” Barbara Mračna.
Wystawa potrwa przez cały
weekend. Dziś będzie czynna w
godz. 15.00-20.00, w sobotę w godz.

• Natalia Kux (z lewej) i Karolina Żyła od
ub. piątku przygotowują wystawę.
Fot.BEATASCHÖNWALD

9.00-19.00, a w niedzielę od 9.00 do
15.00. W tym czasie będzie się można także posilić – czekają gulasz,

kołacze domowe, ciastka oraz napoje. Dodatkową atrakcją ma być
loteria fantowa.
(sch)
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Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz.
Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

Wędrowanie
z goiczkiem

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA
Janusz Bittmar

Pierwsza pomoc i eksperymenty

Poniedziałek wielkanocny kojarzy się nie tylko ze śmigusemdyngusem, po cieszyńsku zwanym „śmiergustym”, ale także
z chodzeniem z goiczkiem, czyli drzewkiem przybranym
wydmuszkami, wstążkami i dzwoneczkami. Tradycję tę kontynuują
dzieci z polskiej szkoły i przedszkola w Łomnej Dolnej.

Dziewczynki z drugiej klasy zapoznały się z pojęciem
pierwszej pomocy.
Odkryły, co takiego
znajduje się w apteczce samochodowej, podręcznej czy
też tej, którą mamy
w szkole. Potrafią
już opatrzyć rany,
oparzenie czy też
zabandażować głowę lub kostkę. Gdyby ktoś potrzebował
pierwszej pomocy,
zapraszamy do klasy
drugiej!
Fot. ARC
Klasa piąta wykonywała na lekcjach przyrody eksperymenty. Dzieci odkrywały, co to
takiego atmosfera i z czego się składa. Jednym z jej składników jest
powietrze, które jest bezbarwne i bezwonne. Dzisiejsze eksperymenty
pokazały nam, że powietrze jest schowane nawet w małej słomce. Tylko jak tego dowieść? Wystarczył nam słoik z wodą i słomka. Natomiast
eksperyment z suszarką i woreczkiem udowodnił, że ciepłe powietrze
unosi się do góry.
Na kolejnej lekcji uczniowie poznają warstwy atmosfery, które sami
stworzą w 3D. Na pewno pochwalimy się rezultatami.
Kinga Sýkorowa-Czakon

KRZYŻÓWKA
Rozwiązaniem dodatkowym dzisiejszej krzyżówki (przeczytacie je
pionowo na ciemniejszym tle) jest łacińska nazwa pewnego miesiąca.
Ale uwaga! Aby wziąć udział w losowaniu nagrody książkowej, należy
podać nie tylko samo rozwiązanie, ale też polską nazwę miesiąca.
Na odpowiedzi czekamy do 5 maja. Nagrodę za poprzednie łamigłówki otrzymuje Anna Maria Halámka z Hawierzowa-Błędowic.

1.
2.
3.

• Dziewczynki z goiczkiem w Łomnej Dolnej. Fot.NORBERTDĄBKOWSKI

D

Danuta Chlup

awniej dziewczyny chodziły
z goiczkiem po
wsi, składając
życzenia,
za
które były nagradzane przez
gospodarzy. Dzisiaj zwyczaj ten
kontynuują zespoły ludowe, na
przykład Zespół Regionalny „Błędowice” z Hawierzowa oraz niektóre szkoły i przedszkola.

4.
Chodzenie z goiczkiem stało
się już tradycją w polskiej szkole i przedszkolu w Łomnej Dolnej. Ze względu na fakt, że poniedziałek wielkanocny dzieci
spędzają ze swoimi rodzinami,
chodziły z życzeniami po wsi już
przed świętami. Zawitały m.in.
do Urzędu Gminy, sklepu oraz
domu seniora. Przy akompaniamencie skrzypiec śpiewały tradycyjną piosenkę rozpoczynającą się od słów: „Goiczek zielóny,
pięknie przistrojóny. Prziszli my

tu, prziszli pod wasze okiynko,
co by was pozdrowić, gazdoszku, gaździnko”. Zabrzmiała także
popularna pieśń „Za górami, za
lasami” oraz życzenia: „Mokrego
dyngusa, smacznego jajka i niech
te święta będą jak bajka”.
Mamy nadzieję, że życzenia się
spełniły i mieszkańcy Łomnej
Dolnej spędzili Wielkanoc pięknie i radośnie.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na naszej stronie internetowej www.glos.live.
(dc)

5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Książki, do których wkładamy lub wklejamy zdjęcia
Ostre czerwone warzywo popularne w kuchni węgierskiej
Zapas czegoś
Włochy po włosku
Szafa z lodem w środku
Mała iskra
Córka twojej mamy.

(dc)

TU WARTO ZAJRZEĆ

W

iosna w pełni, mamy nadzieję,
że będzie coraz cieplej i coraz
słoneczniej, wracamy zatem do
naszego sezonowego cyklu. Także w tym roku będziemy Was zapraszali w
miejsca, gdzie są fajne place zabaw, parki czy
ścieżki edukacyjne i inne atrakcje dla dzieci.

Ropica, plac zabaw
Mini-park rozciągający się pomiędzy budynkami szkoły i przedszkola w ubiegłym

roku został odnowiony. Centralne miejsce
zajmuje w nim plac zabaw wyposażony
w nowe, kolorowe urządzenia. Znajdziecie tam huśtawki, karuzelę, piaskownicę,
trampoliny naziemne, kilka rodzajów linowych torów przeszkód, domki ze zjeżdżalnią. Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, plac ogrodzono od strony ruchliwej
drogi I/11. Ale uwaga – nie wstawiono jeszcze bramy, dlatego trzeba pilnować dzieci,
aby nie wybiegły na jezdnię.

Komu służy to
miejsce?

Dzieciom do lat 12.

Jak tam dotrzeć?
Na piechotę, na rowerze lub
samochodem. Na tyłach
parku znajduje się parking.
Można także podjechać autobusem na przystanek Ropica, szkoła.
(dc)

Fot. DANUTA CHLUP
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W dzisiejszym odcinku Pop
Artu recenzja najnowszego
hitu HBO Max, polskiego
serialu „Odwilż”. Kryminał,
którego akcja rozgrywa się
w Szczecinie, robi furorę
na świecie. Zasłużenie.
RECENZJE

ODWILŻ
W końcu doczekaliśmy się pierwszego
polskiego serialu wyprodukowanego
przez HBO Max, platformę streamingową, która jest kontynuatorką serwisu
HBO Go, oferującego jednak abonentom znacznie więcej wrażeń. Wystarczy
nadmienić, że krótko po kinowej premierze, w HBO Max na Europę Środkową udostępniono najnowszy obraz
z przygodami Batmana… Po małej dygresji z krainy nietoperzy szybko przenoszę Was do współczesnych realiów
Szczecina. Grodu dla kogoś może niezbyt fotogenicznego, ale na potrzeby
nakręconego w skandynawskim stylu
kryminału miasta prawie idealnego.
„Odwilż” w reżyserii Xawerego
Żuławskiego to nie tylko zgrabnie
nakręcony sześcioodcinkowy serial
kryminalny wzorujący się na takich
skandynawskich perełkach, jak „Forbrydelsen” (Zbrodnia) czy „Broen”
(Most), ale coś więcej. To po długim
czasie polski kryminał, który trzyma
się kupy, zamknięty klamrą tylko (na
plus) sześciu odcinków. W obsadzie
aktorskiej twórcy postawili na znane
i mniej znane nazwiska, z odważnym
pomysłem, żeby największą gwiazdę,
Bogusława Lindę, zatrudnić do roli
drugoplanowej. Jego kreacja prokuratora Michała Strzeleckiego, ojca
zamordowanej Magdy Kosińskiej, oddaje klimat całego serialu, w którym
mniej znaczy więcej. „Odwilż” nie
zaserwuje nam genialnych dialogów
rodem z „Psów”, Linda nie zagrał też
tak demonicznie, jak choćby w słynnym filmie „Zabić Sekala”, w duszy
prokuratora kłębią się bowiem nieco
inne demony.
Mamy więc zabójstwo młodej, ciężarnej kobiety, mocny kluczowy wątek poszukiwań nowo narodzonego
dziecka, do tego mroczne zakamarki
pełne nierozwiązanych spraw osobistych głównej bohaterki. Prowadząca
śledztwo Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda) nie może się uwolnić od tragedii, która dotknęła ją osobiście – nie
do końca wyjaśnionej śmierci męża,
również policjanta. Czasochłonną pracę trudno w dodatku pogodzić z wychowaniem córki w wieku przedszkolnym, nawet wtedy, gdy ma się pod
ręką dziadka do zadań specjalnych.
Jej samopoczucia nie poprawia też
paskudna pogoda, specjalnie dobrana
dla podkreślenia „noir” atmosfery. W
Szczecinie, który w rywalizacji miast
portowych nad Bałtykiem wygrał z

• Katarzyna Wajda
w roli policjantki
sprawdziła się rewelacyjnie.

Gdynią (gdzie też rozważano umiejscowić akcję serialu), na przemian
pada deszcz i wieje zimny wiatr. To
rzeczywiście może człowieka zdołować. Swoje wie o tym chociażby Kate

•••
Od pierwszej chwili widać, że to
polska żółć steruje krokami czarnych
charakterów, a Katarzyna Zawieja
jest współczesną wersją matki-Polki
uwikłanej w genderowe stereotypy
męskiego świata policji

Winslet, która w podobnym klimatycznym serialu kryminalnym HBO wcieliła się w Mare z Easttown.
Początek „Odwilży”, utrzymany
w nieco leniwym tempie, faktycznie
może przypominać ślamazarne śledztwo ze wspomnianego serialu z Kate
Winslet. Jednak inny sposób prowadzenia narracji, a także polskie realia
oddane w sposób perfekcyjny czynią
z „Odwilży” typologicznie zupełnie
„nieamerykańską” produkcję. Skandynawskie podobieństwa, o których
wspominałem na wstępie recenzji, są
bardziej widoczne, ale też nie stanowią
dogmatu. Xaweremu Żuławskiemu we
współpracy ze scenarzystką Martą Szymanek udało się uniknąć większych
kalek. Od początku widać, że to polska
żółć steruje krokami czarnych charakterów, a Katarzyna Zawieja jest współczesną wersją matki-Polki uwikłanej w
genderowe stereotypy męskiego świata
policji. Katarzyna Wajda zdała w tej
roli egzamin rewelacyjnie. Przez więk-

szą część serialu zapominała także o
makijażu, co uwypukliło tylko siłę jej
aktorstwa. Tu akurat podobieństwo z
niechlujną (aczkolwiek w rzeczy samej
równie seksowną) Kate Winslet dosłownie rzuca się w oczy.
Mógłbym się przyczepić do kilku
nielogicznych zwrotów akcji, zbyt sentymentalnego aktorstwa Sebastiana Fabijańskiego (mąż zamordowanej Magdy
Kosińskiej), czy też absurdalnej wyprawy w trójkę (psychopata, prokurator,
policjantka) jedyną łódką będącą do
dyspozycji w ostatnim odcinku, ale to
przypadłości wszystkich seriali kryminalnych, nie tylko rodzimych.
„Odwilż” jest w moim odczuciu nie
tylko nakręconym z dużym rozmachem
(i ze stosownym do kanonów HBO budżetem) atrakcyjnym kryminałem,
ale również świetnym polskim towarem eksportowym. Wierzę, że twórcy
mają podobne zdanie na ten temat i że
wkrótce doczekamy się drugiego sezonu.


Z »GŁOSEM« NA DOLAŃSKI GRÓM

N

a początku kwietnia
na łamach naszej gazety
rozkręciliśmy
zabawę, w której można zdobyć aż sześć biletów na
rockowy festiwal Dolański Gróm
w Karwinie organizowany przez
MK PZKO w Karwinie-Frysztacie.
W imprezie zaplanowanej na 18
czerwca w Parku Boženy Němcowej, a dokładnie na tyłach parku
w strefie nazywanej „Przystań”,
zagrają wieczorem gwiazdy z
Polski i Słowacji – IRA oraz Habera&Team, na początek zaś młode
polskie formacje Stach Bukowski
i Kambo.
W pierwszym odcinku pytaliśmy o tytuł ostatniego studyjnego
albumu grupy IRA. Chodzi oczywiście o płytę „Jutro” wydaną w
roku 2021. Nazwiska zwycięzców
pojawiły się w drukowanym wydaniu gazety z 8 kwietnia. Dziś
pora na rozstrzygnięcie drugiej
odsłony, do której włączyli się
również internauci uczestniczący w naszej zabawie za pośrednictwem strony www.glos.live.
Pytaliśmy o piosenkę Karla Gotta „Když muž se ženou snídá” z
1992 roku, skomponowaną przez
Pavola Haberę na album mistrza
wydany w 1992 roku. Właśnie
Habera z zespołem Team da 18

• Tak bawiono się w zeszłym roku. Zdjęcia:NORBERTDĄBKOWSKI,mat.prasowe

czerwca w Karwinie wyjątkowy
koncert, na którym nie zabraknie
największych przebojów tej słowackiej formacji pop-rockowej.
Niewykluczone, że zabrzmi też

nasza konkursowa piosenka, w
końcu prawa autorskie posiada
do niej Habera.
Bilety na Dolański Gróm trafiły tym razem do Olgi Mrózek,

Czesława Nieciąga i Romana
Paździory. Będą do odbioru w
dniu koncertu na terenie festiwalu. O szczegółach poinformujemy e-mailem.
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Jak dotrzeć
do rodzinnych korzeni...

Metryki żywe i martwe w RC
Żywe – od ich sporządzenia nie upłynęło
jeszcze sto lat. Przechowywane są w
urzędach gminnych. Dostęp do nich
mają potomkowie w linii prostej.
Martwe – od ich sporządzenia upłynęło
co najmniej sto lat. Przechowywane są
w archiwach państwowych i są ogólnie
dostępne w postaci cyfrowej.

Coraz więcej osób decyduje się na odtworzenie historii swojej rodziny, sporządzenie drzewa genealogicznego.
Jak się do tego zabrać? Rozmawiamy z Petrą Nevelӧšową z Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie.
W ramach muzeum prowadzi poradnię genealogiczną.
Danuta Chlup

Jak zaczęła się pani przygoda z genealogią?
– To było podczas studiów z zakresu historii i archeologii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie. Na drugim roku mieliśmy seminarium z
pomocniczych nauk historycznych
i dostaliśmy za zadanie odczytanie metryki. Wtedy byłam zupełnie niezorientowana w temacie.
Zrobiłam sobie kurs genealogii w
Hawliczkowym Brodzie i tak mnie
to wciągnęło, że do dziś zajmuję się
genealogią.
Odtworzyła już pani drzewo genealogiczne swojej rodziny?
– Sprawa jest trochę skomplikowana, ponieważ mam przodków na
Węgrzech, w Polsce i w Czechach
– w okolicach Liberca. Na razie
ułożyłam czeską część drzewa genealogicznego. Dotarłam do 1690
roku. Częściowo mam opracowaną także rodzinę, która żyła w
okolicach Karwiny i Kocobędza. Z
węgierskimi przodkami jest duży
problem, po pierwsze ze względu na język, po drugie dlatego, że
od śmierci dziadka, który zmarł,
gdy miałam cztery lata, nie utrzymujemy z węgierskimi krewnymi
kontaktów. Ale wciąż sobie mówię,
że powinnam spróbować i ustalić
przynajmniej podstawowe dane.
A co z polskimi przodkami?
– To też nie jest najprostsze, ponieważ w Polsce prawo archiwalne
mocno się różni od czeskiego. W
Czechach jest tak, że metryki dzielą sią na żywe (czyli te, od których
sporządzenia nie upłynęło sto lat)
oraz martwe. Żywe znajdują się
w urzędach gminnych, martwe w
regionalnych oddziałach Archiwum Państwowego. Są dostępne
w postaci cyfrowej, można ich poszukać w Internecie. W Polsce metryki przechowywane są nadal w
urzędach parafialnych i zależy od
dobrej woli proboszcza, czy je udostępni. Może się zdarzyć, że choć
człowiek wie, że jego przodek jest
zapisany w metryce danej parafii,
proboszcz mu metryki nie pokaże.
I wtedy trudno ruszyć z miejsca.
Czy to oznacza, że w Republice Czeskiej wszystkie martwe metryki są
ogólnie dostępne?
– Tak, każdy może w nich szukać
interesujących go zapisów. Metryki
znajdują się w archiwach w Opawie (dla naszego regionu), w Brnie,
Zamrsku, Litomierzycach, Pilźnie, Pradze, Trzeboniu. Na przykład w Opawie, która jest najdalej
z cyfryzacją, znajdziemy nie tylko
metryki urodzenia, ślubów i zgonów, ale także inne materiały, które mogą uzupełnić naszą wiedzę o
przodkach. Jeżeli mamy szczęście,
możemy znaleźć na przykład świadectwa szkolne prababki czy też in-

•••

formacje o posiadłościach naszych
przodków.
Gdybym się teraz zdecydowała, że
zacznę szukać informacji o przodkach, od czego powinnam zacząć?
Powiedzmy, że w domu mam akt
urodzenia dziadków i pradziadków.
– Są dwie opcje. Albo posiada pani
informacje, które pozwolą dotrzeć
do początku ub. wieku (np. do lat
1915-1920) i wtedy dalszych przodków będzie już pani szukała w
martwych metrykach w archiwach.
Jeżeli natomiast ma pani informacje sięgające lat 1930-1940, wtedy
musi pani rozpocząć poszukiwania
w urzędach gmin, w których przodkowie się urodzili.
Jakie dane muszę podać w urzędzie
gminy, abym mogła uzyskać informacje z żywych metryk?
– Trzeba podać imię, nazwisko
i datę urodzenia – przynajmniej
przybliżoną. Koniecznie trzeba
znać miejsce urodzenia, żeby wiedzieć, do którego urzędu gminnego
się udać. O ile ma pani akt urodzenia babci, to dane o jej rodzicach
wyczyta pani z niego. Aby umożliwiono pani dostęp do żywej metryki, musi mieć pani dokumenty,
z których wynika, że jest pani potomkiem w linii prostej szukanej
osoby. Można szukać także przodków kogoś innego, ale wtedy trzeba
mieć pełnomocnictwo. Ja czasem
je miewam, kiedy ktoś mnie prosi
o pomoc.
W momencie, kiedy będę miała
dane o przodkach urodzonych
wcześniej niż przed stu laty, mogę
już kontynuować poszukiwania w
Internecie?
– Tak, wtedy nawet nie trzeba znać
dokładnej daty urodzenia. Jeżeli
wiem, że przodek urodził się prawdopodobnie w latach 1900-1910,
przeszukam całą dekadę. Ale miejsce urodzenia, imię i nazwisko także w tym przypadku są potrzebne.

Historia Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie pisze się od 220 lat. Na ostatnim spotkaniu
Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO przypomniała ją w zarysie dyrektorka placówki – Irena
French. Wykład zilustrowany archiwalnymi zdjęciami wygłosiła w środę przed świętami w czeskocieszyńskiej
„Dziupli”.

T

Petra Nevelӧšowa

● Petra Nevelӧšowa z wydrukowanymi skanami metryk z Archiwum Państwowego. Fot. DANUTA CHLUP

Jak mogę dotrzeć do przodków urodzonych na przykład przed dwustu
laty?
– Punktem wyjścia jest zawsze
ostatnie znane imię i nazwisko.
Stopniowo cofamy się w czasie.
W większości szukamy urodzenia
– ślubu – urodzenia – ślubu i tak
dalej. Tak długo, dopóki informacje metrykalne nam na to pozwolą.
Nie wszystkie metryki są kompletne, nie wszystkie zostały zapoczątkowane w tym samym okresie. Z
reguły dotrzemy do lat 1730-1740.
Pani udało się w przypadku rodziny
cofnąć do 1690 roku…
– Tak, ale sytuacja była o tyle ułatwiona, że moi przodkowie cały
czas żyli w tym samym miejscu w
okolicach Liberca, na tym samym
gruncie, nigdzie się nie przeprowadzali. W takim idealnym przypadku można doszukać się przodków
nawet w ciągu godziny. Jeżeli natomiast przodkowie zmieniali miejsca
zamieszkania, wtedy trzeba szukać
informacji nie tylko w jednym archiwum (na przykład opawskim),
ale także w innych, w zależności od
miejsca urodzenia. Ślad się urywa,
kiedy się okaże, że któryś z przodków skądś się przyprowadził, ale
nie wiadomo skąd. Trudniej szuka
się także osób, które wykonywały zawody, które wymagały zmian
miejsca zamieszkania. To dotyczy
chociażby kolejarzy, nauczycieli,
urzędników. Jeszcze trudniejsza
jest sytuacja z ludźmi prowadzącymi koczowniczy tryb życia – aktorami, cyrkowcami. Rzadko udaje się
doszukać o nich informacji.
Czy bezpośrednio w archiwum nie
można już przeglądać ksiąg metrykalnych?
– Nie, celem cyfryzacji była ich
ochrona przed zniszczeniem. Czło-

wiek może pojechać do archiwum,
lecz tam i tak będzie musiał szukać dokumentów w komputerze.
Z tym, że jeżeli nie będzie sobie radził, pracownicy mu pomogą.
Dużo osób na naszym terenie ma
przodków w Polsce. Nie da się ich
znaleźć w opawskim archiwum,
chociaż mieszkali na Śląsku Cieszyńskim?
– Część materiałów tam jest, ale nie
wszystkie. Po podziale Śląska Cieszyńskiego metryki przenoszono,
część została w Opawie, część znajduje się w Polsce. A jak już mówiłam, tam obowiązują inne zasady,
metryk trzeba szukać w parafiach i
mieć na to zgodę proboszcza. Jednym ze światłych wyjątków jest
parafia ewangelicka w Cieszynie
na Wyższej Bramie. Tam metryki
w postaci cyfrowej są dostępne w
Internecie. To dobra wiadomość
dla mieszkańców naszego regionu,
także jego czeskiej części, ponieważ kościół na Wyższej Bramie jest
najstarszym kościołem ewangelickim na tym terenie i sporo osób ma
tam zapisanych swoich przodków.
Na Słowacji sytuacja jest podobna
jak w Czechach?
– Tak, chociaż cyfryzacja nie jest
jeszcze tak zaawansowana jak u
nas, ale Słowacy szybko idą do
przodu i myślę, że za kilka lat osiągną ten sam poziom.
Znalezienie dokumentów to już
połowa sukcesu. Ale trzeba je także umieć odczytać. To też pewnie
stwarza problemy?
– Zapisy sporządzano najpierw
po łacinie, później po niemiecku i
wreszcie po czesku. Zależało także od konkretnego księdza, jakim
językiem się posługiwał. Ale słowa
występujące w metrykach często

się powtarzają, dlatego samo zrozumienie języka nie jest takie trudne. Gorzej bywa z rozszyfrowaniem
nieczytelnego pisma. Wielu osobom nie uda się odtworzyć drzewa
genealogicznego nie dlatego, że nie
znajdą dokumentów, ale dlatego,
że nie potrafią ich odczytać. Wtedy
to my, genealodzy, staramy im się
pomóc. Ja osobiście przeczytałam
już tyle metryk pisanych różnymi
rodzajami pisma, że całkiem sobie
z tym radzę. Ale czasem się zdarza,
że razem z koleżanką siedzimy nad
jednym słowem, którego nie udaje
nam się odczytać.
Kto przychodzi do poradni genealogicznej?
– Dwie grupy osób: ci, którzy są na
samym początku i nie wiedzą, jak
się zabrać do szukania informacji o
przodkach, oraz ci, którzy znaleźli
już dokumenty, ale mają właśnie
problem z ich odczytaniem. Poradnię w Muzeum Ziemi Cieszyńskiej
uruchomiliśmy jesienią 2019 roku.
Najpierw działała on-line, obecnie
spotykamy się z klientami twarzą
w twarz. Poradnia jest czynna zawsze w ostatnią środę w miesiącu i
jest bezpłatna. Na spotkanie trzeba
się umówić z wyprzedzeniem, ponieważ zainteresowanie jest duże.
Wszystkie terminy miewam zajęte.
Znalazła pani wśród swoich przodków kogoś, kto w jakiś sposób się
wyróżniał?
– Nie natrafiłam na nikogo takiego.
Czasem się zdarza, że ktoś przychodzi do poradni ze słowami: „U nas
w rodzinie się mówi, że mieliśmy
błękitną krew”. Szukamy później
przodków i okazuje się, że żadnej
szlachty wśród nich nie było, tylko
zwykli ludzie. Niektórzy bywają rozczarowani, bo bardzo wierzyli w rodzinną legendę o błękitnej krwi. 
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220 lat muzeum:
od Szersznika po współczesność
Beata Schönwald

Wielu osobom
nie uda się
odtworzyć drzewa
genealogicznego nie
dlatego, że nie znajdą
dokumentów, ale
dlatego, że nie potraﬁą
ich odczytać. Wtedy
to my, genealodzy,
staramy im się pomóc
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o, że muzeum
może pochwalić
się tak długą historią, to zasługa
ks. Leopolda Szersznika i – jak podkreśliła
French
– jego pasji „zajmowania się każdą
dziedziną”. To on w 1802 roku założył w budynku starego gimnazjum
przy ul. Jezuitów (dziś ks. Szersznika) w Cieszynie pierwsze muzeum
publiczne w granicach dzisiejszej
Polski, a także pierwsze muzeum
publiczne na ziemiach Korony
Czeskiej. Zajmowało ono cztery pomieszczenia na pierwszym piętrze.
W dwóch z nich mieściła się biblioteka, w trzeciej czytelnia z okazami
przyrodniczymi, a w czwartej kolekcja muzealna. – Dla Szersznika
biblioteka i muzeum stanowiło
jedno ciało. Obecnie zbiory te są
podzielone. Muzealia znajdują się
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w
Cieszynie, zaś księgozbiór, liczący
w chwili śmierci swojego założyciela 12 tys. woluminów, przechowuje
Książnica Cieszyńska – sprecyzowała dyrektorka.

Dzieło, które zapiera
dech w piersiach

Kolekcję muzealną ks. Szersznika
stanowiły w 67 proc. naturalia. Co
obejmowały, doskonale przybliża
opis sporządzony przez ich pierwotnego właściciela. Irena French
przeczytała go słuchaczom MUR-u. – Przy bibliotece mieści się gabinet historii naturalnej. W sześciu
olchowych szafach z mosiężnymi
okuciami, z których każda zawiera
24 dość dobre obszerne szuﬂady,
znajdują się pozakrajowe skamieliny i różne gatunki skał uporządkowane według wydanego przez dra
Reussa podręcznika mineralogicznego. Krajowe znajdują się w innej
szafie o 18 szuﬂadach, również odpowiednio podzielone. Zwierzęce
bogactwo ukazuje tamże ok. stu
wypchanych ptaków i płazów systematycznie sklasyfikowanych. Istnieje także mały zasób czteronożnych zwierząt. W najbliższym
czasie nadejdą trafiające się w tutejszych wodach wypchane ryby
– zacytowała. Kolejne fragmenty
przytoczonego opisu dokumentowały istnienie „systematycznie
uporządkowanych” naturalnych,
skamieniałych i zwapniałych muszli, morskich pajęczaków, raków,
chrząszczów, motyli, ptasich jaj i
gniazd, a także całej plejady roślin
krajowych i obcych – żywicznych
gatunków drzew, kor, nasion, żywic, barwników i innych „aptekarskich środków”. Wymienione
naturalia nie wytrzymały jednak
próby czasu, ponieważ nie były
odpowiednio konserwowane. W
latach 60. XX wieku nie pozosta-

ło już po nich praktycznie nic. Co
innego tzw. przedmioty kunsztu,
czyli wchodzące w skład szersznikowskich muzealiów dzieła rąk
ludzkich, jak np. modele maszyn,
zbiór broni i uzbrojenia czy kolekcja monet rzymskich. Ich szanse na
przetrwanie były o wiele większe.

Godni następcy
ks. Szersznika

Władze austriackie pozwoliły co
prawda cieszyńskiemu duchownemu na otwarcie muzeum publicznego i biblioteki, wymagały jednak
zabezpieczenia finansowego. Ks.
Szersznik powołał więc fundację.
W tym celu musiał jednak sprzedać
piękny 7-hektarowy ogród.
Jego dzieło przez kolejne dziesięciolecia, a później również stulecia kontynuowało wielu kustoszów
oddanych sprawie. Irena French
wspomniała m.in. pierwszego z
nich, Alberta Heinricha, który
powiększył zbiory na przykład o
2 tys. woluminów, Jana Wytrzen-
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czerwca br. odbędzie się wernisaż
wystawy jubileuszowej z okazji
220-lecia założenia Muzeum Śląska
Cieszyńskiego w Cieszynie. Zostaną
na niej pokazane eksponaty, które
pozostały z pierwszej kolekcji ks.
Leopolda Szersznika z 1802 roku i
kolejnych trzydziestu lat istnienia placówki. Wystawa będzie czynna aż do
końca wakacji.
sa z Orłowej, który opiekował się
muzeum przez długie 52 lata, czy
wreszcie Wiktora Kargera, który na
czele Muzeum Miejskiego stanął w
1919 roku i w latach 30. XX wieku
włączył do niego zbiory szersznikowskie. – Moim zdaniem to po
Szerszniku jedna z najciekawszych
postaci w Cieszynie i notabene jedyny przedstawiciel cieszyńskich
Niemców, który ma w tym mieście
swoją ulicę. Po powrocie z Opawy
bardzo szybko zyskał zaufanie ks.
Józefa Londzina i wszystkich polskich działaczy. Władał płynnie
pięcioma językami, nie interesowały go jednak kwestie polityczno-narodowościowe, ale wyłącznie muzealnictwo i historia sztuki
– podkreśliła dyrektorka muzeum.
To jemu cieszyniacy zawdzięczają
też to, że w czasie II wojny światowej wiele eksponatów udało się
uratować przed grabieżą okupanta
niemieckiego.

Stacja końcowa:
pałac Larischa

Wróćmy jednak do początku XX
wieku, do innych inicjatyw muzealniczych w Cieszynie, kiedy to

● Irena French opowiadała w „Dziupli” o historii Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

społeczności polska i niemiecka
rozpoczęły swoiste współzawodnictwo w gromadzeniu zbiorów. I
tak w 1901 roku Cieszyn powołał
Muzeum Miejskie ze słynną kolekcją broni kpt. Oskara Weissmana,
zaś powstałe w tym samym roku
Polskie Towarzystwo Ludowe w
Cieszynie dwa lata później zorganizowało wystawę eksponatów
dokumentujących lokalną kulturę ludową. – Te zbiory przynosili
Polacy z całego dawnego Księstwa
Cieszyńskiego, a sama ekspozycja
była wiekopomnym wydarzeniem
– przekonywała French. Z wystawy
zachowały się zdjęcia. W przyszłym
roku, z okazji 120-lecia ekspozycji,
Muzeum Śląska Cieszyńskiego będzie próbowało na ich podstawie
odtworzyć to wyjątkowe przedsięwzięcie.
Po podziale Śląska Cieszyńskiego zarówno Muzeum Miejskie, jak
i Szersznikowskie oraz Towarzystwo Ludoznawcze pozostały na
prawym brzegu Olzy. Wówczas
władze miejskie doszły do przekonania, że idealnym miejscem na
umieszczenie zbiorów muzealnych
jest zamek i wszystkie kolekcje powinny właśnie tam trafić. W 1922
roku miasto w tym celu wynajęło
od Zarządu Lasów Państwowych
pierwsze piętro lewego skrzydła
zamku. Nie na długo jednak, bo ze
względu na niebotyczne ceny już
po kilku latach muzeum musiało
szukać nowego lokum. W 1929 roku
podjęto zatem decyzję o przeniesieniu zbiorów do dawnego pałacu Larischa, który w połowie XIX
wieku kupili Demelowie (stąd nazwa: kamienica Demelowska), a od
zakończenia I wojny światowej był
własnością miasta.
1931 był rokiem otwarcia muzeum w pałacu Larischów. Wyda-

rzenie to zbiegło
się w czasie z VI
Zjazdem Związku
Muzeów w Polsce, co nadało tej
uroczystości rangę ogólnopolską.
– Ekspozycję tworzyło ponad 20 sal
bardzo precyzyjnie
opisanych tematycznie. Natomiast
Muzeum
Szersznikowskie zostało
prz eprowadz one
● Archiwalne zdjęcie pałacu Larischa, w którym muzeum
do pałacu Larischa ma od 1931 roku swoją siedzibę.
dopiero w 1935 Zdjęcia:BEATASCHÖNWALD,ARC
roku. Zbiory biblioteczne, co było pomysłem Wiktora
było zasługą Kargera, któremu
Kargera, trafiły do dawnej stajni,
udało się przechytrzyć okupanta.
czyli dzisiejszej kawiarni – opowiaNie zgodził się na ich likwidację,
dała French, posiłkując się fotograzanim nie przejrzy całego księgofiami z tamtego okresu. W pałacu
zbioru pod kątem cennych staroLarischa zostały umieszczone rówdruków, co zajęło mu czas… aż do
nież zbiory sakralne Generalnego
końca wojny. W 1946 roku jako NieWikariatu Śląska Cieszyńskiego.
miec nie otrzymał jednak obywaDo dziś zachowała się jednak tylko
telstwa polskiego i musiał opuścić
ich część.
muzeum.
Skoro mowa o stratach, nie możCzego nie zabrała wojna
na pominąć zdarzenia, które miało
miejsce 20 kwietnia 1942 roku. W
Do 1941 roku placówka muzealna
czasie koncertu zorganizowanego
istniała bez żadnych przeszkód.
w ramach obchodów urodzin AdNiemniej jednak zaraz po wybuchu
olfa Hitlera spłonął dach muzeum.
wojny najważniejsze i najcenniejJak zaznaczyła historyczka, nie
sze eksponaty zapakowano do kilbyło to jednak zamierzone dziaku wielkich czarnych skrzyń oraz
łanie, ale nieszczęśliwy wypadek.
jednej mniejszej i nocą 1 września
Tak czy owak odtąd do budynku
1939 roku, razem ze zbiorami waprzeciekała woda, a nowy dach powelskimi, wywieziono je do kopalłożono dopiero w 1948 roku. Zbioni w Wieliczce. – W małej skrzyni
ry co prawda nie doznały uszczerbznajdowała się kolekcja wszystkich
ku, za to mury i sklepienia zostały
cieszyńskich monet, w tym talarów
zniszczone i na początku lat 80.
piastowskich, i ona jako jedyna nie
XX wieku na długi czas zamknięwróciła – stwierdziła dyrektorka,
to muzeum, żeby wymienić cześć
dodając, że tak naprawdę była to jestropów. Swoją działalność mudyna strata wojenna, jaka dotknęła
zeum wznowiło dopiero w 2002
wówczas zbiory muzealne. To, że
roku.

ostały się nawet polskie książki,
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CIĄG DALSZY POLEMIKI WOKÓŁ NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI KARIN LEDNICKIEJ

P

ani Lednická napisała:
„Nie znam tej damy.
O jej istnieniu dowiedziałam się przypadkowo z tekstów, w
których deprecjonuje
moją pracę”.
Po ukazaniu się pierwszej części
jej książki o Karwinie wysłałam parę
uwag do Hyde Parku. Zwróciłam np.
uwagę, że polscy obrońcy Stonawy
nie mogli być dezerterami, którzy
kryli się po stodołach i remizkach,
skoro przez osiem godzin w dwudziestostopniowym mrozie powstrzymywali trzykrotnie silniejszego przeciwnika albo też, że fabryka likierów
we Lwowie nosi nazwę Baczewski,
nie Baczyński. P. Lednická napisała
do mnie: „Rozumiem, że jako autorka książki »Lutyńskie tango« oraz
współtwórca dokumentu o ofiarach
masakry katyńskiej musiała pani
nad tym kręcić głową”. Nie chodziło
o tło zbrodni wojennych w Stonawie,
tylko o tę fabrykę likierów. Jakiś czas
później napisałam do niej, że skoro
w podtytule swojej książki podaje,
że jest to „zbeletryzowana kronika”
Karwiny, a nie zwykła powieść, to
do czegoś to zobowiązuje. Na podstawie tylko jednej jedynej grupy
społecznej, nie można tworzyć prawdziwego obrazu miasta. P. Lednická,
przypominając o swoich zasługach,
odpowiedziała: „Bardzo mi przykro,
że pani jako człowiek wykształcony i
wnikliwy przyłączyła się do tej błędnej kampanii”.

•••

„Panﬂetem” zaś p. Lednická nazwała artykuł „Kamyczki do mozaiki
(nie tylko) dawnej Karwiny”, który opublikowałam w „Kalendarzu
Śląskim 2022”. Od stowarzyszenia
Stará Karviná wydawca dostał list,
gdzie pani prezes Teresa Ondrusz
skarżyła się na to, że „spora część
tego tekstu jest raczej mieszanką
półprawd i kłamstw”. Przy kawie w
„Vanilli”, czytając zdanie po zdaniu,
doszłyśmy do konsensusu, że są tam
dwie (sic!) nieścisłości. Założycieli
stowarzyszenia było dziewięciu, nie
trzech, a po kościele oprowadzają nie
wolontariuszki stowarzyszenia, a panie z projektu Otwarte Kościoły. Zapytałam, czy naszą półtoragodzinną
rozmowę i jej wynik można uznać za
wyjaśnienie tej przykrej sprawy, żeby
móc o tym poinformować wydawcę, i
od p. Ondrusz otrzymałam potwierdzającą odpowiedź.
Nie ma sensu dalej w to brnąć. Niemniej do jednej, szczególnie brzydkiej wypowiedzi p. Lednickiej, muszę
się odnieść. Poniżej wszelkiej krytyki
jest jej chęć przekonania czytelników
„Głosu”, że nie mam szacunku do
rodzin ofiar. Używa mocnych słów:
„podły wyraz pogardy dla rodzin
ofiar tragedii żywocickej” czy „plugawieniem książki o Żywocicach OT

•••

Jedna z internautek napisała, że
„swoją krytyczną oceną dyskredytuję jedną z najpoczytniejszych pisarek, i to wymaga solidnych i jasnych
argumentów, ponieważ autorka jest
już dysponentem zaufania”. Jako
przykład podała moją wypowiedź:
„Nie jest ważne, co kto powiedział
na uroczystości chrztu nowego bestselleru”. Zacznę od tego, że pytania,
z którymi się do p. Lednickiej zwróciłam, zostały bez odpowiedzi.
Pytałam, dlaczego p. Lednická nie
zgodziła się na przypomnienie w
swojej książce monografii Mečislava
Boráka „Zločin v Životicích”. Także w
swojej wypowiedzi na stronach „Głosu” skrzętnie tego unika, chociaż zapewnia: „W całej mojej książce jego
dzieło jest wielokrotnie wspomniane
i cytowane”. Otóż nie. Są tylko nieistotne, wręcz mylące informacje na
ten temat. Brakuje najważniejszego.
Pod koniec lat siedemdziesiątych
XX w. Borák przeprowadził pierwsze
i do tej pory jedyne badania naukowe nad zbrodnią żywocicką. Ich wynikiem jest właśnie ta monografia,
jego najważniejsza książka w tym
temacie. Badania były przełomowym momentem w poznaniu istoty
tej zbrodni. Dlaczego p. Lednická to
przemilczała?
Bez odpowiedzi pozostało też pytanie o źródła, z jakich p. Lednická
korzystała. W „Głosie” z wielkim
wzruszeniem pisze o tym, co znalazła w spuściźnie prof. Boráka: „Z
fascynacją przeglądałam każdą fiszkę i fotografie, które pan profesor
zgromadził. Zbiór godny podziwu,
z którego widoczna jest jego pasja,
jak również ogromne zaufanie ludzi,
którym się cieszył”.

•••

Piękne słowa, tyle że w tej spuściźnie
nie ma tego, czego pisarz potrzebuje,
aby opowiedzieć o przebiegu zbrodni. Nie ma świadectw nieżyjących
naocznych świadków. Nie ma archiwaliów, na podstawie których można byłoby stworzyć obraz tragedii.
Borák, pisząc monografię „Zločin
v Životicích”, korzystał przede
wszystkim z zasobów archiwalnych
znajdujących się obecnie w ostrawskim depozycie Śląskiego Muzuem
Krajowego w Opawie. P. Lednická
tego archiwum nie odwiedziła, bo
nie ma go w spisie instytucji, którym
dziękuje. Więc na jakiej właściwie
podstawie powstała jej książka?

rzenia pięknych
obrazów, jak ten
po wybuchu w
Kopalni Jan Karol. Napisałam,
że rozczarowało
mnie natomiast
jej podejście do
historii.
„Polacy” w jej książce to ludność o
niesprecyzowanej tożsamości
narodowej, bez
więzi z polskim
narodem. Sama o
nich powiedziała
„prości
ludzie,
● W repertuarze zaolziańskich zespołów przeważały patriotyczne sztuki polskich klasyków. Tu
którym było obouczniowie Polskiego Gimnazjum w przedstawieniu „Betlejem polskie” w reż. F. Kulisiewicza (1929).
jętne, czy żyją w
Fot.OśrodekDokumentacyjnyKongresuPolaków
Czechosłowacji
czy Polsce”. I taki obraz starej KarChciałam też zapytać, czy p. Ledokoliczności, samowoli miejscowych
winy trafia do czeskiego czytelnika.
nická zdaje sobie w ogóle sprawę
nazistów i cieszyńskich gestapowRzeczywistość jednak była zupełz tego, że tą swoją przesadną i bezców.
nie inna. Posłużę się wypowiedziakrytyczną fascynacją żywocickimi
Przebadanie czeskich i polskich
mi autorytetów.
legendami neguje wyniki badań naarchiwów, skompletowanie i weryfiGdy decydowało się, gdzie otwoukowych prof. Boráka, któremu zakacja zeznań naocznych świadków
rzyć Polskie Gimnazjum, Zofia Kirdedykowała swą książkę?
rzuciło na sprawę zupełnie nowe
kor-Kiedroniowa opowiedziała się
W „Posłowiu” stawia się w roli
światło. Okazało się, że była to przeza Orłową. W Karwinie do polskości
historyka, który chce naprawiać zimyślana, z premedytacją przygotonie trzeba było przekonywać. O poldeologizowany, jej zdaniem, obraz
wana i przeprowadzona akcja na tle
skich socjalistach historyk prof. K.
tragedii. Twierdzi, że Borák i inni
narodowościowym, na rozkaz z wyżNowak powiedział: „Nie być wtedy
historycy, którzy wtedy zajmowali
szych, a może najwyższych miejsc.
w PPS, to jak dziś nie mieć dżinsię tą zbrodnią, z „oczywistych” poPodstawowym kryterium wyboru
sów”. W Karwinie kwitło bogate
wodów musieli pewne wydarzenia
ofiar była ich narodowość i to histożycie narodowe. W każdym domu
przemilczeć. Tymi wydarzeniami
ryk zawsze dobitnie podkreślał. A jebyła polska gazeta, która formomiałyby być, jej zdaniem, jakieś
żeli wbrew temu p. Lednická zadaje
wała świadomość w rodzinach (dr
publiczne tajemnice, historyjki o
pytanie o kryterium, które jest znane
G. Wnętrzak). Dom Praca z polską
karcianych długach, o niechcianej
od ponad czterdziestu lat, to albo nic
czytelnią, sceną do grania przedciąży, o wyrównywaniu osobistych
nie wie o jego badaniach, albo nie postawień i występów polskich chóporachunków, o damsko-męskich
trafi pojąć ich znaczenia, i tak ignorów był ośrodkiem polskości. W ten
relacjach i o czymś bliżej przez nią
ruje i znieważa pracę naukowca.
sposób „Polacy zachowali pamięć
nieokreślonym, z powodu czego o
Goście przemawiający na chrzcie
o dawnym państwie i wierzyli we
tej zbrodni nie można było mówić,
jej książki, którzy – rzecz jasna – o
wskrzeszenie Polski (prof. R. Zenpisać ani uczyć dzieci w szkole. I tak
badaniach naukowych prof. Boráka
derowski). Za wiele patosu? Jak na
pogrążona w tych legendach, w pewnie mają zielonego pojęcia, kurtudzisiejsze czasy to owszem, ale wtenym miejscu swojej książki p. Ledazyjnie zapewniali p. Lednicką, że jej
dy tak było.
nická stawia swoje pytanie o kryteria:
książka bardzo by mu się podobała, i
„Dlaczego cała jedna trzecia zastrzena pewno chciałby z pisarką współKogo właściwie w książce p. Ledlonych nie spełniała podstawowych
pracować.
nickiej o Karwinie czechizowano?
kryteriów ustalonych dla tej ludoPrzypomina to scenę z jakiejś abPopolszczonych Czechów. Jednym
bójczej akcji?”. Tym absurdalnym
surdalnej groteski. Tak różne podejz nich był synek jedynego w powiepytaniem przekreśla wyniki badań
ście do źródeł, dokumentów i legend
ści świadomego patrioty. Czeskiego
naukowych prof. Boráka. Oczywiście
taką możliwość absolutnie wyklucza.
patrioty. Po jego śmierci synka spotych dwunastu mężczyzn spoza ŻyA p. Lednická dalej mnie moralilonizowali polscy opiekunowie, a po
wocic tak samo spełniało te kryteria.
zuje: „Wstyd mi za nią, kiedy czytam,
podziale Śląska Cieszyńskiego został
Tak samo przyznawali się do polskiej
jak lekceważąco wyraża się o słowach
pod przymusem przywrócony na
lub czeskiej narodowości.
najbliższego członka rodziny prof.
łono swojego pierwotnego narodu.
Prof. Borák wiedział o tych legenBoráka”.
Zgodnie z wierszem Bezruča „Sto
dach, które krążyły po wsi. W komenKomu potrzebne są te frazesy.
tisíc nás popolštili”.
tarzu do scenariusza filmu „Zpráva o
Z Metudem, jak go ojciec nazywał,
zločinu” (dokument ten znajduje się
znamy się od dawna. Chłopak ma
w jego spuściźnie w Opawie) ostrzeswoje zainteresowania i o naukoW internetowej dyskusji na temat
gał przed nimi filmowców. Obawiał
wych badaniach ojca wie tyle, co
książek p. Lednickiej o Karwinie
się, że podawane z ust do ust legenoficjalni goście. Co niby miał powieUrszula Drahná napisała: „Autordy, które jak grzyby po deszczu mnodzieć, skoro wszyscy, włącznie z VIPka gdzieś przyznała, że nie liczy się
żyły się po tej okrutnej zbrodni, cał-ami, wypowiadali się tym tonem.
dla niej kryterium narodowościowe.
kowicie wypaczą prawdziwy obraz
Dlatego napisałam, że „nie jest
Tylko co zrobić z takim podejściem
tragedii.
ważne, co kto powiedział na temat
do historii. To, że pojawiają się arI jak gdyby był jasnowidzem, teraz
prof. Boráka na uroczystości chrztu”.
tykuły w »Głosie«, »Zwrocie«, to na
jego obawy się potwierdziły.
Takie są fakty, więc nikogo nie obrapewno ważne. Ale na forum ogólziłam.
noczeskim, w czeskiej prasie nie
znalazłam żadnego artykułu, który
przeanalizowałby twórczość pani
Początkowo żywocicką zbrodnię
Lednickiej. I obawiam się, że jest już
postrzegano jako incydent, rezultat
W jednym z listów do p. Lednickiej
za późno”.

osobistych porachunków, zbiegów
pochwaliłam jej umiejętność two-

•••

•••

•••

Jakub Skałka

Krzysztof Łęcki

Mój artykuł wywołał burzę wśród czytelników. Część internautów przyznała mi prawo do własnej, choć bardzo krytycznej oceny pracy sławnej
pisarki. Część była tym zbulwersowana. Pisarka się obraziła i nie przyjęła zaproszenia do rozmowy przy wspólnym stole. A ja chciałabym
najpierw sprostować jej nieładne wypowiedzi pod moim adresem.
plugawi również wspomnienia tych,
których tragedia dotknęła osobiście”.
Ja o dzieciach zamordowanych tak
napisałam: „Ta część książki p. Lednickiej, gdzie kilkoro żyjących dzieci
żywocickich ofiar bez narracyjnego
balastu opowiada o swoim smutnym
losie, także w późniejszej, powojennej rzeczywistości, jest niezwykle
wzruszająca i zasługuje na ogromny
szacunek”.

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE. Poleca Jakub Skałka /17/

pre-teksty i kon-teksty /211/

Pytania bez odpowiedzi
i dawna Karwina
Otylia Toboła
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Śladami Salamandry

Ksenofobiczny
barszczyk

„H

istoria magistra vitae est”
(„Historia nauczycielką
życia”) – przekonywał
wieki temu Marek Tuliusz Cyceron. Historia jeśli się powtarza, to
jako farsa – to Karol Marks przypominał w
XIX stuleciu frazę Georga Hegla. Jedno drugiemu niekoniecznie przeczy. Można uczyć
się na farsie historii, kiedy historia staje się
farsą – nawet przy założeniu, że może być
krwawa. O tym właśnie pomyślałem, kiedy
czytałem zapis fragmentu wypowiedzi z
konferencji prasowej rzeczniczki prasowej
rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marii Zacharowej.

I
Tłumaczyła ona dziennikarzom – a więc
ludziom, których z racji uprawianego zawodu można podejrzewać o to, że myślą nieco
bardziej krytycznie niż reszta społeczeństwa – ukraiński nazizm na przykładzie...
barszczu. W tym – dość egzotycznym,
przyznajmy – kontekście starała się przekonywać, iż ukraiński barszcz to „przykład
nazizmu, ksenofobii i wszelkich ekstremizmów”. Jeśli naziści palili książki (tych,
którzy zaspali na lekcjach historii, odsyłam
do scen z filmu „Indiana Jones i ostatnia
krucjata”), to Ukraińcy ponoć mieliby... „zakazywać książek kucharskich” (sic!), aby pozostawać „monopolistami, gdy idzie o przepis na barszcz”. Przekonywała Zacharowa:
„Chcieli, by barszcz należał tylko do nich,
do jednego narodu. To jest tam (na Ukrainie
– K.Ł.) powszechne. Nie pozwalali, by w jakimkolwiek regionie, jakimkolwiek mieście
gospodynie przyrządzały go po swojemu.
Nie byli zdolni do kompromisu”. Czytałem
na portalach internetowych, że wyglądało
to tak, jakby Zacharowa mówiła pod wpływem alkoholu. Nie wiem czy tak było, choć
wykluczyć absolutnie niepodobna. Tak czy
owak – gdzieś się pewnie obijało w głowie
Zacharowej, że jednym z oficjalnie deklarowanych celów rosyjskiej inwazji na Ukrainę
miała być jej „denazyfikazja”. I to pewnie
stało u źródła jej pokręconego oświadczenia. Walczyć z nazizmem, z faszyzmem –
czyż może być dzisiaj coś, co bardziej ujmie
swoją krystalicznie czystą intencją człowieka Zachodu? Pozostaje pytanie, czy ujmie
go również wówczas, gdy idzie o zarażający
ksenofobią ukraiński barszcz. No cóż, mam
nadzieję, że podatność na akceptację absurdalnych oskarżeń, byle miały logo „walki z
faszyzmem” jest jednak ograniczona.

II
Z tym faszyzmem to dla wielu rzeczywiście
dziwna sprawa. Pojawia się i jest wszędzie
i we wszystkim. A potem nagle znika jak
kamfora. Pisał Tony Judt w książce „Powojnie”, jak to po zakończeniu II wojny światowej we Włoszech rozprowadzono kwestionariusz m.in. z pytaniem: „Czy byłeś
faszystą?”. Niezależnie od jego prawnych
kontekstów (uznawano, że faszystą jest ten,
kto związany był z marionetkowym rządem
ustanowionym w Salo, czyli kolaborował z
Niemcami po 8 września 1943 roku) kwestionariusz ów był, co nie dziwota, „wyśmiewany”.
Jeden z guru lewicy XX wieku, filozof
Jean Paul Sartre całkiem znośnie funkcjonował pod hitlerowską okupacją; może nie
ma się co dziwić – nie zauważył niemieckiego faszyzmu nawet w połowie lat 30. w
Niemczech. Sartre zaczął walczyć z faszy-

zmem w drugiej połowie lat 40. Za faszystę
uważał... generała Charlesa de Gaulle’a.

III
Leszek Kołakowski podsumował ówczesną
modę na używanie słowa „faszysta” w taki
sposób: „»faszysta« to ktoś, z kim się nie
zgadzam, lecz nie jestem w stanie z nim polemizować na skutek mojej ignorancji” (Leszek Kołakowski, „Moje słuszne poglądy na
wszystko”, Znak, Kraków 1999). I nieco dalej
oddaje atmosferę panującą na Zachodzie w
tamtych czasach („Faszystą na mocy definicji jest każdy, komu zdarzyło się być uwięzionym w kraju komunistycznym. W roku
1968 uciekinierzy z Czechosłowacji witani
byli w Niemczech przez bardzo postępowych i absolutnie rewolucyjnych goszystów
transparentami z napisem »faszyzm nie
przejdzie«”).
Po wojnie w obozie postępu społecznego,
faszystą nazywano niemal każdego, kto nie
był komunistą. Jak bardzo określenie faszystowski stawało się później naznaczającym
negatywnie kolokwializmem, niech świadczy
zapis z głośnej swego czasu powieści Malcolma Bradbury’ego „Homo historicus”. Czas
akcji to końcówka lat sześćdziesiątych. A w
powieści dzieci państwa profesorostwa Kirków wrzeszczą: precz z kukurydzianym faszyzmem. A wrzeszczą tak zawsze, kiedy tylko
nie chce im się jeść płatków kukurydzianych.
Sam profesor Kirk właśnie okrzykiem „to faszyzm!” zamykał zwycięsko każdą akademicką dyskusję. Nic dziwnego, że pociechy Kirków szybko się nauczyły od taty tego prostego
chwytu. Było warto. Zawsze skutkował.
No cóż, George Orwell jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, napisał:
„Wszystko co można w tej chwili uczynić,
to używać słowa »faszyzm« nieco bardziej
oględnie, nie zaś – jak się to zwykle praktykuje – degradować go do rangi wyzwiska”.

IV
Wielki rosyjski poeta Fiodor Tiutczew przekonywał: „Umysłem Rosji nie zrozumiesz,/ I
zwykłą miarą jej nie zmierzysz”. Rosji może
– nie. Ale mentalność wielu Rosjan – jak najbardziej. Nie mam akurat pod ręką książki
Grzegorza Musiała „Dziennik z Iowa”, ale
przypominam sobie pewną zanotowaną
przez autora scenę. Oto na fundowane przez
Amerykanów stypendium dla pisarzy z Europy trafiło także dwu młodych rosyjskich
czeladników pióra. Byli niemodnie ubrani
i – ogólnie – wyglądali biednie. Dlatego też
delikatni gospodarze zachowywali się wobec
nich ze szczególną rewerencją, obdarowując
ich odzieniem i nie tylko. Grzegorz Musiał
przypadkowo usłyszał ich, prowadzoną po
rosyjsku – a więc niezrozumiałą dla pozostałych uczestników – wymianę zdań. „Dają
nam, bo się nas boją” – przekonywał jeden z
nich swojego kolegę. Pewnie skutecznie.

V
Wiele wiedział o tym typie zjawiska Gustaw
Herling-Grudziński – „Widzę tego błazna
Tony Blaira, który obskakuje Putina, nie:
normalnie ściska rękę – to jest jego obowiązek – tylko obskakuje go ze wszystkich możliwych stron i patrzę na twarz Putina, który
się uśmiecha z lekką ironią, słuszną zresztą”
(z rozmowy z Gustawem Herlingiem Grudzińskim, „Więź” maj 2000). Kiedy czytam tę
uwagę autora „Innego świata”, na myśl przychodzi mi Emmanuel Macron, bezskutecznie telefonujący do Władimira Putina.


L

iczby nie kłamią – kalendarzowa wiosna
towarzyszy
nam już od ponad miesiąca. Nie bez kozery
mawia się jednak, że
„kwiecień plecień”. Pomimo dzielnego słońca,
które co jakiś czas przebija się przez chmury,
aura minionego tygodnia po raz kolejny dała
do zrozumienia, że Boże
Narodzenie może śmiało dzielić z Wielkanocą
prawo do tytułu „białych świąt”.

•••

Natura wraca jednak do
życia po zimowym śnie.
Choć na nizinach pąki
zaczęły zdobić drzewa
i krzewy jeszcze w połowie lutego, Beskidy
opierały się zakusom
wiosny znacznie dłużej.
Dopiero niedawno skuwający stawy i kałuże
lód zaczął z wolna ustępować, a śnieżna pokrywa skryła się w cieniu drzew, przegrywając
bój z temperaturą i dając pole do popisu
coraz bardziej agresywnej zieleni. Większe
zwierzęta zapuszczają się na żer bardziej
śmiało, wiedząc, że myśliwi odwiesili broń
i odliczają dni do kolejnych łowów. Mniejsze wypełzają z nor, spróchniałych pni czy
spod kamiennych kopców. Wśród nich są i
salamandry, uważane przez niektórych za
najładniejsze polskie płazy.
Muszę jednak dodać – i do zmiany zdania
nie przekona mnie protest żadnego batrachologa – że nie wszystkie ogniste jaszczury
przesypiają zimy w oczekiwaniu na ocieplenie klimatu. Znam Salamandrę, która cały
rok przemierza beskidzkie szlaki, zaś nadejście wiosny oznacza dla niej co najwyżej
inaugurację kolejnego sezonu turystycznego. Chodzi mi, rzecz jasna, o Koło PTTK nr
3 „Salamandra”, założone w 1953 roku przy
cieszyńskiej Fabryce Maszyn Elektrycznych
i kontynuujące swoją działalność do dzisiaj.

•••

Nie chcę w tym miejscu przybliżać czytelnikom jego historii, może poza jednym istotnym wydarzeniem. Zakochani w Beskidach
„Celmowcy” nie ograniczyli się wyłącznie
do powołania struktur ułatwiających im
organizację górskich wspinaczek i złazów.
Wspólnymi siłami udało im się nawet stworzyć miejsce, które od ponad 60 lat daje
schronienie wędrowcom. Mowa o Bacówce,
położonej na jednym ze wzniesień w głównym grzbiecie Pasma Czantorii – Małym
Stożku (843 m n.p.m.).
Bacówka nie bez powodu pisana jest dużą
literą – taką nazwę zyskało bowiem uruchomione w 1961 roku samoobsługowe schronisko, choć z ubogą pasterską kolibą nie ma
zbyt wiele wspólnego. Domek zamieszkiwany był wcześniej przez wiślańskich górali,
którzy poza solidną drewnianą konstrukcją
pozostawili w nim atmosferę rodzinnego
ciepła. Oczywiście już po przejęciu zabudowań ruszyły przygotowania, mające na
celu dostosowanie budynku do potrzeb turystycznych. Przede wszystkim, oprócz odświeżenia wnętrz, przeorganizowano izby,
w których znalazły się łóżka zdolne pomieścić 16 osób. Pozostało jednak wszystko to,

Fot. JAKUBSKAŁKA

Przydatne informacje
Adres:
Osiedle Mały Stożek 1,
43-460 Wisła

Koszt: ustalany indywidualnie
Telefon: +48 609 297 075
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/schronisko.
bacowka

co składało się na klimat góralskiej chaty:
zapach drewna, stary piec kaﬂowy oraz
mnóstwo pamiątek po poprzednich właścicielach.

•••

Bacówka, jako się rzekło, jest samoobsługowa. Jeśli zabłąkamy się gdzieś w okolicy i odwiedzimy ją bez zapowiedzi, może
się okazać, że pocałujemy klamkę. O ile
schronisko na Wielkim Stożku możemy z
powodzeniem wziąć z zaskoczenia, w tym
wypadku nie obejdzie się bez zapowiedzi u
jej opiekuna. Funkcja opiekuna Bacówki od
początku jej istnienia przypadała Pawłowi,
zaś od 2005 roku Piotrowi Witale. Od dwunastu lat za schronisko odpowiedzialny jest
mieszkający w Cieszynie Zbigniew Cieślar.
To on dysponuje kluczem, uzgadnia terminy
i zasady ich wydawania.
Z całego serca polecam i zapraszam do
uwzględnienia weekendu w Bacówce wśród
swoich wakacyjnych planów. Mały Stożek
to wzniesienie łatwe do zdobycia nawet dla
tych, którzy nie są szczególnie wprawieni
w górskim wędrowaniu. Jeśli ktoś preferuje
turystykę zmotoryzowaną, niech wie, że na
miejsce można także dojechać samochodem. Również bez szczególnych trudności,
choć w tym wypadku przydadzą się dobre
opony i zasada ograniczonego zaufania do
nawigacji, by na własnym zawieszeniu nie
doświadczyć jej pomyłek (wiem, co mówię!).
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Kabaretowe Naj. Legenda kabaretu –
Krystyna Sienkiewicz
Sobota 23 kwietnia, godz. 19.10

PIĄTEK 22 KWIETNIA
6.10 Polonia 24 6.40 Leśniczówka (s.)
7.15 World News Flash 7.30 Pytanie na
śniadanie 10.40 Panorama 10.50 Pytanie na śniadanie 11.20 Co na obiad?
Krewetki z salsą 11.30 Na sygnale.
Prawda cię wyzwoli 12.00 Wiadomości 12.15 Ranczo Wilkowyje 14.00
Szansa na sukces. Opole 2022 2. Jacek
Skubikowski 15.00 Wiadomości 15.15
World News Flash 15.25 Smaki świata
- pośród mórz 15.50 Bajki naszych rodziców. Wielka podróż Bolka i Lolka
16.10 Bajki naszych rodziców. Porwanie Baltazara Gąbki 16.20 Remiza (s.)
17.00 Teleexpress 17.20 Zakochaj się
w Polsce. Zoo we Wrocławiu 17.50 Gra
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20
Na sygnale (s.) 18.50 Polonia Express
19.05 Olá Polônia 19.20 Studio Lwów
19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.15 Na dobre i na złe (s.) 21.15 Sanatorium miłości 4 (s.) 22.05 Polonia 24
22.35 Dziewczyny ze Lwowa (s.).

SOBOTA 23 KWIETNIA
6.20 Polonia 24 6.45 Giganci historii.
Juliusz Cezar (teleturniej) 7.40 World
News Flash 7.55 Pytanie na śniadanie
12.00 Na dobre i na złe (s.) 12.55 The
Voice of Poland 12. Live 15.45 World
News Flash 16.00 Kulturalni PL 17.00
Teleexpress 17.20 M jak miłość (s.)
18.10 Szansa na sukces. Opole 2022
19.10 Kabaretowe Naj. Legenda kabaretu – Krystyna Sienkiewicz 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Drogi wolności (s.) 21.25 Życie na gorąco. Malavita 22.50 Kabaret. Super
Show Dwójki 2.

NIEDZIELA 24 KWIETNIA
6.00 Hity wszech czasów 6.55 Alternatywy 4 (s.) 8.00 Panna z mokrą
głową 9.35 Życie według świętego
Jana Pawła II. Rodzina 9.50 Słowo na
niedzielę. Prawa ręka i szukanie Jezusa 10.00 Transmisja mszy świętej z
placu św. Wojciecha w Gnieźnie 12.05
Chopin. Pragnienie miłości 14.15 Alternatywy 4 (s.) 15.15 Niedziela z....
Dorotą Landowską 16.05 Leśniczówka (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 M jak
miłość (s.) 18.15 Debata Polonia 24
18.50 Powroty (s.) 19.10 Lajk! 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Ojciec Mateusz 26 (s.) 21.15 Uwaga
- premiera!. Jak pies z kotem 23.05
Kabaretowe Naj. Legenda kabaretu –
Krystyna Sienkiewicz 23.30 Zakochaj
się w Polsce.

PONIEDZIAŁEK 25 KWIETNIA
6.00 Słownik polsko@polski 6.30
Śpiewajmy Panu... 6.50 Rok 1982. Kalendarium 7.05 Smaki świata - pośród
mórz 7.30 Pytanie na śniadanie 10.55
Panorama 11.05 Pytanie na śniadanie
11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Drogi wolności. Oberwanie chmury (s.) 13.10 Ojciec Mateusz 26 (s.) 14.00 Kulturalni PL 15.00
Wiadomości 15.15 World News Flash
15.25 Okrasa łamie przepisy. W starej
piekarni 15.55 Figu Migu na planecie
Czochras. Wróżka zębuszka 16.10
Wieczór z Wiadomirkiem. Leonardo
da Vinci 16.20 Ale talent. Róża z filtrów do kawy 16.30 Remiza (s.) 17.00

Teleexpress 17.20 Słownik polsko@
polski 17.50 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Barwy szczęścia (s.)
18.50 INFO V4+ 19.15 Polacy światu.
Czesław Marian Bieżanko 19.20 Studio Lwów 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Czas honoru 3 (s.)
22.05 Polonia 24 22.35 Res Poloniae.
O Polsce z oddali. Lord Alistair Harrison 23.00 Polskie dziedzictwo (s.)
23.30 Remiza (s.) 0.00 World News.

WTOREK 26 KWIETNIA
6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl
7.00 INFO V4+ 7.15 World News Flash 7.30 Pytanie na śniadanie 10.35
Panorama 10.45 Pytanie na śniadanie 11.15 Co na obiad? Przekładaniec
myśliwski 11.30 Barwy szczęścia (s.)
12.00 Wiadomości 12.15 Czas honoru 3. Zamach (s) 14.05 Giganci historii. Patroni Polski 15.00 Wiadomości
15.15 World News Flash 15.30 Powroty (mag.) 15.50 Przyjaciele Misia i
Margolci 16.15 Ale talent. Wieszak ze
starych zabawek 16.20 Halo, halo!
Problemy z odkurzaczem 16.30 Remiza (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Studio Wschód 17.50 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Barwy szczęścia
(s.) 18.50 Nad Niemnem 19.10 Studio Lwów 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Ojciec Mateusz 8 (s.)
22.05 Polonia 24 22.35 Zdolne bestie
te Kossaki... 23.30 Remiza (s.).

ŚRODA 27 KWIETNIA
6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów
7.00 Nad Niemnem 7.15 World News
Flash 7.30 Pytanie na śniadanie 10.35
Panorama 10.45 Pytanie na śniadanie 11.15 Co na obiad? Zupa cebulowa
11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Ojciec Mateusz 8 (s.)
13.55 Epitafia katyńskie. Zygmunt Łotocki 14.00 Zdolne bestie te Kossaki...
15.00 Wiadomości 15.15 World News
Flash 15.25 Zrób to ze smakiem 15.50
Animowanki. Rodzina Treﬂików
16.10 Nela Mała Reporterka. Kemping polarny 16.30 Remiza (s.) 17.00
Teleexpress 17.20 Patron pojednania
17.50 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Barwy szczęścia (s.) 18.50
Kierunek Zachód 19.05 Magazyn z
Wysp 19.20 Studio Lwów 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Dom
nad rozlewiskiem (s.) 22.05 Polonia
24 22.35 Magazyn Ekspresu Reporterów 23.30 Remiza (s.).

CZWARTEK 28 KWIETNIA
6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów (s.) 7.00 Studio Lwów 7.15 World
News Flash 7.30 Pytanie na śniadanie
10.35 Panorama 10.45 Pytanie na
śniadanie 11.15 Co na obiad? Spagetti
Putanesca 11.30 Barwy szczęścia (s.)
12.00 Wiadomości 12.15 Dom nad
rozlewiskiem (s.) 13.50 Epitafia katyńskie. Adam Solski 14.00 Warszawa. Miasto podzielone 15.15 Wiadomości 15.30 World News Flash 15.45
Bajki naszych rodziców. Reksio 16.05
Bajki naszych rodziców. Pomysłowy
Dobromir 16.30 Remiza (s.) 17.00
Teleexpress 17.20 Stacja innowacja
17.40 Mój czas. Mariusz Wilczyński
17.50 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Barwy szczęścia (s.) 18.50
Wilnoteka 19.05 W obiektywie Polonii. Wschód 19.20 Studio Lwów 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.05
Ekstradycja 2 (s.) 22.05 Polonia 24
22.35 Warszawa. Miasto podzielone 23.45 Muzeum Polskiej Piosenki.
0.00 World News.
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Pierwsza polska szkoła
techniczna w Wilnie

P

aństwowa
Szkoła Techniczna
im.
Marszałka
Józefa Piłsudskiego
była
jedną z największych i najlepszych średnich szkół technicznych w II
Rzeczypospolitej. Dziś w budynku na dawnej Holenderni
mieści się Wydział Techniczny
Wileńskiego Kolegium Techniki i Designu.
Inicjatorem powołania Państwowej Szkoły Technicznej
(PST) był wileński oddział Stowarzyszenia Techników Polskich. Oddział ten już w 1920 r.
zgłosił projekt utworzenia pla- ● W 1929 r. szkole nadano nazwę Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie im. Marcówki oświatowej kształcącej szałka Józefa Piłsudskiego. Fot.MARIANPALUSZKIEWICZ
kadry fachowców potrzebnych
do podniesienia z ruin zniszczonebyła bogata biblioteka naukowowywieziony z Wilna w nieznanych
go podczas I wojny światowej mia-techniczna. Ponadto na terenie
bliżej okolicznościach i znalazł się
sta i jego okolic oraz stworzenia
PST wybudowano dwa baseny do
w Turcji. W 1991 r. zaoferowano go
warunków do rozwoju przemysłu,
pływania. Szkoła posiadała plac
do sprzedaży na aukcji w Wiedby zachęcić Polaków do osiedlania
do gry w siatkówkę, koszykówkę,
niu jako „cenną pamiątkę polską”.
się na Wileńszczyźnie.
ping-ponga, szachy, bilard japońZakupiło go Muzeum Historii FoW 1922 r., podczas wizyty w Wilski, powstała szkolna orkiestra
tografii w Krakowie i przekazało
nie Józefa Piłsudskiego, inicjatorzy
dęta. Organizowano wycieczki po
absolwentom PST zrzeszonym w
organizacji średniej szkoły techWilnie i okolicach oraz wyjazdy do
Kole Seniora Naczelnej Organizacji
nicznej wręczyli Marszałkowi przedalszych miast Polski. Dużą popuTechnicznej w Krakowie. Obecnie
słanie w tej sprawie. Po akceptacji
larnością wśród uczniów cieszyła
sztandar znajduje się na stałej eksprojektu planu nauczania wydano
się też drużyna harcerska. Uczniopozycji w Archikatedralnej Bazylidekret o otwarciu szkoły. Na pierwwie PST wydawali miesięcznik
ce Mariackiej w Gdańsku.
szego dyrektora powołano inż.
„Życie i Technika”. Zgodnie z załoPST była średnią szkołą zawoarch. Zdzisława Charmańskiego.
żeniami twórców PST była szkołą
dową, kształcącą młodzież na
Organizacja szkoły oparta została
zawodu, ale także, a może przede
wydziałach: budowlanym, drogona doświadczeniach m.in. Pańwszystkim, szkołą życia.
wo-wodnym, kolejowym, mechastwowej Szkoły Budowy Maszyn i
niczno-elektrycznym, mechaniczSprawdziło się to podczas II
Elektrotechniki im. H. Wawelberga
no-przemysłowym, chemicznym,
wojny światowej, kiedy to wielu
i S. Rotwanda w Warszawie, która
melioracyjnym i mierniczym. W
uczniów i wykładowców wstąpikształciła techników najwyższej
latach 1922-1945 szkoła wykształło do konspiracyjnych organizacji
klasy. Wileńska szkoła musiała dać
ciła około 2 tys. 300 techników
walczących przeciwko okupantom
swym uczniom przede wszystkim
różnych specjalności na ośmiu
sowieckim i niemieckim. Człondokładną znajomość praktycznej
wydziałach. Ogółem, na każdym
kowie kadry nauczycielskiej i
strony dobrej specjalizacji techz wydziałów, uczniowie przez cały
młodzież wstępowali też do Armii
nicznej, jak też wiadomości teoreokres nauki musieli zaliczyć okoKrajowej i innych organizacji zbrojtyczne. Początkowo PST nie miała
ło 40 przedmiotów o charakterze
nych walczących przeciwko okustałej siedziby, w pierwszych latach
ogólnym i zawodowym, a także
pantom. 100 uczniów PST wzięło
jej działalności zajęcia odbywały
dających wiedzę w zakresie nauk
udział w powstaniu wileńskim 7−13
się w gmachu gimnazjum im. Króprawnych i obywatelskich, ekonolipca 1944 r.
la Zygmunta Augusta przy ul. Mała
micznych, matematycznych i przyZa działania militarne i konspiPohulanka (obecnie Kalinausko).
rodniczych. Zgodnie z założeniaracyjne 82 osoby otrzymały różne
mi twórców PST absolwent szkoły
odznaczenia bojowe, 275 – odznaW 1925 r. Dyrekcja Lasów Pańpowinien radzić sobie na każdym
czenia pamiątkowe. Niestety, wiestwowych ofiarowała bezpłatnie
stanowisku pracy: w hali fabryczlu nauczycieli i uczniów PST nie
PST plac przy ul. Holendernia na
nej, na placu budowy, w terenie, a
przeżyło wojny, zginęli w walkach
Antokolu, z przeznaczeniem na
także w biurze, dlatego wykładano
albo zostali rozstrzelani w Katyniu
stałą siedzibę szkoły. Powołano
takie przedmioty, jak: rachunkoi Ponarach.
Komitet Budowy, projekt architekwość i korespondencja, księgowość
– Po wojnie, w latach 50. przez
toniczny wykonał prof. inż. arch.
i korespondencja, uproszczona i
pewien czas mieściło się tu TechLudwik Sokołowski z Uniwersyteszybka rachunkowość czy kosztonikum Rolnicze z polskim języtu Stefana Batorego. Uroczyste porysowanie i kalkulacja.
kiem nauczania. Później placówkę
łożenie kamienia węgielnego odtę przeniesiono do Bujwidziszek,
było się 20 czerwca 1926 r. Zgodnie
Dobry program nauczania, doa następnie do Wojdat. W gmachu
z założeniami placówka miała być
skonałe wyposażenie i wysoki
dawnej PST powstało Technikum
na Kresach „potężnym bastionem
poziom personelu technicznego
Politechniczne – opowiada „Kuriepolskiej myśli twórczej i polskiej
umożliwiły podjęcie działalnorowi Wileńskiemu” historyk Paweł
pracy wytrwałej w doprowadzeniu
ści produkcyjnej, która dawała
Giedroyć.
Państwa do siły, dobrobytu i kuluczniom doświadczenie, a szkole
Obecnie w budynku pod nr 16
tury”.
możliwości zarobkowe. Ucznioprzy ul. Olandų mieści się Kolewie wykonali m.in. stalowy panW 1929 r. szkole nadano nazwę
gium Techniki i Designu. Litewska
cerz przeciwpożarowy dla obrazu
Państwowej Szkoły Technicznej w
uczelnia uważa siebie za spadkoMatki Boskiej Ostrobramskiej.
Wilnie im. Marszałka Józefa Piłbiercę polskiej PST. Potwierdziły to
Warsztaty na Holenderni stały się
sudskiego. 19 marca 1931 r., w dzień
m.in. uroczyste obchody (w 2002
z czasem jednym z największych
imienin patrona szkoły, poświęcor.) z okazji 80-lecia powstania Pańzakładów przemysłowych na Kreno nowy sztandar szkoły ufundostwowej Szkoły Technicznej im.
sach Północno-Wschodnich i przywany przez nauczycieli i uczniów
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
nosiły dochód obracany na rozbuPST oraz organizacje społeczne. Po
„Kurier Wileński”/LITWA
dowę szkoły. Pomocą w nauczaniu
17 września 1939 r. sztandar został

Jeszcze nie wszystko stracone
Janusz Bittmar

P

iłkarska Fortuna
Liga dobrnęła w
środę do końca,
ale… nie do końca. Za nami runda
podstawowa
sezonu 2021/2022, a
przed nami mecze rundy dodatkowej, które wyłonią zarówno mistrza
RC, jak również pierwszego spadkowicza. Na czele tabeli znajduje
się Slavia Praga, z minimalną przewagą nad Pilznem i w miarę dużą
(siedmiopunktową) przewagą nad
Spartą. W grupie mistrzowskiej
znalazł się też piąty w tabeli Banik
Ostrawa. Na dnie o nadzieję walczyli w środowej ostatniej kolejce
rundy zasadniczej piłkarze Karwiny, którzy po zwycięstwie 3:2 z Pardubicami zachowali szansę na uratowanie pierwszoligowego bytu.
Wprowadzona jeszcze przed pandemią koronawirusa nowa formuła
pierwszoligowych rozgrywek, z
podziałem na fazę podstawową
i dodatkową, spotkała się z mieszanymi reakcjami w piłkarskim
środowisku. Powodów do narzekania na pewno nie mają piłkarze
Karwiny, którzy sezon podstawowy
zakończyli na ostatniej pozycji w
tabeli. Gdyby więc dalej obowiązywał stary model, podopieczni trenera Páníka zamawialiby już teraz
bilety do drugiej ligi.
– Cały czas powtarzałem, że dopóki istnieje matematyczna szansa
na uratowanie ligi, dopóty trzeba
wierzyć, że jesteśmy w stanie zrealizować te marzenia – stwierdził
główny karwiński szkoleniowiec
po zwycięskim spotkaniu z Pardubicami. Środowa wygrana karwińskiego zespołu zdramatyzowała
sytuację w strefie spadkowej. Przed
sobotnim pojedynkiem ze Zlinem
(16.00) gospodarze tracą do przedostatnich Pardubic siedem punktów. Te straty są teoretycznie do
odrobienia. – Obecnie nie pozostaje nam nic innego, jak wygrać w sobotę ze Zlinem i liczyć na przegraną Pardubic – zaznaczył Páník. Po
rundzie dodatkowej bezpośrednio
z pierwszej ligi spada ostatni zespół tabeli. Pozostałe dwa najgorsze kluby zmierzą się w barażach
odpowiednio z trzecią i drugą drużyną drugoligowej tabeli (zwycięzca FNL awansuje do Fortuna Ligi

bezpośrednio, o ile uzyska licencję FAČR).
Środowy pojedynek ostatniego
z przedostatnim zespołem tabeli trzymał w napięciu do ostatnich sekund. Karwiniacy wyszli
na prowadzenie w 3. minucie
po strzale głową Papadopulosa,
goście jednak błyskawicznie zareagowali, wyrównując minutę
później po akcji Černego. W 56.
minucie karwiński bramkarz
Bajza skapitulował po raz drugi,
nie reagując na uderzenie Červa,
pozostawionego w polu karnym
bez asekuracji. Trener gospodarzy zareagował na niekorzystny
rozwój wydarzeń znakomicie.
Na boisko wprowadził Albańczyka Kristiego Qose, piłkarza do zadań specjalnych podczas stałych
fragmentów gry. Wcześniej, zaraz
w szatni, Páník wzmocnił też armaty w ofensywie, desygnując do
gry Durosinmiego i Túlio. Brazylijczyk Túlio w 70. minucie świetnie
dośrodkował w pole karne, a akcję
wykończył z dobitki Buchta. Owacji doczekał się też Qose, który w
87. minucie rewelacyjnie obsłużył
z rzutu rożnego Durosinmiego. Rosły napastnik Karwiny nie zmarnował zaś czystej okazji, trafiając głową na 3:2. Nerwówka w Raju trwała
aż do 95. minuty, sędzia doliczył
bowiem pięć minut, żeby jeszcze
mocniej podkręcić atmosferę na
Miejskim Stadionie.
Emocji nie zabraknie również
jutro w arcyważnym pojedynku ze
Zlinem. Warto chyba postawić na
zwycięską jedenastkę z drugiej połowy środowego spotkania, wykorzystując to, co najlepsze w zespole Karwiny. Te sprawy leżą jednak
w gestii trenera. Bohumil Páník w
przeszłości nie raz udowodnił, że
mecze o wszystko potrafi wyreżyserować z hollywoodzkim happy-endem.
W grupie mistrzowskiej główną
walkę stoczą zespoły Slavii Praga
i Viktorii Pilzno. Trzecia w tabeli
Sparta po niespodziewanej środowej porażce z Ołomuńcem przystępuje do rundy dodatkowej nie tylko
ze stratą siedmiu punktów do Slavii, ale też piłkarskim kacem. Jutro
podopieczni Pavla Vrby podejmują
na Letnej drużynę Banika Ostrawa
(19.00). Piąty w tabeli Banik dodatkowe mecze potraktuje z kolei jako
proces konsolidacji zespołu po
tym, jak odwołano trenera Ondřeja

● Michal Papadopulos i Rajmund Mikuš
zadowoleni po zwycięstwie z Pardubicami. Fot.mfkkarvina

FORTUNA LIGA

Do przerwy: 1:1. Bramki: 3. Papadopulos, 70. Buchta, 87. Durosinmi – 4. Černý, 56. Červ. Karwina: Bajza – Mikuš, Buchta, Dramé (58. Stropek), Šehić (68.
Čmelík) – Jursa (46. Marco Túlio), Ndiaye (58. Qose) – Sinjavskij (46. Durosinmi),
Zorvan, Bartošák – Papadopulos.

OSTRAWA – JABLONEC 1:0

Do przerwy: 1:0. Bramka: 11. Buchta. Ostrawa: Laštůvka – Ndefe, Pokorný,
Lischka, Fleišman – Jaroň (71. Šín), Kaloč, Kuzmanović (64. Falta), Boula (64. Budínský), Buchta (80. Takács) – Smékal.

Tabela rundy podstawowej
1. Slavia Praga

30

73

71:19

2. Pilzno

30

72

53:19

3. Sparta Praga

30

66

65:32

4. Slovácko

30

59

50:30

5. Ostrawa

30

51

54:39

6. Hradec Kr.

30

40

38:40

7. Ml. Bolesław

30

38

45:48

8. Ołomuniec

30

37

39:37

9. Liberec

30

37

29:38

10. Cz. Budziejowice

30

36

40:46

11. Zlin

30

30

36:53

12. Teplice

30

27

29:49

13. Bohemians

30

26

34:56

14. Jablonec

30

26

22:45

15. Pardubice

30

24

35:67

16. Karwina

30

17

30:52

Stalownicy jadą po zwycięstwo

W

finałowej serii ekstraligi hokeja pomiędzy
Stalownikami Trzyniec a Spartą Praga
po dwóch meczach mamy remis
1:1. Sparta, która w poniedziałek
przegrała w Werk Arenie 1:4, dzień
później zwyciężyła 2:1. Dziś (18.30)
i jutro (17.00) seria grana do czterech zwycięskich spotkań zagości
w Pradze.
Trzyńczanie w drugim spotkaniu na własnym lodowisku musieli
uznać wyższość rywala grającego
z dużą determinacją i skuteczniej,

niż w poniedziałkowej finałowej inauguracji. Strzelec jedynej bramki
dla Trzyńca, Erik Hrňa, po przegranym meczu nie owijał w bawełnę.
– Zawaliliśmy sprawę w drugiej
tercji, w której zagraliśmy koszmarnie – ocenił porażkę Hrňa. Od
środy Stalownicy trenowali już pod
kątem piątkowego i sobotniego
starcia w Pradze. W ramach zajęć
nie zabrakło też biesiady taktycznej w celu przeanalizowania błędów, które – jak podkreśla Hrňa –
nie mogą się zdarzać w meczach o
taką stawkę. – Pojedziemy do Pragi

z podniesionym czołem. Chcemy
tam wygrać – zadeklarował napastnik.
Już teraz wiadomo, że finałowa
seria we wtorek wróci do trzynieckiej Werk Areny. W jakich nastrojach zameldują się pod Jaworowym
podopieczni trenera Václava Varadi, o tym przekonamy się w najbliższych dwóch dniach.
(jb)

● Judo w hokeju też się przyda.

Fot.ZENONKISZA

W niedzielę rusza półﬁnał Strabag Rail Ekstraligi w piłce ręcznej
mężczyzn. Banik Karwina, który
w ćwierćﬁnale wyeliminował Koprzywnicę, zmierzy się z Duklą
Praga. Pierwszy pojedynek zaplanowano w Karwinie o godz. 17.10,
na środę seria grana do trzech
zwycięstw przenosi się do Pragi
(18.00).
– Wierzę, że z Banikiem pożegnam
się stylowo, ze złotym medalem
na szyi – zadeklarował gwiazdor
Karwiny, najlepszy strzelec zespołu
Vojtěch Patzel, który w nowym sezonie zagra w barwach VfL Lübeck–
Schwartau.
(jb)

OFERTA

KARWINA – PARDUBICE 3:2

Smetanę, a drużynę przejął tymczasowo asystent Tomáš Galásek.
W elitarnej grupie rozdano jednak
również sensacyjne karty. Niespodziewanym członkiem tej świty

Półfinałowy
szczypiorniak

jest szósty w tabeli zespół Hradca
Kralowej. Przed sezonem nie tylko
bukmacherzy pasowali ten zespół
na jednego z pretendentów do
spadku.


PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA:
Karwina – Zlin (sob., 16.00). FNL:
FK Trzyniec – Sparta Praga B
(sob., 10.15). DYWIZJA F: Dziećmorowice – Opawa B, Witkowice
– Hawierzów (sob., 16.00), Karwina B – Bruntal (niedz., 10.15),
Bilowec – Bogumin (niedz., 16.00).
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: Datynie Dolne – Czeladna,
Břidlična – Lokomotywa Piotrowice, Czeski Cieszyn – Haj (sob.,
16.00), Karniów – Slavia Orłowa
(niedz., 15.00). IA KLASA – gr.
B: Stonawa – Dobratice, Jabłonków – Stare Miasto (sob., 16.00),
Jistebnik – Śmiłowice (niedz.,
15.00), Bystrzyca – Olbrachcice
(niedz., 16.00). IB KLASA – gr. C:
Starzicz – Wędrynia (sob., 15.00),
Oldrzychowice – Mosty k. J., Sucha
Górna – Raszkowice, Sedliszcze –
Pietwałd, Baszka – Nydek (sob.,
16.00), Wierzniowice – Lokomotywa Piotrowice B, Inter Piotrowice –
Gnojnik (niedz., 16.00). MISTRZOSTWA POWIATU KARWIŃSKIEGO: G. Hawierzów – Hawierzów
B, Cierlicko – Lokomotywa Łąki,
B. Rychwałd – Sn Hawierzów, V.
Bogumin – G. Błędowice, Sj Pietwałd – Dąbrowa (sob., 16.00), F.
Orłowa – Żuków Górny (niedz.,
16.00). MISTRZOSTWA POWIATU
F-M: Toszonowice – Noszowice,
Wojkowice – Piosek, Janowice –
Gródek (sob., 16.00), Śmiłowice
B – Prżno (niedz., 10.00), Bukowiec
– Hukwaldy, Nawsie – Metylowice,
Milików – Niebory (niedz., 16.00).
(jb)
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I N F O R M AT O R
CO W TEATRZE
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: Hobbit (22, godz. 17.00; 25, godz. 10.00).

CO W KINACH
BYSTRZYCA: C’mon C’mon (22,
godz. 19.30); Betlémské světlo (23,
godz. 18.00); Wyrolowani (24, godz.
16.00); JABŁONKÓW: Okupace (22,
godz. 18.00); CZ. CIESZYN – Central: Mimi & Líza – Zahrada (22,
godz. 16.30); Známí neznámí (22,
godz. 19.00); Tři oříšky pro Popelku
(23, godz. 15.30); Po čem muži touží (23, 24, godz. 17.30); France (23,
24, godz. 20.00); Sing 2 (24, godz.

15.30); TRZYNIEC – Kosmos: Po
čem muži touží 2 (22, godz. 17.30;
23, godz. 20.00); Vyšehrad (22, 25,
godz. 20.00); Mimi & Líza – Zahrada (23, godz. 15.00); Fantastyczne
zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a
(23, godz. 17.00); Sonic 2: Szybki jak
błyskawica (24, godz. 15.00); Poslední závod (24, godz. 17.00); Uncharted (24, godz. 20.00); Tajemství
staré bambitky 2 (25, godz. 17.30);
KARWINA – Centrum: Po čem
muži touží 2 (22, 24, godz. 17.30; 23,
godz. 20.00); Vyšehrad (22, 25, godz.
20.00); Pan Wilk i spółka (23, godz.
14.30; 24, godz. 15.00); Fantastyczne
zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a
(23, godz. 17.00); Wiking (25, godz.
18.00); HAWIERZÓW – Centrum:
Sonic 2: Szybki jak błyskawica (2224, godz. 17.00); Z miłości do mody

 GŁ-115

 GŁ-087

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

 GŁ-114

(22, godz. 18.00); Po čem muži touží
2 (22-24, godz. 19.30); Dom Gucci
(23, 24, godz. 18.00); Buka (25, godz.
17.00); Test (25, godz. 18.00); Uncharted (25, godz. 19.30); CIESZYN –
Piast: Za duży na bajki (22-25, godz.
15.00); Szalony świat Louisa Waina
(23-25, godz. 17.15).

CO W TERENIE
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE – Macierz Szkolna zaprasza na finał Festiwalu Piosenki Dziecięcej w sobotę
23. 4. w Domu Kultury Petra Bezruča. Bilety do nabycia online na https://www.mkshavirov.cz/ lub przed
finałem na miejscu. Uczniowie
wszystkich polskich szkół podstawowych na Zaolziu mają darmowe
wejściówki.
 Macierz oraz dyrekcja Polskiej
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w
Hawierzowie-Błędowicach zapraszają na spotkanie towarzyskie pt. „Stawiani Moja” 29. 4. od godz. 15.00 na
boisku szkolnym. W razie niepogody
impreza odbędzie się w jadalni szkolnej. Można będzie także zwiedzić
szkołę i przedszkole, obejrzeć mecz
piłki nożnej pomiędzy uczniami
szkoły i rodzicami, obejrzeć współzawodnictwa i występy uczniów, odwiedzić kawiarenkę nauczycielek, porozmawiać z kolegami z ławy szkolnej i
nauczycielami. Wstęp na imprezę jest
wolny.
KARWINA – Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej zaprasza
do udziału w spotkaniu z podróżnikiem i przedsiębiorcą Tadeuszem
Frankiem, który zabierze nas w podróż do Papui. Spotkanie odbędzie się
w czwartek 28. 4. o godz. 17.00 w budynku biblioteki na Rynku Masaryka.
Prosimy o rezerwację biletów w cenie
30 kc pod nr. telefonu 596 312 477 lub
558 849 501, e-mail: polske@rkka.cz.
 Klub Seniora MK PZKO w Raju zaprasza członków na spotkanie dnia
26. 4. o godz. 15.00.
KLUB 99 – Spotyka się w poniedziałek 25. 4. o godz. 11.00 w restauracji
Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie.
ŁYŻBICE-WIEŚ – Zarząd MK PZKO
zaprasza, po dłuższej przerwie,
wszystkich swoich członków i sympatyków na 17. edycję turnieju w
bowlingu, który odbędzie się 23. 4. w
obiekcie bowlingowym „Vitality” w
Wędryni. Zbiórka o godz. 10.45. Początek o godz. 11.00. Dla zwycięzców
przygotowane są ciekawe nagrody.
NAWSIE – MK PZKO zaprasza na
komedię pt. „Starzik, starka i internet”. Najnowszy spektakl zespołu MK
PZKO w Gródku zostanie odegrany w
niedzielę 24. 4. o godz. 15.00 w Domu
PZKO.
OLBRACHCICE – Zarząd MK PZKO
zaprasza na zebranie sprawozdawcze
30. 4. o godz. 16.00 do Domu PZKO. Po
zebraniu odbędzie się Powitanie Wiosny. W programie występy dzieci z

przedszkola i szkoły, koncert zespołu
BCB/DD: hity polskiego bluesa, rocka
i beatu (Dżem, Republika, Czerwone
Gitary).
PTTS „BŚ” – Zaprasza 23. 4. na wycieczkę z Ustronia-Brzegów przez
Poniwiec na Czantorię. Zejście do
Nydku. Proponowana trasa 12,5 km.
Odjazd autobusu Cieszyn-Celma do
Ustronia-Brzegi o godz. 8.00. Prowadzą: Władysław Broda, tel. 778 594
777, Marian Sodzawiczny, tel. 736
149 297.
 27. 4. zapraszamy na pierwszą wędrówkę po Cieszynie z przewodnikiem pt. „Szlakiem Cieszyńskiego
Tramwaju”; długość trasy około 4 km
z przystankami. Spotykamy się na
dworcu kolejowym w Cz. Cieszynie o
godz. 8.50. Zakończenie w restauracji „Pod Królem Polskim” na Wyższej
Bramie. Prowadzi Zbyszek Pawlik,
informacje Wanda Farnik, tel. 777 746
320.
TKK PTTK „ONDRASZEK” – Zaprasza przyjaciół, sympatyków i rodziny
24. 4. na 56. otwarcie sezonu turysty-

ki rowerowej. Miejscem spotkania będzie Rybaczówka Polskiego Związku
Wędkarskiego w Pogwizdowie przy ul.
Kolejowej. Przywitanie uczestników o
godz. 12.00. Uczestnicy wycieczki na
miejsce dojadą dowolnymi trasami
według własnego uznania.

PROGRAM TV

WSPOMNIENIA
Dnia 19 kwietnia 2022 minęła 6. rocznica śmierci naszego Kochanego

śp. EUGENIUSZA STYSIŃSKIEGO

OFERTY

z Czeskiego Cieszyna

O chwilę wspomnień proszą żona, córka i synowie z rodzinami.

MALOWANIE DACHÓW i PŁOTÓW
wszelkiego gatunku, 3 x lakier.
Tel. 732 383 700. Balicki.
GŁ-166
MASZ PROBLEM Z SAMOCHODEM? 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 rodzaje dachów.
GŁ-021





GŁ-253

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.

ks. Jan Twardowski

Dnia 25 kwietnia obchodziłby swoje 90. urodziny nasz
Kochany Mąż, Tatuś, Dziadek, Teść, Brat i Wujek.

śp. STANISŁAW TOMANEK
z Ropicy

Z miłością i szacunkiem wspominają żona, synowie
i córka z rodzinami.
GŁ-210

Dnia 19 kwietnia minęła druga rocznica tragicznego
wypadku, w którym odszedł od nas nasz Drogi

RENEK URBANIEC
Wszystkich, którzy Go znali i kochali, prosimy o ciche
wspomnienie.

WSPOMNIENIA



W dniu 17 kwietnia obchodziłaby 102. rocznicę urodzin
nasza Kochana Mama

GŁ-258

NEKROLOGI

ROZALIA GAWLIK

z domu Suchanek, z Karwiny
Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.

GŁ-257

					

Wisława Szymborska

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 17 kwietnia 2022
zmarła w wieku 95 lat nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Ciocia

Powracamy do chwil,
kiedy byliście z nami i nie zapomnimy...

śp. JULIA ONDRASZKOWA

Dnia 23 kwietnia 2022 minie 10 lat od chwili, kiedy odeszła na zawsze
nasza Kochana Mama

z domu Kaszper

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek
dnia 25 kwietnia o godz. 11.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Wędryni na miejscowy cmentarz.
W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-263

śp. MARIA KASPRZAK
Z kolei 27 lipca minie 30 lat od śmierci naszego Kochanego Taty

śp. FRANCISZKA KASPRZAKA
O cichą modlitwę i wspomnienie Rodziców proszą córki z rodzinami.


GŁ-261

Kto w sercach żyje tych,
których opuścił, ten nie odszedł…

Gdy wiosna zakwitła kwiatem,
Ty pożegnałeś się z tym światem.
I pod wieczór, gdy kończył się dzień,
tyś rozpoczął swój wieczny sen.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 16
kwietnia 2022 odszedł od nas w wieku 89 lat nasz Kochany

Dnia 23 kwietnia minie 7. rocznica śmierci

śp. ANDRZEJ WOREK

śp. LESZKA PALARCZYKA

z Trzyńca-Kojkowic

ze Stonawy

Ostatnie pożegnanie Drogiego Zmarłego odbędzie się
w piątek dnia 22 kwietnia 2022 o godz. 14.00 w kościele rzymskokatolickim w Trzyńcu. Po obrzędzie kremacja. Zasmucona rodzina.
GŁ-260

O chwilę wspomnień prosi żona Maryla z rodziną.



RK-028

Dnia 27 kwietnia 2022 minie 21 lat, kiedy nas na zawsze
opuścił nasz Kochany

śp. ALOIS STAŃKUSZ
z Olbrachcic

Dnia 18 maja 2022 obchodziłby swoje 97. urodziny.
Z szacunkiem, wdzięcznością i ze smutkiem w sercu
wspominają najbliżsi.


GŁ-238

W smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół
i znajomych, że dnia 14 kwietnia 2022 zmarła w wieku 78 lat nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Szwagierka i Ciocia

śp. HELGA WYTRZENSOWA
z Karwiny

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w wąskim kręgu rodzinnym.



RK-029

Pani dr hab. Janinie Urban i Jej Bliskim wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne (s.) 10.00 Mój sklep z psami (film)
11.00 Nasze hobby 11.30 AZ kwiz
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Sama w domu 14.00 Instalator 14.45
Na tropie 15.10 Losy gwiazd 16.05
Łopatologicznie 17.00 Mieszkać jak…
Afrodyta 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest
mój dom? 18.55 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.10 Gliniarze i
niemowlak (s.) 21.25 Wszystko-party
22.20 Zawodowcy (s.) 23.10 Kryminolog (s.) 0.15 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Wędrówki z
parą 9.00 Wyprawy w nieznane 9.50
Cywilizacje 10.45 Watykan, siedziba
papieży 11.40 Izrael 12.40 Afrykańskie pustkowia wzdłuż rzek 13.30
Tajemnice długich lotów 14.25 Okrutna Wielkanoc 14.55 Ludzie Hitlera
15.45 Każdy krok się liczy 16.40 Czar
Afryki 17.05 Sąsiedzi 17.35 Jawa, dusza Indonezji 18.30 Heydrich – ostateczne rozwiązanie 18.55 Największe
bitwy czołgowe 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Szpiedzy
(film) 22.10 Maria Stuart, królowa
Szkocji (film) 0.15 Fargo (s.) 1.00 Jerozolima.

NOVA

Przypominamy sobie również 34. rocznicę Jej śmierci.
O chwilę wspomnień proszą córki Jadzia i Marylka oraz
syn Stasiek z żoną Sultaną.


PIĄTEK 22 KWIETNIA

GŁ-259

Najbliższej Rodzinie najszczersze wyrazy głębokiego współczucia, żalu
i smutku z powodu śmierci

śp. HELGI WYTRZENS
składa Zarząd MK PZKO w Karwinie-Raju.

GŁ-266

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica
(s.) 9.40 Facet (s.) 10.55 Pościg 12.00
Południowe wiadomości 12.40 Lekarze z Początków (s.) 13.55 Mentalista
(s.) 14.55 CSI: Kryminalne zagadki
Las Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe
wiadomości 17.25 Pościg 18.25 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Survivor Czechy i Słowacja (reality show) 22.55 RED II (film) 1.10 CSI:
Kryminalne 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 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 Kochamy
Czechy 22.00 Tata w domu (s.) 23.15
Tak jest, szefie! 0.25 Like House.

SOBOTA 23 KWIETNIA
TVC 1

6.00 Co umiały nasze babcie 6.25
Łopatologicznie 7.20 Lekarska bajka 8.05 Bajka o wodnikach (bajka)
8.50 Losy gwiazd 9.45 Gejzer 10.15
Ojciec Brown (s.) 11.05 Wszystko-party 12.00 Z metropolii, Tydzień w
regionach 12.25 Nasze hobby 13.00
Wiadomości 13.05 Szaleństwa panny
Kasi (bajka) 13.50 Piekarka i wietrzny
młodzieniec (s.) 14.25 Próba morderstwa (film) 16.10 Hercule Poirot 17.55
Do szczęścia 18.25 Chłopaki w akcji
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Piecze cały kraj 21.15
Wszystko-party 22.10 Maigret i świnki z porcelany (film) 23.35 Miejsce
zbrodni - Berlin (s.).

TVC 2

6.00 Na ratunek katedrze Notre
Dame 6.50 Wojskowe machiny 7.40
Cudowna Ameryka 8.30 Meksyk
9.25 Na rowerze 9.40 Włodzimierz
Zelenski 10.35 Zabytki techniki
Czech 11.05 Futuretro 11.35 Auto
Moto Świat 12.05 Lotnicze katastro-

fy 12.50 Babel 13.20 Anakonda 14.15
Wszystkie małe i duże zwierzęta
(film) 15.45 Odkrywanie świata 16.40
Przygody pustkowi 17.35 Cudowna
planeta 18.30 Niesamowite afrykańskie pustkowia 19.20 Sąsiedzi 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Upadek (film) 22.35 Operacja
Entebbe (film) 0.20 Śmierć przyszła
do Pemberley (film).

NOVA

6.10 Tom @ Jerry Show (s. anim.) 6.35
Looney Tunes (s. anim.) 7.00 Scooby-Doo i Scrappy-Doo (s. anim.) 8.15
Krok za krokiem (s.) 8.35 Twoja twarz
brzmi znajomo 11.05 Przyprawy
12.05 Dzwoń do TV Nova 12.40 Poradnik domowy 13.45 Zamieńmy się
żonami (reality show) 15.05 Pogromcy duchów (film) 17.15 Czego chce
dziewczyna (film) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Pościg: gwiezdne
wydanie 21.40 Pacific Rim: Powstanie
(film) 23.45 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 9.35 Pierwsza kolacja 10.45
Kochamy Czechy 12.35 Morderstwa
według Agathy Christie (s.) 14.30 Jak
poetom smakuje życie (film) 16.45
Karol i ja (film) 18.55 Wiadomości,
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Gliniarz (s.) 21.30 V.I.P. morderstwa (s.)
22.55 Mężczyźni, którzy nienawidzą
kobiety (film)

NIEDZIELA 24 KWIETNIA
TVC 1

6.00 Ciekawostki z regionów 6.25
Próba morderstwa (film) 8.10 Uśmiechy Josefa Dvořáka 8.50 Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 10.00
Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw
11.05 Plac wiejski (s.) 12.00 Pytania
V. Moravca 13.00 Wiadomości 13.05
Dzwoneczki błazna (bajka) 14.10 Bajka 15.20 Światowa dziewczyna (film)
16.20 Szpital na peryferiach (s.) 17.25
List do ciebie 18.25 Co umiały nasze
babcie 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Ultimatum (s.)
21.05 168 godzin 21.40 Człowiek na
słuchawce (film) 23.05 Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.00 Komisarz
Moulin (s.).

TVC 2

6.00 Ślady, fakty, tajemnice 6.30 Lud
Hitlera 7.20 Powstanie cywilizacji
8.35 Czechosłowacki tygodnik filmowy 8.45 Poszukiwania utraconego
czasu 9.05 Blitz: Dni, które zmieniły
II wojnę światową 9.50 Historia świata 10.45 Nie poddawaj się plus 11.10
Nie poddawaj się 11.40 Przez ucho
igielne 12.05 Słowo na niedzielę 12.15
Magazyn chrześcijański 12.40 Magazyn religijny 13.10 Królestwo natury
13.35 Do szczęścia 14.05 Bětka 14.35
Na pływalni z Josefem Kaliną 15.00
Słonie – szpiegowanie w stadzie 15.55
Ukryte skarby 16.20 Najczarniejsza
godzina starożytnego Egiptu 17.05
Czarnobyl 18.00 Wędrówki z parą
18.30 Włoska riwiera 19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 Wiadomości
w czeskim j. migowym 20.00 Był sobie łotr (film) 22.05 Proszę nie strzelać! (film).

NOVA

6.10 Looney Tunes (s. anim.) 7.05
Scooby-Doo i Scrappy-Doo (s. anim.)
8.40 Szóstka łabędzi (bajka) 10.35
Miłość na zamówienie (film) 12.15
Niekończąca się miłość (film) 14.15
Pod znakiem Merkurego (s.) 16.00 Na

szlaku kłusownika (film) 17.35 Copak
je to za vojáka… (film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Twoja
twarz brzmi znajomo 22.55 Odpryski
23.30 Nieznajomy (film) 1.25 Pościg.

PRIMA

6.20 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.35
M.A.S.H. (s.) 8.40 Prima Maskotka
9.10 Prima świat 10.05 Gotuj jak szef!
11.00 Partia Terezy Tomankowej
11.50 Poradnik domowy 12.45 Poradnik Pepy Libickiego 13.10 Poradnik
Ládi Hruški 14.05 Gliniarz (s.) 15.25
V.I.P. morderstwa (s.) 16.50 Gump –
pies, który nauczył ludzi żyć (film)
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 Diabelskie igraszki (bajka) 22.30 Jak poetom smakuje życie
(film) 0.50 96 godzin: Zemsta (film).

PONIEDZIAŁEK 25 KWIETNIA
TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown
(film) 9.45 168 godzin 10.20 Gliniarze i niemowlak (s.) 11.30 AZ kwiz
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Sama w domu 14.00 Zeznanie 14.20
Człowiek w słuchawce (film) 15.45
Wezwijcie położne (s.) 16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne
owce 18.00 Wiadomości regionalne
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.10 Sprawy 1. wydziału (s.) 21.15
Reporterzy 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
świata 9.20 Przygody z pustkowi
10.15 Niesamowity świat młodych
11.05 Życie podróżników J. Hanzelki
i M. Zikmunda 11.20 Babel 11.50 Iran
z lotu ptaka 12.45 Telewizyjny klub
niesłyszących 13.10 Niesamowite
afrykańskie pustkowia 14.05 Magazyn religijny 14.30 Wyprawy w nieznane 15.25 Wyszywane piękno 15.55
Przygody nauki i techniki 16.25 Naukowcy na usługach nazistów 17.20
Lotnicze katastrofy 18.05 Zabytki
techniki Czech 18.35 Tajemnice największego lotniska na świecie 19.25
Czechosłowacki tygodnik filmowy
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Cuda ludzkiego geniuszu
21.00 Titanic – nowe dowody 21.50
Czysta dusza (film) 0.05 Mark Felt
(film) 1.45 Queer.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica
(s.) 9.40 Profesor T. (s.) 10.55 Pościg
12.00 Południowe wiadomości 12.35
Lekarze z Początków (s.) 13.55 Mentalista (s.) 14.50 CSI: Kryminalne
zagadki Las Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Pościg
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 22.30
Policja Chicago (s.) 23.30 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 1.20
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 Teksasu (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.
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WEHIKUŁ CZASU

Tak było...

...tak jest
• Tym razem
na zaproszenie
odpowiedział nasz
czytelnik Wiktor
Suchanek ze
Śmiłowic. Przysłał
nam współczesne
ujęcie ewangelickiego
kościoła w Czeskim
Cieszynie na
Rozwoju. Archiwalna
fotografia pochodzi
z Narodowego
Archiwum Cyfrowego
i została wykonana ok.
1939 roku.
Dziękujemy za
współpracę!

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA
1

2

3

W

4

5

6

7

8

9

10

12

14

śród autorów
poprawnych
rozwiązań zostanie
rozlosowana książka.
Rozwiązania prosimy
wysyłać na e-mail:
info@glos.live.
Termin upływa
w środę 4 maja.
Nagrodę książkową
za poprawne
rozwiązanie krzyżówki
kombinowanej
z 8 kwietnia
otrzymuje Małgorzata
Wygrys z Olbrachcic.
Autorem dzisiejszego
zadania jest Jan
Kubiczek.

11

Rozwiązanie

13

krzyżówki
15

kombinowanej
z 8 kwietnia:
NIETRUDNO
POPAŚĆ

16

W DANTEIZM

Rozwiązaniem krzyżówki jest myśl, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec, pseudoinim literacki Stach, właściwie baron Stanisław Jerzy de Tusch-Letz (ur. 6 marca 1909 we
Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie) – polski poeta, satyryk, aforysta i tłumacz literatury niemieckiej...
POZIOMO:
1. czarnoskóra opiekunka Nel „W pustyni i w puszczy”
2. pies po angielsku
3. akcja zbrojna lub inaczej gniew, szał, nienawiść, wrogość
4. dawniej: żołnierz przydzielony do dyspozycji oficera
5. mały, bardzo ostry nóż używany w chirurgii
6. bóg wiatru zachodniego, syn Eos lub ciepły, łagodny wiatr
7. stanowisko na uczelni wyższe od adiunkta
8. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
9. kawałek sznura z uchwytami, służący jako zabawka dziecięca lub do ćwiczeń sportowych
10. berliński został zburzony
11. oblężnicza pod murami

12. auto z Korei Południowej
13. pseudonim Andrzeja Izdebskiego
14. miasto w południowym Kazachstanie
15. sól kwasu arsenawego
16. oficjalna nazwa Birmy, państwa w południowo-wschodniej Azji nad Oceanem Indyjskim
PIONOWO:
ADIDAS, AMATOR, ANANSI, ANKARA, ATRIUM, BALZAC, BLIZNA, DOPŁYW, ELAINE,
ESPRIT, GOLGOJ, INCASO, MASLOW, PNĄCZE, PROFIT, YAKUZA, YAMAHA, YOAKAM,
YUNNAN, ZAMIAR
Wyrazy trudne lub mniej znane: ARSENIN, CZARDARA, MYANMAR

