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Dom musi być gotowy do »Zlotu«
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Kobiety, kino i…
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WYDARZENIE: Dobiega końca pierwszy etap remontu wnętrz Domu PZKO w Bystrzycy. Wszystko musi być
gotowe przed „Bystrzyckim Zlotem”, który odbędzie się 12 maja.

•••

Danuta Chlup

Bardzo nas gnębiło
mało reprezentacyjne,

P

nieładne wejście
do Domu PZKO. To
chcieliśmy zmienić
Lucyna Škňouřil

• Przedstawiciel firmy dostawczej (pierwszy z prawej) wyjaśnia Lucynie Škňouřil i Marianowi Roszce obsługę nowego sprzętu kuchennego. Fot. DANUTA CHLUP

Społecznicy wygrzebali stare, pierwotne plany budynku, który został
wzniesiony na przełomie lat 60. i 70.
ub. wieku. Jego głównym budowniczym był wówczas dziadek Lucyny
Škňouřil, architekt Karol Szlaur.
Tamtemu pokoleniu PZKO-wców
nie udało się, prawdopodobnie z powodu braku pieniędzy, zrealizować
wszystkich założeń. Ich następcy
nawiązali do tych planów i – przy
współpracy z architektem, który
okazał się bardzo pomocny – opracowali nową, rozbudowaną wizję.
– Mieliśmy wielkie szczęście, bo
traﬁliśmy na młodego, energicznego
architekta z Bukowca, Marka Pyszkę,
który bardzo dobrze rozumie potrzeby PZKO – chwali prezes. Drugą pomocną osobą, która korygowała niektóre pomysły, był statyk Jiří Sklenář.
Prace jeszcze trwają, jednak już
teraz widać, że Dom PZKO będzie
wyglądał o wiele lepiej niż do tej
pory. Przesunięto drzwi wejściowe,

Ważny komunikat

na parterze wstawiono dodatkowe
okna, by w przedsionku i w jadalni było jaśniej. Jadalnia jest teraz
większa, ponieważ zlikwidowano
przylegające do niej niepotrzebne magazyniki. – Tę salkę można
będzie wykorzystywać także na
mniejsze imprezy, na przykład
młodzieżowe, lub ją wynajmować –
snuje plany Lucyna Škňouřil.
W holu zainstalowano ściankę oddzielającą toalety od reszty
przestrzeni. Nad klatką schodową
zostanie zainstalowane ciekawe,
dekoracyjne oświetlenie. Nowe
są wszystkie przewody elektryczne. Prace budowlane wykonuje
miejscowa spółka, osobna ﬁrma
dostarcza sprzęt kuchenny. Koło
pokrywa koszty z własnej kasy i z
darów sponsorskich, ponadto złożyło wniosek do Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”.
Remont będzie kontynuowany w
przyszłości, po zgromadzeniu dal-

szych funduszy. Będzie on dotyczył
sali na piętrze, do której na razie zostaną wstawione tylko nowe, szersze
drzwi. Ponadto poczyniono przygotowania do zainstalowania windy,
która połączy salę z kuchnią. Drugi
etap będzie polegał przede wszystkim na poszerzeniu sceny i wybudowaniu zaplecza dla wykonawców.
Powstanie ono w części dzisiejszego
tarasu nad kawiarnią, którą Koło już
w zeszłym roku wyremontowało i
wynajmuje ją prywatnemu przedsiębiorcy. – Dzięki wejściu od strony tarasu prace w ramach drugiego
etapu remontu nie będą miały negatywnego wpływu na lśniący nowością parter – podkreśla Roszka.
Remont rozpoczął się w lutym,
po sezonie balowym, natomiast
już na początku maja Dom PZKO
musi być przygotowany do „Zlotu”.
Potrzeba będzie wielu rąk do pracy
przy sprzątaniu i ustawianiu mebli. – Prosimy członków Koła, by
pomogli w sprzątaniu. Pozytywnie
zaskoczyli nas młodzi, pomagają, jak tylko się da – mówi Lucyna
Škňouřil.


POLITYKA

Babiš
niczego nie obiecał
Region. W województwie morawskośląskim z dwudniową wizytą gościł w
tym tygodniu rząd RC w dymisji. Premier Andrej Babiš spotkał się m.in. z
mieszkańcami Trzyńca. – Dla mnie
to była wspaniała wizyta i muszę powiedzieć, że w czasie trwania mojej
kariery politycznej to województwo
stało się najbliższe memu sercu – powiedział Babiš podczas spotkania z
mieszkańcami Trzyńca. STR. 4

SPORT

Gdynia zaprasza
polonijnych
sportowców
Polska. Znamy już termin i miejsce
rozgrywania najbliższych letnich
igrzysk polonijnych. Zgodnie z oczekiwaniami przyszłoroczne XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne odbędą
się w Gdyni w terminie od 27 lipca do
4 sierpnia. Nad Bałtykiem nie zabraknie z pewnością Zaolziaków. STR. 5

REKLAMA

Czytaj »Głos« online

Szanowni Czytelnicy!
Kolejny numer »Głosu« ukaże
się w piątek 4 maja.
Dziś sekretariat redakcji
będzie czynny w godz. 8.3012.00. W poniedziałek i
wtorek nie pracuje. W środę
i czwartek zapraszamy od
godz. 8.30 do 15.30.
GL-832

ZKO-wcy od wielu lat myśleli o remoncie. Prezes Lucyna
Škňouřil przyznaje, że dążyła
do niego od czasu, kiedy przed kilkoma laty objęła stanowisko prezesa. – Wciąż mówiliśmy o tym na zebraniach, narzekaliśmy, że jest źle,
ale jakoś brakowało ostatecznego
impulsu, który popchnąłby nas do
przodu – przyznaje Škňouřil. Kiedy
do zarządu Koła weszły nowe osoby
– Mariusz Wałach i Marian Roszka,
wreszcie zaczęło się coś dziać. Determinacja Roszki, który objął funkcję kierownika ds. inwestycyjnych
oraz pomoc ﬁnansowa braci Wałachów spowodowały, że wreszcie poczyniono konkretne kroki.
– Na przełomie lata i jesieni ub.
roku zaczęliśmy tworzyć plany.
Najtrudniej było zdecydować się,
czego właściwie chcemy, jak ten
dom ma wyglądać – przyznaje
Roszka. – Wiedzieliśmy natomiast,
czego nie chcemy – nawiązuje
Škňouřil. – Największym problemem była wilgoć i mrok panujący
w kuchni i jadalni. Kuchnia była w
katastrofalnym stanie, sprzęty były
bardzo stare. Bardzo nas gnębiło
mało reprezentacyjne, nieładne
wejście do Domu PZKO. Najpierw
był mały przedsionek, parę schodków i brzydki hol, gdzie w oczy rzucały się przede wszystkim toalety.
To chcieliśmy zmienić.
Zarząd opracował najpierw minimalistyczny plan. – Ale ten plan
nie rozwiązałby kwestii wizualnej,
wnętrze domu nadal nie wyglądałoby ładnie – stwierdza prezes.

Cieszyn/Cz. Cieszyn. Danuta Stenka,
Krzysztof Zanussi, Ivan Trojan, Jan
Hřebejk – to tylko garstka zaproszonych gości rozpoczynającego się dziś
fes walu Kino Na Granicy. W Cieszynie i Czeskim Cieszynie spodziewany
jest udział rekordowej liczby artystów
związanych z filmem, muzyką, literaturą i sztuką. Jubileuszowej, 20. edycji
imprezy, towarzyszyć będą nie tylko
projekcje filmowe, ale też koncerty
muzyczne, wystawy i miejskie atrakcje. STR. 3
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Danuta Chlup
danuta.chlup@glos.live

N

iedawno w tej rubryce krytycznie odniosłam się do faktu, że
używany na Zaolziu język polski, m.in. w szkołach, bywa czasem
archaiczny. Specjalną uwagę poświęciłam wyrazom, które w Polsce
dawno wyszły z użycia, natomiast u nas mają mocne korzenie – takim
jak ekskursja czy tercjan.
Jedna z naszych czytelniczek, pochodząca z Wielkopolski, a od kilku lat mieszkająca w Cieszynie, napisała w reakcji na mój komentarz:
– A ja wolę już takie archaizmy od zalewających nasz język anglicyzmów i amerykanizmów.
To spostrzeżenie rodaczki z drugiej strony Olzy sprawiło, że jeszcze
raz zastanowiłam się nad krytykowanym przeze mnie zjawiskiem.
Nie, nie zmieniłam zdania, tylko zdałam sobie sprawę, że na nasz język faktycznie czyha niejedno zagrożenie. Nie tylko na Zaolziu.
Nie chodzi nawet o to, że młodzi wplatają angielskie wyrazy w swój
młodzieżowy slang, lecz o fakt, że angielski zastępuje polskie (i tak
samo czeskie) zwroty i wyrażenia także w oﬁcjalnym języku ﬁrmowym. Szczególnie jest to widoczne w międzynarodowych korporacjach, w ﬁrmach technologicznych, które zatrudniają specjalistów z
różnych krajów i mają zagranicznych klientów. Głównym językiem
komunikacji w takich spółkach jest angielski. To dotyczy dziś już nie
tylko Warszawy, Krakowa, Pragi czy Brna, ale także na przykład Ostrawy. „Home oﬃce” (praca z domu) czy „sick days” (opłacane przez ﬁrmę dodatkowe dni wolne „na chorowanie”) to tylko dwa z całej masy
angielskich terminów, które są dziś w powszechnym użyciu.
Znajoma z Krakowa, zatrudniona w miejskiej spółce, opowiadała
mi, że do jej biura traﬁła kobieta, która wcześniej pracowała w międzynarodowej ﬁrmie (na terenie Polski). – Nie rozumiałam, o czym do
mnie pisze w mailu. Na początku musiałam sięgać po słownik – kręciła głową krakowianka.
Trochę za dużo tych zagrożeń, prawda? Wzywam więc do czujności i
zdecydowanej obrony języka ojczystego. Oczywiście z przymrużeniem
oka, bo fanatyczką nie jestem.
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DZIŚ...

kwietnia 2018

Imieniny obchodzą:
Teofil, Zyta
Wschód słońca: 5.32
Zachód słońca: 19.55
Do końca roku: 248 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Grafika
Dzień Florysty
Światowy Dzień Lekarzy
Weterynarii
Przysłowia:
„Kwiecień, co deszczem
rosi, wiele owoców
przynosi”

28
JUTRO...

kwietnia 2018

Imieniny obchodzą:
Paweł, Waleria
Wschód słońca: 5.30
Zachód słońca: 19.56
Do końca roku: 247 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Tai-Chi
Przysłowia:
„Jeśli w św. Paweł śnieg
albo deszcz pada, dobrych
się urodzajów spodziewać
wypada”

CYTAT NA DZIŚ
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POJUTRZE...

Andrzej Duda
prezydent Polski

Gorąco wokół
Przyszłość wędryńskiej remizy strażackiej nie przestaje być
gorącym tematem. O sprawie „Głos” pisał po raz pierwszy na
początku grudnia 2016 roku. Obecnie wszystko wskazuje na to,
że problem zostanie rozwiązany najwcześniej po dwóch latach.
Beata Schönwald

W

edług pierwszych ustaleń
wszystko miało być proste.
Dotychczasowy stuletni obiekt
remizy miał zostać wyburzony, a w jego
miejscu stanąć nowoczesny z wszelkimi
wygodami. Z inicjatywą wybudowania
godnego zaplecza wyszli miejscowi strażacy-ochotnicy, którzy nie chcieli już
dalej znosić niedogodności, jakie niesie
z sobą ciasna klitka bez wody i ogrzewania. Pomysł zrównania z ziemią stuletniego budynku traﬁł jednak na opór niektórych mieszkańców, którzy upatrują
w nim świadka historii lokalnej, pisanej
w dużej części przez miejscowych Polaków. – Początkowo przeciw burzeniu
było nas tylko dwóch – ja i radny David
Peprník. To on porwał w pewnym momencie ludzi, przekonał ich do swoich
racji, zebrał informacje o normach regulujących funkcjonowanie ochotniczych
straży pożarnych – wyjaśnił wędryński
radny Roman Zemene. Według Peprníka, przełomowym momentem była
sesja samorządu gminnego w kwietniu
ub. roku. – Wtedy była mowa o budowie
remizy za 20 mln koron. Wyjaśniłem,

że tak ogromne zaplecze strażackie nie
jest Wędryni potrzebne, skoro o dwa
rzuty beretem mamy trzynieckich profesjonalnych strażaków – przypomniał
Peprník, który jako kierowca-ratownik
na co dzień z nimi współpracuje. – Rozumiem, że gdybyśmy byli w Bukowcu,
Hrczawie czy Łomnej Górnej, miałoby to
swoje uzasadnienie. Nie jednak w przypadku Wędryni i jej bliskiego sąsiedztwa
z Trzyńcem – dodał.

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

kwietnia 2018

•••

Współpraca gospodarcza jest
obok wymiaru bezpieczeństwa
ważnym ﬁlarem strategicznego
sojuszu Polski ze Stanami
Zjednoczonymi

Imieniny obchodzą:
Augustyn, Piotr, Roberta
Wschód słońca: 5.28
Zachód słońca: 19.58
Do końca roku: 246 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Psa Ratowniczego
Międzynarodowy Dzień
Tańca
Przysłowia:
„Na świętego Augustyna
orka dobrze się poczyna”

POGODA
piątek

E STREFA
dzień: 17 do 19 C
noc: 8 do 4 C
wiatr: 1-4 m/s

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w

sobota

artykule dotyczącym wizytu rządu
RC w naszym regionie.

niedziela

Zapraszamy do odwiedzenia naszefilmowych.

OSTRAWA

ŻYWOCICE

WĘDRYNIA

Dwa opustoszałe domy
mieszkalne, które kilka lat
temu stały się słynne dzięki tragicznemu pożarowi w
jednym z nich, czeka lepsza
przyszłość. Gmina postanowiła skorzystać z oferty dotychczasowego właściciela,
którym jest spółka Agricoop
s.a. Trzyniec, i odkupić
obiekty razem z należącym
do nich budynkiem gospodarczym. Cena wynosi za
całość 1 mln koron. Domy
prawdopodobnie będą
ponownie służyć do celów
mieszkaniowych.
(sch)
ŻYWOCICE

dzień: 23 do 25 C
noc: 13 do 10 C
wiatr: 2-6 m/s

go archiwum krótkich materiałów

KARWINA

dzień: 24 do 26 C
noc: 16 do 14 C
wiatr: 2-6 m/s

Miejscowi strażacy mają
nowy samochód. Jest nim
volkswagen transporter
T6 dla ośmiu osób. Będzie
służyć do wyjazdów tam,
gdzie nie jest potrzebna cysterna. Nowy wóz strażacki
Hawierzów kupił za ok. 1,5
mln koron. Tyle samo uzyskał z odsprzedaży Miastu
Karwina starszej strażackiej cysterny. Żywocickim

WĘDRYNIA

ochotnikom nie była już
potrzebna, ponieważ
od czterech lat mają
nową.
(sch)
OSTRAWA

Nowo otwarta Galeria PLATO w pawilonie
byłego marketu budowlanego Bauhaus zwabiła
w trakcie tygodnia inauguracyjnego przeszło 1,7
tys. gości. W wernisażu
wystawy „Tymczasowe
struktury”, zainstalowanej
na powierzchni przekraczającej 5 tys. metrów kw.,
wzięło udział 700 miłośników nowoczesnej sztuki,
nie tylko z Ostrawy, ale też
z Brna i Warszawy.
(dc)
KARWINA

Morawsko-śląskie pogoto-

wie ratunkowe wzbogaciło
się niedawno o nowy pojazd. Jest nim napędzany
elektrycznie volksvagen egolf, który nie będzie służył
ratownikom medycznym,
ale technikom i pracownikom administracyjnym
pogotowia. Zakup auta stał
się możliwy dzięki dotacji
państwowego Funduszu
Ochrony Środowiska w
wysokości 220 tys. kc. Samochód będzie na co dzień
wykorzystywany w całym
regionie.
(wik)
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Prestiżowe
wyróżnienia

remizy
W ub. tygodniu sprawa remizy
ponownie znalazła się na tapecie
obrad samorządu gminnego. – Głosowanie miało dotyczyć końcowej
wersji projektu nowej remizy. Aby
został on przyjęty, zabrakło jedne-

• Część mieszkańców chce zachować starą
remizę ze względu na jej historię i mieszczący się w niej sklep. Fot. BEATA SCHÖNWALD

go głosu. Stanęliśmy więc niejako
w martwym punkcie, bo jeżeli nie
mamy uchwalonego projektu, nie
możemy ruszyć z miejsca – poinformował „Głos” wójt Wędryni,
Bogusław Raszka. Dodał, że na niepomyślny wynik złożyła się „różnorodność poglądów” wynikająca z
tego, że część radnych w ogóle nie
chce burzyć starej remizy, a nową
wybudować w innym miejscu.

Inni z kolei uważają projekt za zbyt
kosztowny i optują za jego bardziej
oszczędną wersją. – Wygląda więc
na to, że sprawę odłożymy i pozostawimy do rozwiązania nowym
władzom gminnym, które zostaną
wyłonione w jesiennych wyborach
– dodał Raszka.
Z wyniku głosowania nie są zadowoleni ani ci, którzy już chcieli budować, ani zwolennicy zachowania
budynku starej remizy. – Pozostaje
niesmak. Niesmak z metod, którymi forsowana była potrzeba burzenia remizy, niesmak z potrzeby
podsuwania fałszywych informacji
dotyczących kondycji budynku,
niesmak z ignorowania tylu argumentów, którymi zasypywano samorząd gminny, a które pokazały
ogrom problemu – stwierdził Zemene. Chociaż rozumie, że strażacy zasługują na godne warunki, to jednak
uważa, że samorząd powinien również uwzględniać szersze potrzeby
wioski. – W tej chwili chodziło o
projekt niedojrzały, a równocześnie
megalomański. W starej remizie jest
sklep, już teraz są problemy z parkowaniem koło Czytelni, a tymczasem
doszłoby tutaj jeszcze do ograniczenia ruchu. Gmina równocześnie nie
ma żadnego zaplecza w centrum na
Czornowskim, gdzie na przykład
mogłaby stanąć nowa remiza. W
ten sposób można by pogodzić zachowanie starej tremizy z wybudo-

waniem nowej, która posłużyłaby
również pozostałym mieszkańcom
– argumentował radny. – W planie
strategicznym zawsze była mowa o
remoncie remizy, a nie o burzeniu.
Jeżeli zaś samorząd uchwalił, że
przeznaczy 10 mln koron na nową
remizę, wcale nie znaczy, że całą
sumę musi utopić w tym projekcie. Cieszę się, że część radnych to
wreszcie zrozumiała – podkreślił
z kolei Peprník, który kilka tygodni
temu zainicjował petycję na rzecz
zachowania sklepu mieszczącego
się w starej remizie. – Sklep działa
tu od 25 lat jako jedyny w centrum
wioski. Jeżeli remiza zostanie wyburzona, nie będzie też sklepu. W
chwili obecnej petycja liczy już 195
podpisów – zaznaczył.
Nad stuletnią wędryńską remizą
wiszą wciąż jeszcze czarne chmury. Roman Zemene cieszy się jednak, że części mieszkańców jej losy
nie są już obojętne. – Zaskoczyło
mnie, z jaką energią zmobilizowało
się społeczeństwo, pierwotnie często obojętnie przejeżdżające koło
starego budynku. Ludzie zaczęli
przypominać sobie historię budynku, tragiczne losy osób z nim związanych, egzekucje podczas wojny.
Zaczyna się też mówić o potrzebie
nowego podejścia do historycznego
centrum gminy, by nie zburzyć sobie tego, co przetrwało tak trudne
minione stulecie – powiedział. 

Kobiety, kino i... mural
D

ziś w Cieszynie i Czeskim Cieszynie rusza jubileuszowa 20.
edycja Kina na Granicy. Organizatorzy festiwalu spodziewają się, że
w ciągu najbliższych dni nad Olzą
zjawi się około dwóch tysięcy kinomanów. Czeka na nich ponad
100 polskich, czeskich i słowackich ﬁlmów, spotkania
ania z twórcami,
koncerty, wystawy i wiele miejskich atrakcji.
Majówkę w Cieszynie
szynie
spędzi w tym roku
oku
rekordowa
liczba
a
gwiazd. Swój udziałł
zapowiedzieli m.in..
bohaterowie
tegogorocznych retrospektyw:
ktyw:
Danuta Stenka, Krzysztof
Zanussi, Jan Hřebejk
ejk i Ivan Trojan, ale lista gości jest
est dużo dłuższa
i liczy ponad 100 nazwisk takich
jak: Agnieszka Holland, Maja Komorowska, Jowita Budnik, Jacek
Poniedziałek, Beata Kawka, Artur
Żmijewski, Gabriela Muskała czy
Małgorzata Zajączkowska.
– Podczas siedmiu dni przeglądu
pokazanych zostanie ponad 100
ﬁlmów. Po kilku latach przerwy
nad Olzę powrócą m.in. projekcje
transgraniczne, jedyne pokazy,
podczas których ekran i widownię

dzieli granica dwóch państw – informuje Karolina Kazuła, dyrektor
ds. marketingu i public relations
festiwalu.
Swoje projekcje przy moście
Przyjaźni będą miały ﬁlmy: „Samotni”, „Pod jednym dachem”,
„Pali się, moja panno”, „Hallo
Szpicbródka, czyli
ostatni występ
cz
króla kasiarzy”
kasiarzy”. Innym ważnym i
ciekawym wydarzeniem będzie od
odsłonięcie muralu z
okazji
oka jubileuszu Kina
na Granicy. Jego
n
oﬁ
o cjalna premiera
nastąpi
w sobotę 28
n
kwietnia
o godzinie
kwi
12.00 w lapidarium cieszyńskiego
szyńskieg Parku Pokoju –
mówi Kazuł
Kazuła.
– Park Pokoju
to miejsce, w
Poko
którym przedstawiciele państw
europejskich negocjowali warunki zawarcia pokoju cieszyńskiego, kończącego wojnę o sukcesję
bawarską. Mur tamtejszego lapidarium należy obecnie do Powszechnej Spółdzielni Spożywców
„Społem” słynącej z cieszyńskich
kanapek. Tak więc przeszłość połączy się z teraźniejszością, a ﬁlm
z kuchnią – stwierdza Jolanta Dygoś, dyrektorka festiwalu.

Z okazji 20. edycji Przeglądu Filmowego nie zabraknie spotkań i
ﬁlmowych debat z udziałem gości.
Festiwalowi towarzyszyć będzie
także wydanie książki Josefa Škvoreckiego „Wszyscy ci wspaniali
chłopcy i dziewczyny”. – Z kolei
o roli kobiet-reżyserek w ﬁlmie,
przemianach mentalnych i pokoleniowych oraz o tym, że kobiety-artystki są silne, wartościowe
i wyjątkowe, będą przekonywały
bohaterki spotkania „Reżyserzyce”
– mówi Kazuła, dodając, że w przerwach między projekcjami i debatami publiczność będzie mogła
obejrzeć m.in. 40 obrazów namalowanych na potrzeby nominowanego do Oscara ﬁlmu „Twój Vincent”,
który również zostanie pokazany w
ramach przeglądu.
Dla odmiany w klubie festiwalowym każdego wieczoru odbywać
się będą koncerty, a po nich after
party. W Cieszynie zagrają: Tymon
Tymański & MU, Pogodno, Noisy
Pots, Skyline oraz Bad Karma Boy.
20. Przegląd Filmowy Kino na Granicy zakończy się 3 maja. Szczegółowy kalendarz projekcji oraz
wydarzeń towarzyszących tegorocznemu festiwalowi znajdziecie
na: www.kinonagranicy.pl. (wik)

Zwycięskie pocztówki
C

ztery uczennice polskich szkół
na Zaolziu zostały laureatkami
IX edycji Konkursu „Być Polakiem”
zorganizowanego dla Polonii i Polaków za granicą przez Fundację
„Świat na Tak”. W kategorii wiekowej 6-9 lat chodziło o przygotowanie prac plastycznych nt. „Polska i
Polacy. Pocztówka z 1918 roku”.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Hanny Pstrągowskiej-Dubiel przyznała po trzy
wyróżnienia I, II i III stopnia oraz
31 wyróżnień IV stopnia. Traﬁły
one do dzieci z kilkunastu krajów
świata, w tym Austrii, Białorusi,
Bułgarii, Czech, Irlandii, Szwecji,
Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch,
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Egiptu, Tunezji, Kanady i Stanów
Zjednoczonych. Z Zaolzia wyróżnienia II stopnia otrzymały Bogna
Jirawska i Anna Jirawska ze szkoły
w Suchej Górnej, wyróżnienie III
stopnia przyznano Agacie Wdówce
ze szkoły w Cierlicku oraz IV stopnia Tinie Kożusznik z tej samej placówki.
(sch)

• Věra Palkovská została menedżerem 25-lecia. Fot. ARC organizatorów konkursu

B

urmistrz Trzyńca, Věra Palkovská oraz senator Jerzy
Cieńciała otrzymali prestiżowe
wyróżnienia. Podczas gali z okazji 25. edycji konkursu Menedżer
Roku, która odbyła się 19 bm. w
Sali Hiszpańskiej Zamku Praskiego, Czeskie Stowarzyszenie Menedżerów przyznało im tytuły „Menedżer 25-lecia”.
Jerzy Cieńciała, jako były dyrektor generalny Huty Trzynieckiej,
eksminister oraz pełnomocnik
rządu ds. trzech województw, znalazł się w gronie dziesięciu menedżerów nagrodzonych w głównej
kategorii. Palkovská została nagrodzona w kategorii administracji publicznej. W przeprowadzonej
ankiecie Cieńciała odpowiedział

na pytanie, jak odnieść sukces menedżerski: – Po pierwsze, trzeba
to mieć w genach. Ważne jest, by
lubić ludzi, nie tylko przydzielać
im pracę, ale także ich słuchać i
przede wszystkim im ufać. I co jest
równie ważne, samemu trzeba intensywnie pracować i nieustannie
się uczyć.
– To jest najważniejsza nagroda w moim życiu zawodowym.
Niezmiernie ją sobie cenię. W ten
sposób zostało docenione miasto
Trzyniec i cały zespół pracujący w
ratuszu – powiedziała Palkovská.
W uroczystości wzięło udział blisko trzystu menedżerów, przedstawiciele władz państwowych oraz
zaproszeni goście.
(dc)

Niechciany wjazd
P

rotesty rodziców posyłających
dzieci do polskiej szkoły podstawowej przy ulicy Havlíčka oraz
mieszkańców domów przy ulicy Bezruča w Czeskim Cieszynie
przyniosły pierwsze efekty. Miasto Czeski Cieszyn postanowiło
w obronie ich interesów dołączyć
jako strona do postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót
budowlanych.
Sprawa („Głos” donosił o niej
ostatnio 13 bm.) dotyczy budowy
parkingu na ok. 80 samochodów,
który ma powstać vis a vis polskiej
szkoły. Zgodnie z planami inwestora, w miejscu byłych Cieszyńskich
Zakładów Papierniczych ma powstać kompleks handlowo-usługowy z parkingiem, a naprzeciwko
wejścia do szkoły zostać usytuowany wjazd. To on, a konkretnie samochody wjeżdżające na parking

i wyjeżdżające z niego wzbudziły
obawy rodziców o bezpieczeństwo
dzieci oraz zmotywowały ich do
wystąpienia w tej sprawie do ratusza.
– Oprócz tego, że władze miasta
już w ub. tygodniu wszczęły rozmowy z inwestorem, radni zobowiązali wydział rozwoju regionalnego, by
jako strona postępowania poprzedzającego roboty budowlane wniosła sprzeciw wobec usytuowania
wjazdu na parking naprzeciwko
szkoły, opierając się o argumenty
niedopuszczalnego wzmożenia ruchu na ulicach Havlíčka i Bezruča
– poinformowało miasto na swoim
facebookowym proﬁlu w związku z poniedziałkową sesją rady
miejskiej, na której poruszono ten
wątek. Możliwym rozwiązaniem
mógłby być wjazd od ulicy Strzelniczej.
(sch)
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Babiš niczego nie obiecał
Rząd RC w dymisji przyjechał we wtorek z dwudniową wizytą roboczą do województwa morawsko-śląskiego.
Jednym z miejsc, gdzie premier Andrej Babiš i ministrowie jego gabinetu zatrzymali się na dłużej, był Trzyniec.
Danuta Chlup,
Beata Schönwald

Środowisko
i szybki Internet
Program wyjazdowego posiedzenia rządu rozpoczął się we wtorek
wczesnym rankiem w Ostrawie.
Po odwiedzinach przedsiębiorstw
OKD i ArcelorMittal rząd w dymisji prowadził w budynku Urzędu
Wojewódzkiego rozmowy z władzami województwa morawskośląskiego. Po ich zakończeniu
zostało podpisane dobrowolne
porozumienie pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Województwem
Morawsko-Śląskim
i Hutą Trzyniecką. Swe podpisy
pod porozumieniem złożyli: minister Richard Brabec, hetman Ivo
Vondrák oraz dyrektor huty, Jan
Czudek. Strony zobowiązały się
do realizowania działań wykraczających poza obowiązki ustawowe, prowadzących do poprawy
stanu środowiska naturalnego w
naszym regionie. Huta Trzyniecka
zobowiązała się m.in., że co roku
przekaże 1,5 mln koron na wczasy
zdrowotne dla dzieci w Tatrach.
Kolejne miliony przeznaczy na
sprzątanie komunikacji w mieście
i na terenie huty oraz na sadzenie i
pielęgnację zieleni.
Premier w dymisji Andrej Babiš
odpowiadał następnie na pytania
dziennikarzy dotyczące problemów regionalnych. Mówił o inwestycjach do infrastruktury, bo tylko
one mogą przyciągnąć inwestorów.
Podkreślił także znaczenie rozwoju szkolnictwa wyższego. – Jasno
zabrzmiały priorytety. Pierwszym
z nich jest środowisko. Mam nadzieję, że uda nam się wycofać z
używania pozostałych 10 tys. kotłów, które są już na granicy swojej żywotności i naprawdę nie są
ekologiczne, i zastąpić je czymś
innym. Ważna jest infrastruktura
– nie tylko transport, ale też szybki Internet, którego nam brakuje, a
który jest hamulcem rozwoju ﬁrm
technologicznych poza Ostrawą,
na przykład w regionie Osoblahy. Rozmawialiśmy także o ruchu
turystycznym, o dużych inwestycjach w kulturę – o sali koncertowej
i galerii – podsumował rozmowy
hetman Vondrák.
Pytania dotyczące obsady personalnej przyszłego rządu, który
powstanie w przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji ANO
z ČSSD, Babiš pozostawił bez odpowiedzi. – To była kolejna nieudana
próba Telewizji Czeskiej wyciągnąć
ze mnie informacje. Przepraszam,
ale nie będę tego komentował –
zareagował premier w dymisji na
pytania reporterki publicznej telewizji.

Miejsce spotkania: Trzyniec
W programie drugiego dnia wizyty
premiera w dymisji, Andreja Babiša, oraz jego ministrów w naszym
województwie znalazł się również
Trzyniec. Goście z Pragi spędzili
w nim blisko cztery godziny, odwiedzając miejsce pogorzeliska w
Gutach, gdzie jeszcze rok temu stał

• Porozumienie w Urzędzie Wojewódzkim podpisali:
Richard Brabec, Ivo Vondrák i Jan Czudek. Fot. DANUTA CHLUP

• Věra Palkovská zaprowadziła Andreja Babiša na
miejsce, gdzie stał w Gutach
zabytkowy kościółek.

najstarszy zabytek na terenie miasta, drewniany kościółek Bożego
Ciała, a także uczestnicząc w spotkaniu z mieszkańcami w Domu
Kultury „Trisia”.
Pół godziny przed spotkaniem
odbyła się konferencja prasowa, na
której Babiš odniósł się do tematów związanych z miejscami, które
w tym dniu odwiedził. W związku
z wizytą w szpitalu w Bilowcu, mówił o różnicach w wysokości pensji pielęgniarek w poszczególnych
szpitalach, wyrażając pogląd, że jeżeli dochodzi gdzieś do zamykania
oddziałów szpitalnych, to dzieje
się to nie z powodu braku lekarzy,
ale właśnie pielęgniarek. Sporo
uwagi poświęcił też przeszłości i
przyszłości lotniska w Mosznowie.
– Problemem jest to, że praktycznie każde województwo ma lotnisko, ale nikt tego nie koordynuje.
Myślę, że lotnisko w Ostrawie jest
najważniejsze po Pradze i dlatego należy mu pomóc – stwierdził.
Za ogromny błąd wcześniejszych

• Na pytania mieszkańców odpowiadali również
ministrowie. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

władz wojewódzkich oznaczył
odrzucenie oferty tanich linii lotniczych, z której w swoim czasie
skorzystały niedalekie Katowice.
Mowa też była o przyszłości skoczni narciarskiej we Frensztacie pod
Radhoszczem i potrzebie odnowienia tamtejszej młodzieżowej bazy
treningowej, a także o projekcie
nowej kolejki linowej z Trojanowic
na Pustewny. Zwieńczeniem konferencji prasowej było podpisanie
memorandum w sprawie ﬁnansowania trzech budowli istotnych dla
życia kulturalnego regionu – nowej
wojewódzkiej biblioteki naukowej
w Ostrawie, sali koncertowej dla
Filharmonii Janáčka oraz poszerzenie Galerii Sztuki. Sygnowali
je minister kultury w dymisji, Ilja
Šmíd, hetman morawsko-śląski,
Ivo Vondrák, oraz prezydent Ostrawy, Tomáš Macura.
– W czasie tej wizyty nie chodzi
o obietnice, ale o rozpoznanie konkretnych potrzeb inwestycyjnych i
ustalenie, co sami możemy sﬁnan-

sować, a o co musimy zwrócić się
do rządu – stwierdził Vondrák. W
podobnym duchu wyraziła się dla
„Głosu” również burmistrz Trzyńca, Věra Palkovská. – Jednym z
problemów, który martwi nie tylko Trzyniec, ale też szereg innych
miast i gmin w RC, jest walka z suszą. U nas potęguje go typowa rozproszona śląska zabudowa, która
sprawia, że doprowadzenie wody
do poszczególnych miejsc wiąże
się z wysokimi kosztami. Ten temat poruszyliśmy również w rozmowie z ministrem środowiska
naturalnego, Richardem Brabcem.
Zwracaliśmy uwagę na uwarunkowania poszczególnych tytułów
dotacyjnych w kontekście możliwości sięgania po nie – powiedziała Palkovská, dodając, że jej celem
nie było uzyskanie konkretnych
pieniędzy, ale błogosławieństwa
i wsparcia dla takich planów inwestycyjnych, jak np. połączenie
centrum miasta z osiedlem i szpitalem na Sośnie.

Pytania do…
W środę o godz. 17.00 sala teatralna
trzynieckiej „Trisii” była z połowy
pełna. Większość tworzyli emeryci. Babiša i jego ministrów powitali
entuzjastycznie. – Dla mnie to była
wspaniała wizyta i muszę powiedzieć, że w czasie trwania mojej
kariery politycznej to województwo stało się najbliższe memu sercu. Wszystko sobie zanotowaliśmy,
choć niczego nie obiecywaliśmy –
zaznaczył premier w dymisji, nie
szczędząc przy okazji słów uznania pod adresem miejscowej burmistrz.
Wrażeniami z dwudniowej wizyty w województwie morawsko-śląskim podzielili się z mieszkańcami
również poszczególni ministrowie.
Do nich, a szczególnie do Andreja Babiša trzyńczanie mieli cały
szereg pytań. Dotyczyły one m.in.
możliwości stworzenia koalicji rządowej z SPD i komunistami, zniesienia „niepotrzebnego” Senatu
czy przyszłości spółki OKD.
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W tych grach widzę „za mało” Lewandowskiego. Ma taki status,
jakiego oczekuje, lecz nie sprawdza się w tak ważnych spotkaniach

Oliver Kahn,

były bramkarz Bayernu Monachium, skomentował występ Roberta
Lewandowskiego w przegranym meczu piłkarskiej LM z Realem Madryt

Odliczanie
do szkolnych igrzysk
Zadzwonił do naszej redakcji jeden ze stałych czytelników z zapytaniem: kiedy w tym roku odbędą się igrzyska
lekkoatletyczne polskich szkół podstawowych na Zaolziu? Spieszymy z odpowiedzią dla wszystkich, którzy chcą
dopingować naszych młodych sportowców podczas sportowej rywalizacji w Trzyńcu. Tegoroczna, 36. edycja,
odbędzie się 1 czerwca – ponownie na Miejskim Stadionie na Leśnej.

LICZBA DNIA

156

Zawodniczek
zaprezentuje się
w rozpoczynającym się w czwartek
wyścigu kolarskim Gracja Orłowa.
W peletonie nie zabraknie też polskiej reprezentacji.

OFERTA

• Defilada sportowców podczas zeszłorocznej edycji. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

juniorów, pięcioboista nowoczesny
Marek Grycz. Zbieżność nazwisk nie
jest przypadkowa. Pięcioboista Marek Grycz jest bratankiem dyrektora
czeskocieszyńskiej placówki. I to
nie koniec zacnej listy sportowych
VIP-ów, którzy mieliby pojawić się
1 czerwca na Miejskim Stadionie
w Trzyńcu. Wiele wskazuje na to,
że dzieci będą odbierały medale
również z rąk Janusza Rokickiego,
wicemistrza paraolimpijskiego w
pchnięciu kulą. Znicz olimpijski zapali zaś Wiktoria Sikorska, reprezentantka Polski w hokeju na lodzie.

Formuła imprezy nie zmieni się.
Zawodnicy z polskich podstawówek
powalczą o medale w najważniejszych dyscyplinach lekkoatletycznych. Ze względów bezpieczeństwa
zabraknie tylko skoku o tyczce.
Na zakończenie zmagań zostaną
rozegrane biegi sztafetowe w kategoriach szkół pełnych i małoklasowych na dystansie 4x200 m. W
zeszłym roku po dziewięciu latach
hegemonii sportowców z PSP w
Czeskim Cieszynie ze zwycięstwa
w klasyﬁkacji medalowej szkół pełnych radowała się PSP im. Henry-

ka Sienkiewicza w Jabłonkowie. W
kategorii szkół małoklasowych najlepsi okazali się młodzi sportowcy
z PSP w Trzyńcu VI. Nad sprawnym
przebiegiem zawodów będą czuwali
członkowie lekkoatletycznego klubu TJ TŽ Trzyniec. Fachową radą
będą służyli m.in. trenerzy Emile
Szmekowa, Stanislav Sajdok, a także zawodnik miejscowego klubu,
Franciszek Buba.
Imprezę wspierają ﬁnansowo
Konsulat Generalny RP w Ostrawie
i Fundusz Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków w RC.


Gdynia zaprasza polonijnych sportowców
Dokończenie ze str. 1
kwietnia w Pułtusku odbyło
się spotkanie Komisji Młodzieży, Sportu i Turystyki Rady Krajowej
oraz Rady Konsultacyjnej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W Domu
Polonii w Pułtusku zadecydowano,
iż najbliższe Światowe Letnie Igrzyska Polonijne zagoszczą w Gdyni.
Polonusi z całego świata będą rywalizowali o medale igrzysk tradycyjnie
na przełomie lipca i sierpnia (27. 7.
– 4. 8.) na arenach sportowych Trójmiasta. Uzgodniono też, iż zimowa
edycja igrzysk w roku 2020 ponownie odbędzie się w Krynicy-Zdroju.
Dokładny termin nie został jeszcze
zaplanowany, ale wszystko wskazuje

FNL

Do przerwy: 0:2. Bramki: 21.
Buchvaldek, 31. Ilko. Trzyniec: Paleček – Ilko, Čelůstka, Reintam, Bedecs (59. Masař), Janoščín – Buchvaldek (89. Joukl), Samiec (70. Janošík),
Vaněk, Šumbera – Juřena.
Lokaty: 1. Opawa 51, 2. Przybram
45, 3. Pardubice 42,… 5. Trzyniec 39,
14. Frydek-Mistek 25, 15. Witkowice
21 pkt.
(jb)

W

23

rugoligowi piłkarze Trzyńca
wreszcie doczekali się pierwszego wiosennego zwycięstwa. W
24. kolejce FNL podopieczni trenera
Jiřego Nečka pokonali na wyjeździe
Znojmo 2:0.
Znakomity mecz w barwach gości zanotował wychowanek trzynieckiego
futbolu, Mar n Samiec. Utalentowany pomocnik wypracował też pierwszego gola dla Lukáša Buchvaldka.

ZNOJMO
TRZYNIEC 0:2

Janusz Bi mar

tym roku organizacji
igrzysk podjęła się polska
podstawówka w Czeskim
Cieszynie. – Serdecznie zapraszamy wszystkich na trybunę stadionu w Trzyńcu. Głośny doping jest
zawsze dodatkowym atutem dla
sportowców – powiedział w rozmowie z „Głosem” Marek Grycz,
dyrektor
szkoły-organizatora.
Traf chciał, że na piątek 1 czerwca
przypada Międzynarodowy Dzień
Dziecka. – Tegoroczny kalendarz
był dla nas bardzo życzliwy. Oczywiście potraktujemy te zawody z
należytą powagą, tak, żeby wszystkie dzieci wracały do domu zadowolone, z uśmiechem na twarzy –
zapewnił Grycz.
Organizatorzy
tegorocznych
igrzysk ściśle współpracują z Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.
– Dyrektor Andrzej Bizoń jest w kontakcie z członkami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chcemy zaprosić na imprezę znanego polskiego
olimpijczyka. Zobaczymy, czy się
uda, bo wszystko zależy od planów
treningowych konkretnych osób –
zdradził nam Grycz. „Głos” dowiedział się natomiast, że wśród sportowych gości igrzysk nie powinno
zabraknąć dwóch lubianych przez
kibiców hokeistów Stalowników
Trzyniec. Jeśli wszystko wypali, to w
Trzyńcu medale wręczać będą Aron
Chmielewski i Marian Adámek. Dla
Adámka impreza ma szczególne
znaczenie, jest bowiem absolwentem szkoły-organizatora. Na celowniku organizatorów znajduje się też
mistrz Europy i wicemistrz świata

Obudzili się
D

na to, że polonijni sportowcy przyjadą
do Beskidu
Sądeckiego
na przełomie
lutego i marca. W Krynicy
odbyła się też ostatnia odsłona zimowych igrzysk polonijnych. W marcu
br. reprezentacja Polaków w Republice Czeskiej wróciła na Zaolzie z gradem medali w plecakach i triumfem
w klasyﬁkacji generalnej.
W spotkaniu w Domu Polonii w
Pułtusku uczestniczył też Henryk
Cieślar, szef zaolziańskiej ekipy i

stały członek rady konsultacyjnej.
– Tajemnicą poliszynela było, iż
Gdynia była największym faworytem do zorganizowania najbliższej
letniej odsłony igrzysk. Dodatkowo
w tych igrzyskach o medale powalczymy w regatach morskich i żeglarstwie – powiedział „Głosowi”
Cieślar. – Krynica zaś zdała egza-

min w tym roku. Polska nie ma tylu
możliwości, co kraje alpejskie i zimowe imprezy sportowe mogą się
w zasadzie odbyć tylko w czterech
regionach. Ja stawiałem na powrót
w Karkonosze, ale w końcu zdecydowano inaczej. To jednak bardzo
dobry wybór – podkreślił wiceprezes PTTS „Beskid Śląski”.
(jb)

PIŁKA NOŻNA – HET LIGA: Banik
Ostrawa – Sparta Praga (sob., 15.00).
FNL: Trzyniec – Táborsko (sob.,
10.15). DYWIZJA: Piotrowice – Slavičín (sob., 16.00), Hawierzów – Jesenik (niedz., 10.15), Bogumin – Hranice (niedz., 16.00). MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA: P. Polom – Slavia
Orłowa, St. Biela – Cz. Cieszyn (sob.,
16.30). IA KLASA – gr. B: Hrabowa
– Olbrachcice, Wędrynia – Stonawa,
Datynie Dolne – Dobra ce (sob.,
16.30), Jabłonków – Libhošť (niedz.,
16.30). IB KLASA – gr. C: Sucha
Górna – Raszkowice, Dąbrowa – Wacławowice, Toszonowice – Śmiłowice
(sob., 16.30), Inter Piotrowice –
Gnojnik (niedz., 16.00), L. Piotrowice
B – Luczina, Wierzniowice – Rzepiszcze (niedz., 16.30). MISTRZOSTWA POWIATU KARWIŃSKIEGO:
Zabłocie – G. Błędowice, L. Łąki –
Cierlicko, TJ Pietwałd – Żuków Górny, Sn Hawierzów – V. Bogumin, Sj
Pietwałd – B. Rychwałd (sob., 16.00),
F. Orłowa – G. Hawierzów (niedz.,
16.00). MISTRZOSTWA POWIATU
FRYDEK-MISTEK: Wojkowice –
Piosek, Oldrzychowice – Nawsie
(sob., 16.30), Metylowice/Frydlant
B – Bukowiec, Gródek – Baszka,
Niebory – Mosty (niedz., 16.30).
ROZGRYWKI POWIATU FRYDEKMISTEK: Śmiłowice B – Chlebowice
(niedz., 10.00), Milików – Liskowiec
(niedz., 16.30).
PIŁKA RĘCZNA – PÓŁFINAŁ EKSTRALIGI MĘŻCZYZN: HCB Karwina – Lowosice (sob., 18.00; niedz.,
10.30).
(jb)
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Opowiedzą o Kubiszu,
jakiego nie znamy
24 stycznia minęła 170. rocznica urodzin Jana Kubisza, nauczyciela, poety, twórcy pieśni „Płyniesz Olzo”. Polska
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Gnojniku wraz z tamtejszą Macierzą Szkolną oraz Zborem Śląskiego Kościoła
Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Ligotce Kameralnej zapraszają na uroczyste obchody tego jubileuszu.
Odbędą się 7 maja.
Witold Kożdoń

T

o będzie duże wydarzenie,
choć trzeba zaznaczyć, że
170. rocznicę urodzin Jana
Kubisza świętujemy przez cały rok,
a jubileuszowe obchody będziemy
kontynuować także w przyszłym
roku, ponieważ minie wówczas
dziewięćdziesiąt lat od śmierci patrona naszej szkoły – mówi
Tadeusz Grycz, dyrektor Polskiej
Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Gnojniku. Majowy termin rocznicowych obchodów pojawił się
trochę przypadkowo. – Po prostu
rocznica śmierci Kubisza wypada
przed końcem pierwszego półrocza, a to dla każdej szkoły niezręczny termin. Dodatkowo odbywają
się wówczas bale karnawałowe,
po namyśle postanowiliśmy więc,
że dużą imprezę zorganizujemy
między majowymi świętami, gdy
część szkół ma dyrektorskie wolne
– stwierdza.
Obchody jubileuszu rozpoczną
się w Ligotce Kameralnej 7 maja o
godz. 9.00 uroczystym nabożeństwem w kościele ewangelickim.
Godzinę później w sali zborowej
rozpocznie się seminarium na
temat działalności Kubisza jako
nauczyciela, poety, społecznika,
prezbitera i polskiego patrioty. Organizatorzy konferencji wystosowali zaproszenie do konsula generalnego RP w Ostrawie, liczą też na
liczny udział przedstawicieli PZKO,

• Pomnik upamiętniający poetę na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Fot. ARC

Macierzy Szkolnej oraz innych organizacji skupionych w ramach
Kongresu Polaków w RC. – Wszystkich gorąco zapraszamy, chcemy
bowiem tym razem pokazać postać
Kubisza w troszkę innym świetle

niż zazwyczaj. Powszechnie wiadomo, że był on nauczycielem,
społecznikiem, poetą czy aktorem,
mało natomiast wiemy o jego działalności kościelnej jako prezbitera.
Obszerny wykład na ten temat wy-

głosi jego prawnuczka Aleksandra
Błahut-Kowalczyk – mówi Grycz.
Dr Józef Szymeczek z Uniwersytetu Ostrawskiego i zarazem wiceprezes Kongresu Polaków w RC będzie z
kolei analizował twórczość Kubisza.

Organizatorzy seminarium liczą
również na udział historyka Stanisława Zahradnika. – Rozmawiałem
z nim i ucieszył się z zaproszenia.
Zadeklarował, że jeśli tylko zdrowie i siły mu pozwolą, przyjedzie z
wielką ochotą. Natomiast jeśli jego
przyjazd okaże się niemożliwy,
przekaże nam swoje materiały, ponieważ efektem konferencji ma być
okolicznościowa broszura podobna
do publikacji, jaka ukazała się na
150-lecie urodzin Kubisza. Będzie
ona zawierać sporo informacji na temat patrona naszej szkoły, jakie do
tej pory nie były nigdzie publikowane – stwierdza Grycz.
W czasie, gdy dorośli miłośnicy
i znawcy historii Śląska Cieszyńskiego będą w sali zborowej słuchać
naukowych wykładów, gnojniccy
uczniowie spotkają się w Domu
PZKO w Ligotce Kameralnej z działaczami tamtejszego obwodu PZKO.
O godz. 11.30 w ogrodzie domu Jana
Kubisza rozpocznie się również piknik poetycki z Ewą Furtek.
– W jego trakcie młodzież zapozna się z niektórymi pamiątkami
po Kubiszu, natomiast nie zwiedzimy samego domu, ponieważ
akurat trwa w nim remont – mówi
Grycz, dodając, że w tym samym
czasie uczniowie klas pierwszego
stopnia wraz z przedszkolakami
będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez śląskich animatorów, którzy przyjadą do Gnojnika
z Rybnika.


Rajd miejscami pamięci

Poeta i pedagog

Polska Szkoła Podstawowa i
Przedszkole w Gnojniku świętują 170. rocznicę urodzin Jana
Kubisza. W podstawówce odbył
się już m.in konkurs wiedzy o patronie szkoły, zaplanowano okolicznościowy festyn, tradycyjny
konkurs recytatorski, a także „Rajd
miejscami pamięci Jana Kubisza –
poety, nauczyciela, społecznika”.
To ostatnie przedsięwzięcie jest
adresowane nie tylko do uczniów
z Gnojnika.
– Miejsc związanych z Kubiszem
• Jednym z miejsc, które należy odwiedzić w ramach konkursu, jest grób Jana Kubisza na ewangelickim cmentarzu w Gnojniku. Fot. WITOLD KOŻDOŃ
mamy na Śląsku Cieszyńskim całkiem sporo, niestety sporo osób
zupełnie ich nie zna. Zależy więc nam, by nasze dzieci wspólnie z rodzicami odwiedzili przynajmniej część z nich. Mogą to
robić na piechotę, na rowerach albo samochodami – mówi Tadeusz Grycz, dyrektor gnojnickiej podstawówki.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1.-5. oraz 6.-9. Zadaniem młodzieży jest zwiedzenie miejsc związanych z życiem
i twórczością Jana Kubisza. Obowiązkowo uczniowie powinni dotrzeć do pomników w Końskiej-Podlesiu oraz na Wzgórzu
Zamkowym w Cieszynie, do domu Kubisza w Gnojniku, tamtejszej Polskiej Szkoły Podstawowej oraz do miejsca jego spoczynku na gnojnickim cmentarzu ewangelickim. Nadobowiązkowo mogą również odwiedzić miejsce, gdzie Jan Kubisz się
urodził, szkołę, do której uczęszczał, ulicę Jana Kubisza w Cieszynie, cieszyńską szkołę jego imienia oraz ciekawe zakątki
rzeki Olzy.
Uczestnikami zabawy mogą być pojedynczy uczniowie, całe rodziny albo grupy, na przykład kolektywy klasowe. Wszyscy
muszą jednak wykonać zdjęcia dokumentujące ich pobyt w wytypowanych miejscach. Zadaniem młodszych uczniów jest
sporządzenie (na podstawie zebranych informacji i wykonanych zdjęć) okolicznościowego pisemka-jednodniówki. Dla odmiany starsza młodzież musi przygotować prezentację mul medialną. Prace należy przesłać do końca października 2018 r
lub do końca marca 2019. Wszystkie oceni specjalna komisja. Autorów najlepszych prac jurorzy zaproszą do wielkiego finału w maju przyszłego roku. Wówczas każdy z finalistów przedstawi swą pracę i weźmie udział w teście ze znajomości życia i
twórczości Jana Kubisza. Najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe.

Jan Kubisz urodził się w Końskiej 24 stycznia 1848 r.
w chłopskiej rodzinie Pawła i Marii Kotasów. Do szkoły
ludowej uczęszczał w rodzinnej wsi, następnie kształcił
się w gimnazjum ewangelickim w Cieszynie. Po ukończeniu czterech klas wrócił do Końskiej, lecz po rocznej
przerwie ponownie udał się do Cieszyna, by kształcić
się w tamtejszym seminarium nauczycielskim.
W 1868 r. Kubisz ukończył cieszyńskie seminarium i w
styczniu 1869 r. objął posadę nauczyciela w Gnojniku.
Tam także wybudował domek, w którym mieszkał do
końca życia. Był cenionym pedagogiem i działaczem społecznym Czytelni Ludowej w Cieszynie, w której zainicjował wieczory regionalne i brał udział w amatorskich przedstawieniach teatralnych.
Już w latach młodzieńczych Kubisz zaczął pisać wiersze. Początkowo język jego
utworów był niewyrobiony i nieprecyzyjny, ale dzięki talentowi z biegiem lat stał
się najwybitniejszym twórcą literackim na Śląsku Cieszyńskim tego okresu. Jego
wiersze wywarły też głęboki wpływ na współczesne mu i przyszłe pokolenia. W
1882 r. w Cieszynie wydał tomik wierszy pt. „Niezapominajka”. W 1889 r. ukazał
się tomik „Śpiewy starego Jakuba”. Umieszczona w tym zbiorze pieśń „Nad Olzą”,
bardziej znana pod tytułem „Płyniesz Olzo”, stała się hymnem mieszkańców
nadolziańskiej ziemi. Z kolei w 1902 r. Kubisz wydał tomik zbiorowy „Z niwy
Śląskiej”, na który składają się wiersze o głębokich treściach patriotycznych, religijnych i moralnych.
Kubisz był aktywnym członkiem kółka, a potem współzałożycielem Towarzystwa Pedagogicznego, członkiem Towarzystwa Ewangelickiej Oświaty Ludowej,
Związku Nauczycieli Ewangelickich i Macierzy Szkolnej. W 1928 r. wydał „Pamiętnik starego nauczyciela”. Książka jest źródłem do badań problemów świadomości i kultury polskiej na Śląsku Cieszyńskim. Porusza problemy religijne,
oświatowe oraz przemiany, jakie zachodziły na śląskiej wsi. Dostarcza też wielu
wiadomości o działaczach ruchu narodowego.
Jan Kubisz zmarł w Gnojniku 25 marca 1929 r. Jego pogrzeb był wielką manifestacją polskiej ludności na Śląsku.

R O Z M O WA

Głos | piątek | 27 kwietnia 2018

♩ 7

Miłość do muzyki pozostała
Z Joanną Polok, którą pamiętam z górnosuskiej podstawówki, spotkałam się w jej miejscu pracy, w Biurze
Organizacji Widowni Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Wywiad nagrałyśmy w sympatycznej
teatralnej kawiarence.
Danuta Chlup

W Teatrze Wielkim pracujesz od pięciu
lat, lecz masz już bagaż doświadczeń z
innych pres żowych instytucji kulturalnych. Nie myślałaś o powrocie w rodzinne strony?
– Już w czasie studiów poznawałam
warszawskie środowisko muzyczne,
ze znajomymi chodziliśmy niemal na
wszystkie koncerty odbywające się w
Filharmonii Narodowej. Tuż po studiach dostałam pracę w biurze koncertowym, nie było więc wtedy okazji, by
myśleć o powrocie. Biuro koncertowe
było prawdziwą szkołą życia, ponieważ
organizowaliśmy od A do Z wydarzenia
muzyczne w całej Polsce. Pracowałam
tam jednak stosunkowo krótko, bo spełniło się moje marzenie i otrzymałam
propozycję pracy w Dziale Promocji
Filharmonii Narodowej. Z Filharmonią byłam związana przez dziesięć lat,
później przeszłam do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, gdzie de
facto od podstaw tworzyłam Dział Promocji, zajmowałam się ponadto zdobywaniem funduszy. Instytut początkowo
zajmował się przede wszystkim pracą
badawczą i wydawniczą, natomiast od
2005 roku zaczął realizować również
działalność koncertową. Festiwal „Chopin i jego Europa” jest dziś znany na
całym świecie. Instytut prowadzi także
Muzeum Chopina, którego częścią jest
bodaj najsłynniejsze miejsce chopinowskie na świecie – dom urodzenia
kompozytora w Żelazowej Woli.
Teatr Wielki to była kolejna propozycja,
która „sama” przyszła do ciebie?
– Tak, i nie ukrywam, że czuję się przez
to bardzo wyróżniona. Zawsze lubiłam pracę polegającą na kontaktach z
ludźmi, kiedy więc zaproponowano mi
objęcie stanowiska kierownika Biura
Organizacji Widowni w Teatrze Wielkim, zgodziłam się, choć dość długo zastanawiałam się, czy podołam takiemu
wyzwaniu.
Domyślam się, że ta praca polega nie tylko na sprzedaży biletów i abonamentów
teatralnych?
– Rzeczywiście, podstawowym zadaniem jest realizacja całego procesu
sprzedażowego, począwszy od ustalenia cenników, organizacji widowni,
tworzenia pakietów abonamentowych,
kończąc na wielokanałowej obecnie
sprzedaży biletów. Prócz tradycyjnego
sposobu zakupu w kasie jest to, oczywiście, sprzedaż internetowa, do tego
dochodzą portale biletowe i innego rodzaju formy sprzedaży zbiorowej. Z jednej strony nasza praca polega więc na
kompleksowej obsłudze widza, a z drugiej strony współpracujemy z działem
marketingu, starając się pozyskiwać
nowe grupy odbiorców poprzez docieranie do widzów, którzy prawdopodobnie sami by do nas nie traﬁli. Mam tu
na myśli przede wszystkim grupy biznesowe, lecz także różnego rodzaju stowarzyszenia czy środowiska akademickie. Współpracujemy także z portalami,
które zajmują się ogólnie promocją kultury w Warszawie.
Kto chodzi w Warszawie na balet i operę?
– Cieszy mnie fakt, że przychodzi coraz

•••

„Cieszę się, że
ja, dziewczyna
z Zaolzia, która
zawsze, poprzez
wychowanie
rodzinne, miała
duże ciągoty do
polskiej kultury,
mogę zawodowo
tą kulturą się
zajmować
i w pewnym sensie
ją współtworzyć”

• Joanna Polok
w głównym foyer
Teatru Wielkiego –
Opery Narodowej.
Fot. DANUTA CHLUP

więcej dzieci i młodzieży. Oglądają nasze spektakle nie tylko w ramach wyjść
szkolnych, ale też z rodzicami. Publiczność jest oczywiście zróżnicowana w
zależności od repertuaru, widzimy
natomiast, że pojawia się coraz więcej
rodzin z dziećmi, nawet w wieku przedszkolnym – i to nie tylko na przedstawieniach specjalnie przeznaczonych
dla dzieci, bo tych na razie mamy niewiele. Oferujemy za to szeroki wachlarz
programów edukacyjnych zarówno dla
młodych, jak i dorosłych widzów. Organizujemy wycieczki po teatrze, podczas
których można zobaczyć nie tylko scenę, ale też nasze pracownie i magazyny.
Teatr Wielki jest swego rodzaju miastem w mieście. Pracuje tu ponad tysiąc osób. Mamy jedną z największych
na świecie scen operowych pod względem powierzchni i jesteśmy też jednym
z nielicznych teatrów, który posiada
własne pracownie. U nas szyje się stroje, buduje dekoracje, nie zlecamy tych
usług zewnętrznym wykonawcom, jak
dziś często się dzieje. To wszystko powoduje, że teatr żyje swoim własnym
życiem.
Bywasz często na spektaklach?
– Bardzo często. Niejako z obowiązku
jestem obecna na wszystkich naszych
premierach, a na niektóre tytuły chodzę nawet kilkakrotnie. W Warszawie
staram się słuchać przede wszystkim
koncertów, bo choć nie gram już na fortepianie, to miłość do muzyki pozostała. Staram się bywać też na spektaklach
i koncertach w innych miastach w
Polsce. Czasami udaje mi się wyjechać za granicę, dwa lata temu byłam
w Berlinie, w zeszłym roku w Pradze i
Bratysławie, chociaż nie jest to łatwe,
bo z uwagi na specyﬁkę działalności
teatrów operowych sama mam wtedy
najwięcej pracy.
Co z aktualnego repertuaru Teatru
Wielkiego poleciłabyś w szczególności
widzom?
– Na pewno „Damę Kameliową” do
muzyki Fryderyka Chopina, która wła-

śnie miała premierę. Spektakl zrealizował wybitny choreograf, John Neumeier, który w niewielu teatrach robi
swoje przedstawienia, a nasz znakomity zespół baletowy ma to szczęście,
że współpracuje z nim już drugi raz.
Jeśli chodzi o tytuły operowe, to myślę, że hitem sezonu będzie „Carmen”
w reżyserii Andrzeja Chyry, reżysera
teatralnego i ﬁlmowego. Mamy sporo
przedstawień Mariusza Trelińskiego,
który kilka dni temu otrzymał „operowego Oscara”, a ciekawostką może być
fakt, że przy wszystkich spektaklach
współpracuje z nim wybitny słowacki
scenograf Boris Kudlička, mieszkający
– podobnie jak ja – od ponad 20 lat w
Warszawie.
Załóżmy, że planuję wycieczkę do
Warszawy i chciałabym wybrać się na
spektakl Teatru Wielkiego. Z jak dużym
wyprzedzeniem powinnam pomyśleć o
biletach?
– Od kilku lat sprzedajemy bilety na
cały sezon. Teraz jesteśmy właśnie
przed „godziną zero”, ponieważ w maju
rozpoczniemy sprzedaż abonamentów,
a od 4 czerwca biletów na wszystkie
spektakle sezonu 2018/2019. Kto chciałby więc kupić bilety na najbardziej oblegane przedstawienia, ten powinien
zaraz na początku czerwca się nimi
zainteresować. Bilety na najsłynniejsze
tytuły, takie jak „Dziadek do orzechów”
czy „Jezioro łabędzie”, rozchodzą się
w ciągu kilkunastu dni. A podkreślam,
że pojemność sali jest duża, bo mamy

1760 miejsc. Z drugiej strony taką salę
nie zawsze łatwo zapełnić. Cieszymy
się więc, że choć Warszawa wciąż nie
jest takim centrum światowej turystyki
jak miasta Europy Zachodniej czy chociażby Praga, to istnieją grupy ludzi,
które specjalnie przyjeżdżają na nasze
przedstawienia. Modna stała się za granicą „turystyka kulturalna”, w ramach
której zorganizowane grupy melomanów odwiedzają największe sceny operowe i koncertowe świata, zresztą kilka
lat temu podobna inicjatywa powstała
także w Polsce.
Zadomowiłaś się w Warszawie?
– Tak, czuję się tu dobrze, choć cała
moja rodzina mieszka na Zaolziu. Miałam to szczęście, że spotkałam wielu
życzliwych ludzi i nawiązałam trwałe
przyjaźnie, zaś dzięki instytucjom, w
których pracowałam i pracuję, poznałam nie tylko największe osobistości
ze świata kultury, ale też autorytety
życia społecznego. Praca w teatrze jest
niezwykle ciekawa i inspirująca. To
dla mnie wielka satysfakcja, że choć
sama nie gram już na fortepianie, mogę
dzięki swojej pracy ułatwić innym dostęp do dobrej muzyki. Cieszę się, że
ja, dziewczyna z Zaolzia, która zawsze,
poprzez wychowanie rodzinne, miała
duże ciągoty do polskiej kultury, mogę
zawodowo tą kulturą się zajmować i w
pewnym sensie ją współtworzyć. Tęsknię, oczywiście, za naszą ziemią, ale
myślę, że trudno byłoby mi tam znaleźć
odpowiednią pracę.


Joanna Polok pochodzi z Suchej Górnej, z rodziny o tradycjach muzycznych. Jej dziadek
Eugeniusz Fierla był znanym na naszym terenie dyrygentem, kompozytorem, pedagogiem
i społecznikiem. Od dziecka uczyła się gry na fortepianie, kilkakrotnie odniosła sukcesy
w konkursach pianistycznych na szczeblu ogólnokrajowym. W 1989 roku, po maturze
w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej, wyjechała na studia do Warszawy. Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała muzykologię oraz bohemistykę. Po
studiach pracowała kolejno w kilku pres żowych instytucjach kulturalnych. Począwszy od
2013 roku kieruje Biurem Organizacji Widowni w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.
W ramach Teatru Wielkiego działa scena operowa i baletowa, w tym samym gmachu mieści się także Teatr Narodowy.
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E-mail: danuta.chlup@glos.live

Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA
»Trallala« w Głubczycach

W

sobotę 7 kwietnia pojechaliśmy z chórem dziecięcym
„Trallala” z Czeskiego Cieszyna do
Głubczyc na konkurs Silesia Cantat. Zdobyliśmy tam dwie nagrody:
„Głubczyckiego Aniołka” – wyróżnienie za najlepszą interpretację
oraz „Głubczyckiego Anioła” – nagrodę główną, czyli pierwsze miejsce w kategorii dziecięcych chórów
szkolnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Przy okazji zwiedziliśmy centrum miasta z jego ratuszem i kościołem. Cała wycieczka
bardzo nam się podobała.
Jakub Polášek

»Na Pasiónku«
• Jakub Ka a (na pierwszym planie) z książką – nagrodą w gronie kolegów i koleżanek w
klasie bibliotecznej. Fot. DANUTA CHLUP

W

Książka to
najlepsza nagroda
W

ielu z Was lubi rozwiązywać krzyżówki, które
pojawiają się w „Głosiku”.
Bardzo się z tego cieszymy. W tym
tygodniu przekazaliśmy nagrodę
za poprawne rozwiązanie naszej łamigłówki Jakubowi Kafce, uczniowi klasy 3. PSP im. Żwirki i Wigury
w Cierlicku. W książce pt. „Mali
bohaterowie” Barbary Gawryluk
Kubuś będzie mógł poczytać o

dzieciach, które wykazały się zaradnością w trudnych sytuacjach,
kiedy trzeba było wezwać pomoc.
Okazało się, że książka to idealna
nagroda dla Jakuba. Chłopiec bardzo lubi czytać, właśnie skończył
kolejny tom „Dziennika Cwaniaczka”. W cierlickiej szkole jest zresztą więcej zapalonych czytelników.
Nauczycielka Irena Włosok prowadzi kółko czytelnicze. Zajęcia od-

bywają się w pachnącej nowością i
wyposażonej w nowe książki klasie
bibliotecznej, uczniowie regularnie
odwiedzają także gminną bibliotekę. – Dzieci wypożyczają w szkole
książki, mamy tu całe popularne
serie, jak np. właśnie o Cwaniaczku, „Tajemnica”, „Dzwoń pod 112” i
inne. Rozmawiamy też wspólnie o
przeczytanych książkach – powiedziała nam pani Irena.
(dc)

WITAMY

iosenne
spotkanie
rodzin w przedszkolu „POGODA”
zwabiło
bardzo
dużo
gości, którym
„Pogodziarze”
wręczyli własnoręcznie wykonane zaproszenia.
Co zaproponowała widzom
„ P O G O D A” ?
Widowisko wesołe, pomimo smutnego tematu: pracę małych dzieci w dawnych czasach.
Na Pasiónku było trudno, o czym świadczą chociażby słowa: „Swoje bose
nogi zmarzłe posiadane ogrzywoł w krowińcu, co jeszcze kurziło”. „Lygać
musioł w chlywie, szmatami przikryty”. Dzieciaki same próbowały się więc
zabawić, by choć na chwilę zapomnieć o tęsknocie za rodziną.
Scenariusz tegorocznego widowiska był oparty na wierszach, rymowankach
i wyliczankach z twórczości Anieli Kupiec, Anny Filipek, Ewy Milerskiej, Anny
Wacławek, Władysława Młynka i Jana Taciny. Nie tylko dzieci śpiewały, lecz
cała widownia odśpiewała nasze ukochane piosenki: „Płyniesz Olzo”, „Góralu,
czy Ci nie żal”, „Pasała wołki” i „Szumi jawor” – i to wszystkie zwrotki.
Brawurowo akompaniował na akordeonie Jan Kubeczka, kierownik kapeli
szkolnej „Gróniczek”. Muzyk grał pasterzom nie tylko do śpiewu, „helokanio”, lecz także do tańca. Widownia zaśmiewała się do łez, słuchając przekomarzań dziewczyn i chłopców. Oklaskiwała pasterzy przy robieniu „buków”,
„kohótów”, „tragaczów”, noszeniu na barana, zabaw z czapkami. Widzowie
trzymali kciuki za dziewczyny przy łamaniu placków i żabich skokach, z łezką w oku kibicowali „zakochanym” przy słowach piosenki: „Urwałach kwioteczko hore na gróniczku i ci go darujym, kochany Janiczku”.
Nagrodą za występ były kurki, które przedszkolaki zabrały do domu.
Jednak najbardziej ucieszyły się z obrazków, na których widniał projekt
ich ogrodu po wakacjach. Miasto wybuduje im bowiem nowy plac zabaw i
już nie będą musiały jeździć w tym celu do Trzyńca.
Niesamowite mamusie ponownie przygotowały pyszne ciasta, kołacze
i „zawijoki”, słone „ślimaki”, paluszki i owoce. Rodziny wracały do domu,
nie mogąc doczekać się kolejnego spotkania w „Pogodzie”.
Pani Janka

Przygoda na Wzgórzu Zamkowym

REKLAMA

ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI
NA SWOJE
 WAKACYJNE PRZYGODY
 WEEKENDOWE ZABAWY
 KURSY JEZYKOWE
KIEDY: PO-PIA/SO+NIE/9.00-17.00
WIEK: 2-12 lat
CENA: od 500,- Kč
więcej info: abc.english@seznam.cz
ZGŁOŚ SIĘ DZIŚ!
GL-213

Fot. ARC rodziny

M

onika Džuman urodziła się 26 marca ub. roku w
Karwinie-Raju. Jej waga urodzeniowa wynosiła 3450 g, wzrost 51
cm. Rodzicami Moniki są Joanna
(z domu Kołorz) i Kamil Džumanowie.
Mama pochodzi z Datyń Dolnych, ojciec z Hawierzowa-Szumbarku, natomiast obecnie
rodzinka mieszka w Czeskim Cieszynie-Sibicy.
Dziewczynka otrzymała imię
po swojej babci, Annie Moni-

ce Kołorz. Pochodzenie imienia
Monika nie do końca zostało wyjaśnione. Według jednej z wersji
wywodzi się ono z greckiego słowa „monos” i bywa tłumaczone
jako „jedyna”, „samotna”, „odosobniona”.
Zdjęcie Moniki nadesłała do
naszej rubryki rodzina Kołorzów
z Datyń Dolnych – dziadkowie
Anna i Stanisław, ciocia Agnieszka oraz 9-letni wujkowie Adam i
Andrzej.
(dc)

W

poniedziałek 16 kwietnia wzięliśmy udział w konkursie „Sherlock”,
który odbył się na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Trzyniecką
szkołę reprezentowało ośmioro uczniów: nasza drużyna w składzie Aneta,
Miriam, Dorota i Gabka oraz starsi chłopcy: Filip, Mateusz, Paweł i Samuel. Każdy z nas wybrał zadanie, które wykonywał samodzielnie. Do wyboru były sudoku, „memo”, zadanie logiczne oraz zapamiętanie słuchanego
tekstu. Później rozwiązywaliśmy zadanie grupowe. Początkowo z niczym
nie mogłyśmy dać rady, potem powoli zaczęłyśmy się rozkręcać. Kiedy
po półtorej godzinie stale nie miałyśmy końcowego hasła, wpisałyśmy
słowo „Przygoda” i to zadziałało! Nasza dziewczęca drużyna zwyciężyła!
Nagrodą były trzy tysiące koron na zakup sprzętu sportowego dla szkoły.
Również w konkursach indywidualnych odnieśliśmy sukcesy: Miriam 1.
miejsce i Samuel 2. miejsce w sudoku, Paweł 1. miejsce i Gabka 3. miejsce
w „memo”, zaś Dorota 3. miejsce w zadaniach logicznych.
To była świetna impreza. Podziękowania dla organizatorów – Harcerstwa Polskiego w RC.
Miriam Zalisz i Aneta Wania,
szóstoklasistki ze zwycięskiej drużyny z Trzyńca
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Ach, te seriale. Nie mam
na myśli tasiemców
w rodzaju „M jak
miłość”, ale prawdziwe
dzieła sztuki. Zapraszam
do lektury najnowszego
Pop Artu.
RECENZJE

ALIENISTA
TNT to nie tylko trinitrotoluen, mocno wybuchowa mieszanka stosowana
m.in. w pociskach przeciwpancernych,
ale też amerykańska stacja telewizyjna.
Ongiś bardzo wpływowa, obecnie średniak, jakich wiele. To jednak może się
szybko zmienić, bo właściciele wreszcie poczuli bluesa i na wzór Netﬂixa czy
Foxa postawili na dobrze nakręcone,
ambitne seriale.
Początek 2018 roku stał pod znakiem
„Alienisty” (The Alienist), mrocznego serialu kryminalnego opartego na
głośnej powieści Caleba Carra z 1994.
Były historyk wojskowy napisał jedną
z najlepszych książek kryminalnych
ostatnich lat, współpracował też z producentami serialu. Wynik jest nad wyraz udany i nie zdziwię się, jeśli wkrótce
zapadnie decyzja o „powtórce z rozrywki”, czyli nakręceniu kolejnej powieści z
dorobku Carra. Wszystkie oparte są luźno na faktach historycznych, osadzone
pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. W przypadku „Alienisty”
mamy do czynienia z Nowym Jorkiem,
akcja rozgrywa się zaś w 1896 roku. To
ważne z punktu widzenia kontekstu historycznego, w serialu bowiem kluczową rolę pełni mroczna epoka dekadentyzmu. Świat czeka na nadejście nowej
ery w dziejach ludzkości, tymczasem
na ulicach Nowego Jorku grasuje seryjny morderca młodych męskich prostytutek.
Miałem przyjemność przeczytać
pierwowzór literacki i mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że serial
jest równie dobry. Utrzymuje urokliwie
leniwe tempo książkowe i nie brakuje
w nim znaków rozpoznawczych stylu
Caleba Carra – świetnie naszkicowanej
epoki z dokładnymi cytatami ze świata
medycyny, architektury, dziejów USA.
Bohaterowie „Alienisty” próbują być
po trochu „Nędznikami” Wiktora Hugo,
tyle że z kryminalnym zacięciem. Tajemnicze morderstwa zamierza rozwikłać niecodzienna trójka bohaterów –
dr Laszlo Kreizler (świetna rola Daniela
Brühla), John Moore (Luke Evans) i Sara
Howard (Dakota Fanning). Za dziewiętnastowieczny Nowy Jork na potrzeby
serialu posłużył Budapeszt. Metropolia
Węgier radzi sobie rewelacyjnie. Secesja budapeszteńska wymieszana z drogimi kulisami (TNT nie oszczędzało na
szczęście na środkach) zdała egzamin

• Psycholog, dziennikarz i policyjna
sekretarka. Istna
mieszanka wybuchowa...

na szóstkę. Już dawno nie oglądałem
tak pięknej uczty wizualnej, w dodatku
z minimalnym wykorzystaniem efektów specjalnych.
Sama akcja serialu skupia się na śledztwie prowadzonym oﬁcjalnie przez nowojorską policję, której szefuje nie kto
inny, jak przyszły prezydent Stanów
Zjednoczonych, Theodor Roosevelt.
Nieoﬁcjalnie bestialskie morderstwa
młodych mężczyzn chciałby rozwikłać
wspomniany doktor psychologii, Laszlo
Kreizler, bliski przyjaciel Roosevelta, a
także dziennikarza – ilustratora „The
New York Timesa”, Johna Moore’a. Do
męskiego duetu szybko dołączy pierwsza kobieta w dziejach nowojorskiej policji, Sara Howard. W tę rolę wcieliła się
z powagą i gracją Dakota Fanning, znana głównie z dziecięcych ról w przeróżnej maści komediach dla nastolatków.
Oczywiście nie byliby to Amerykanie,
gdyby nie wykorzystali kobiecego elementu do zagrywek o zabarwieniu feministycznym. Tak więc Sara pracująca
jako sekretarka w komisariacie policji
spotyka się z otwartym seksizmem ze
strony współpracowników. Dla jednych
jest oﬁarą emancypacji, dla drugich
obiektem pożądania. Twórcy serialu
potraﬁli jednak połączyć bajdurzenie
socjologiczno-społeczne z akcją trzymającą w napięciu przez wszystkich
dziesięć odcinków. O tym, kto morduje
męskie prostytutki, dowiadujemy się
dopiero w samym ﬁnale serialu. Caleb
Carr przestrzega bowiem zasad klasycznej powieści kryminalnej. Bliżej mu do
Agathy Christie czy Artura Conana Doyle’a, niż „Kryminalnych zagadek Las Vegas”.

THE TERROR
W wyścigu o najlepszy serial pierwszej
połowy 2018 roku wielkie szanse na podium ma kostiumowa produkcja stacji
AMC. Kostiumowa nie znaczy jednak

• Panowie, nie lepiej następnym razem odkryć Amerykę? Zdjęcia: ARC

nudna, wręcz przeciwnie. To czystej
maści horror, nad którym władzę producencką sprawował nie kto inny, jak
Ridley Scott.
W historycznym serialu pierwsze
skrzypce grają marynarze, a w orkiestrze znajdują się zło, przemoc, perwersja, strach i... TO. Serial oparty jest na
autentycznych wydarzeniach, dlatego
też mrozi podwójnie. Zimno robi się
już na sam widok nieszczęsnych marynarzy, którzy utknęli pośród lodowej
połaci na misji mającej na celu odkrycie Przejścia Północno-Zachodniego.
Brytyjska marynarka chciała przebadać północne wody, żeby zaoszczędzić
w przyszłości na transporcie towarów
z Indii i całej Azji Wschodniej. Załoga
statków „Terror” i „Erebus” nie przewidziała tylko jednego – z lodem trzeba
obchodzić się delikatnie.
W lodowj pułapce czyha tajemnicze
zło, mistyczna postać zabijająca w bestialski sposób uczestników ekspedycji.
Ridley Scott zatroszczył się o szczegóły,
tak, żeby strach szybko opanował nie

tylko głównych bohaterów, ale też przeniósł się z ekranu na widza. Nie brakuje więc mrożących krew w żyłach scen
grozy, klaustrofobicznej atmosfery na
pokładzie obu statków, wszechobecnej
beznadziei. Jak zapewne można wywnioskować z powyższych słów, nie
wszyscy aktorzy mieli okazję dotrwać
na planie serialu do końca. Tajemnicze
TO skupiło się w pierwszej kolejności na
dowódcach. Do roli kapitanów statków
wybrano dwóch nietuzinkowych aktorów: Ciarana Hindsa (sir John Franklin)
i Jareda Harrisa (Francis Crozier). Nie
lubili się tak, jak kibice Liverpoolu i
Manchesteru United. Napięcie między
nimi rosło z odcinka na odcinek, aż tu
nagle... Trzeba zobaczyć.
Głównym przesłaniem dziesięcioodcinkowego majstersztyku jest jednak
walka z własnymi słabościami. W obliczu nieznanego zagrożenia rodzą się
bowiem demony w nas. I nieważne, czy
znajdujemy się w epicentrum lodowej
pułapki, czy też na obozie harcerskim
podczas nocnej „ścieżki odwagi”.


Z GŁOSEM NA DOLAŃSKI GRÓM

16

czerwca spotykamy się w
Karwinie na muzycznym
fes walu Dolański Gróm. Niektórzy z Was, a dokładnie dziesiątka
osób, będzie mogła skorzystać

z bezpłatnego wejścia na teren
imprezy. Wystarczy wziąć udział
w naszej konkursowej zabawie i
liczyć na łut szczęścia. Pięć podwójnych karnetów udostępnili

czytelnikom „Głosu” organizatorzy
fes walu z MK PZKO w Karwinie-Frysztacie. Przypominamy, iż w tegorocznym Grómie zagrają zespoły
Kryštof, Lombard i Feel.

Pytanie konkursowe:

Proszę podać imię
i nazwisko obecnej wokalistki polskiej grupy rockowej Lombard
Na odpowiedzi czekamy pod adresem mailowym: info@glos.live lub
pocztowym: redakcja „Głosu”, ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn.
Termin nadsyłania odpowiedzi mija

za dwa tygodnie, wyniki opublikujemy w najbliższym wydaniu Pop Artu.
Rozwiązanie konkursu sprzed dwóch
tygodni, w którym do zdobycia były
bilety na Bystrzycki Zlot 12 maja w

Parku PZKO. Podwójne karnety trafią do Izabeli Maślanki, Katarzyny
Mikulicowej i Bogdana Grycza. Do
odebrania będą w dniu imprezy w
sztabie organizatorów.
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pre-teksty i kon-teksty

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar

Krzysztof Łęcki

Co ludzie mają
w głowach?

Mieszkanie:
towar luksusowy

C

Parę liczb...

o ludzie mają w głowach? – zastanawiał
się niegdyś legendarny felietonista „Tygodnika Powszechnego” Stefan Kisielewski w
pozostawionych po sobie świetnych „Dziennikach”. Kisiel był zwierzęciem politycznym,
więc miał na uwadze przede wszystkim politykę – tę, także dla wielu ﬁlozofów, podstawową sferę ludzkiej działalności. Właśnie –
jak (i co?) ludzie myślą? Jakie mają poglądy?
Jak postrzegają rzeczywistość? Co jest dla
nich istotne? Jak oceniają polityczne szanse?
Gdzie dostrzegają zagrożenia? Oczywiście,
możliwa jest zupełnie inna postawa. Zilustruję ją starym dowcipem. Szpital psychiatryczny opuszcza jeden z pacjentów. Nie, nie
ucieka, komisja lekarska uznała go za w pełni
uzdrowionego z majaków, z którymi wcześniej żył na co dzień za pan brat. Kiedy jednak
ma już opuścić teren szpitala, jeden z lekarzy
dostrzega, że ex-pacjent ciągnie za sobą na
sznurku szczoteczkę do zębów. Co to jest? –
pyta doktor podejrzliwie. A to? Ależ dziękuję,
zawieruszyła mi się szczoteczka do zębów, a
tu po prostu wlokę ją za sobą na sznurku – odpowiada rezolutnie ex-pacjent i podnosząc
zgubę spokojnie wychodzi przez bramę. Ale
już kilkanaście metrów dalej, kiedy, jak sądzi,
nikt nie może tego zobaczyć, głaszcze szczoteczkę mówiąc: widzisz Burek jakeśmy go
nabrali! Otóż z pewnego punktu widzenia nie
musi wcale wydawać się specjalnie ważne, co
kto ma w głowie. Zgodnie z tym stanowiskiem
może bowiem mieć w niej cokolwiek, byle tylko tego nie ujawniał publicznie, byle publicznie zachowywał się jak należy. To znaczy –
gdy wziąć pod uwagę wątły świat wyobrażeń
partyjnej polityki – byle ten „ktoś” głosował
na „nas”. Jest dokładnie jak w anegdotce, którą przypomniał mi w czasie publicznej debaty
o demokracji w Polsce redaktor Jarosław Makowski. Oto dobrze przed ponad pół wiekiem
kandydat na stanowisko prezydenta Stanów
Zjednoczonych Ameryki, zapomniany dzisiaj
Adlai Stevenson, po świetnym, brawurowym
przemówieniu usłyszał komplement, że teraz
to już każdy rozumny Amerykanin na pewno
zagłosuje na niego. Nie ma innego wyjścia.
Stevenson odpowiedział grzecznie, że to dobrze, oczywiście, że to nawet bardzo dobrze,
że rozumni Amerykanie zagłosują na niego.
Tyle tylko, że on, by zostać prezydentem, potrzebuje, by zagłosowała na niego większość
wyborców. W domyśle – my politycy potrzebujemy oczywiście wyborców rozumnych, to
wszak do nich się zwracamy apelując do rozumu. Ale potrzebujemy – choć rzecz jasna nikt
tego głośno nie powie – także wyborców mniej
rozumnych, a nawet, tak, tak, wyborców rozumnych inaczej. Po prostu potrzebujemy
większości. Aha, do wyborców mniej rozumnych i „rozumnych inaczej” nikt oczywiście
oﬁcjalnie nie apeluje, nikt o ich głosy nie
walczy. Dlaczego? No cóż, przed wyborami
po prostu ich nie ma, każdy ma wszak szansę
zostać wyborcą rozumnym, głosując na „nas”,
zaś po wyborach wyborcy rozumni mniej i ci
„rozumni inaczej”, to po prostu zwykle określenia tych osobników, którzy swoimi głosami
poparli partię przeciwną. „Nasi” wyborcy byli
(i są) rozumni z deﬁnicji, podjęli wszak jedynie słuszną decyzję głosując na „nas”.
Co naprawdę myślą (potencjalni) wyborcy
to bardzo często coś nie do końca określonego, nieuporządkowanego i – w masie wyborców – rozproszonego; to coś, co skrapla
się od czasu do czasu w akcie wyborczym – i
wreszcie tylko to się liczy. A co myślą poli-

tycy? Kiedy akurat zdarzy się im myśleć o
Polsce, Europie, świecie. Tu wydawałoby
się sprawa jest oczywista – partyjni politycy
myślą mniej więcej to, co mówią programy
partii, których są członkami, partii, które
reprezentują. Otóż pewnie tak właśnie być
powinno – ale jest tajemnicą poliszynela, że
bardzo często tak nie jest. Tu przypomina
mi się rozmowa znanego „wywiadowcy” Roberta Mazurka z pewną posłanką. Dziennikarz przytaczał fragmenty programu partii,
do której ugrupowanie posłanki pozostawało w silnej (by nie rzec „totalnej”) opozycji.
I posłanka co rusz Mazurkowi przerywała
– no proszę, ależ to ignoranci, oszołomy
itd., itp. Tyle, że po jakimś czasie Mazurek
w swoim skądinąd łatwo rozpoznawalnym
stylu posłankę przeprosił za pomyłkę. Tak
się bowiem złożyło, że czytał wybrane fragmenty programu jej własnej partii. I to program swojej własnej partii posłanka krytykowała w tak bardzo niewybrednym stylu.

Przeciętna cena wynajmu mieszkania o powierzchni ok.
60 m² wynosi w Pradze 21 000 koron miesięcznie (o 6,1
proc. więcej, aniżeli przed rokiem), w Brnie – 13 750 koron, w Zlinie – 12 500 koron, w Ostrawie – 9800 koron.
A ile pieniędzy muszą uzbierać obywatele stolic europejskich, aby kupić za gotówkę standardowe mieszkanie?
Oto kilka przykładów:
Praga – 12 przeciętnych rocznych wynagrodzeń, Budapeszt – 9,7, Bratysława – 9,6, Wiedeń – 9,5, Berlin –
6,4.

•••
Co naprawdę myślą

O

i – w masie wyborców –

bywatele Republiki Czeskiej mają do
dyspozycji ok. 4 756 tys. mieszkań. Z
tej liczby trochę więcej niż połowa (55 proc.)
znajduje się w domach jednorodzinnych.
Przeciętna powierzchnia mieszkaniowa wynosi 65,3 m² (w domach jednorodzinnych
jest większa – ok. 81 m²). W 2016 roku dokończono u nas i oddano do użytku ok. 27 tys.
mieszkań. Dziewięć lat temu, w 2007 r., było
to ponad 40 tys. mieszkań. Tyle statystyka.

rozproszonego; to coś, co

Młodych nie stać

(potencjalni) wyborcy
to bardzo często coś nie
do końca określonego,
nieuporządkowanego

skrapla się od czasu do czasu
w akcie wyborczym –
i wreszcie tylko to się liczy.
Wszystkie te reﬂeksje nasunęły mi się po
lekturze tekstu ze strony OKO.press, tekstu
poświęconego proﬁlowi politycznemu Moniki Jaruzelskiej. Przeczytałem tam: „Monika Jaruzelska, przyszła kandydatka SLD,
nie ma nic przeciwko religii w szkołach, a
w sporze o aborcję najbardziej brakuje jej
szacunku dla strony katolickiej. Sprzeciwia
się też adopcji przez pary jednopłciowe.
Poza tym „inaczej rozłożyłaby pieniądze z
podatków”, ale nikomu nie chce ich podnosić” OKO.press sprawdza, „ile lewicy jest w
takiej lewicy”. I co się okazało? Otóż okazało
się, że – zdaniem OKO.press Monika Jaruzelska gdy idzie o kwestię wolności, lokuje
się na europejskiej centroprawicy, gdy idzie
o równość – reprezentuje gospodarczy liberalizm; gdy brać pod uwagę odniesienia
do europejskiej politycznej szachownicy –
poglądy Jaruzelskiej to zatem chaos – taka
konserwatywno-liberalna lewica.
Czy rzeczywiście to chaos? Kiedyś wybitny ﬁlozof Leszek Kołakowski napisał
niewielki artykulik „Jak być konserwatywno-liberalnym-socjalistą”. Tekst ten powinien stać się obowiązkową lekturą dla tych
wszystkich, którzy widzą świat wyłącznie
przez wąski pryzmat dogmatów swojej politycznej ferajny. Tyle że czytelnictwo (także lektur obowiązkowych) w Polsce mocno
podupada. Większości w zupełności wystarcza „partyjny przekaz dnia”.


Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać,
że z mieszkalnictwem nie jest źle. W rzeczywistości jednak mieszkania to obecnie towar
dla większości ludzi praktycznie nieosiągalny. Czy w tej sytuacji należy się dziwić, że
wielu trzydziestolatków nadal mieszka kątem u rodziców, okupując pokoiki dziecięce?
W ciągu ostatnich dwóch lat ceny nieruchomości dramatycznie rosły. Ograniczenie hipotek sprawiło, że dla młodych ludzi, którzy
nie zdążyli lub nie są w stanie uzbierać większej gotówki, zakup mieszkania lub budowa domu stały się niemożliwe. Podczas gdy
jeszcze przed niespełna dwoma laty można
było uzyskać w banku stuprocentowy kredyt
hipoteczny na mieszkanie czy dom, obecnie,
aby móc się o kredyt ubiegać, trzeba zadeklarować wkład własny. Ten wynosi od stu do
kilkuset tysięcy koron. Jeżeli porównać ceny
nieruchomości z dochodami, Republika
Czeska wypada najgorzej w całej Europie. To
raczej mało budujący fakt. Zdaniem ekspertów, może być jeszcze gorzej. Przysłowiowe
nożyce otwierać mogą się jeszcze bardziej.
Nasza republika należy bowiem do krajów,
gdzie ceny nieruchomości rosną najszybciej.
Jakie zaś są u nas płace, każdy wie. Budowę
nowych, tanich lokali komunalnych hamuje
długie i skomplikowane postępowanie administracyjne, gminy zresztą nie kwapią się
do podejmowania takich inwestycji. Jeszcze
nie tak dawno skwapliwie przecież niektóre z
nich pozbywały się swoich mieszkań, traktując je jako zbędny balast.

Nielicznym pomoże państwo
Rosną jednak u nas nie tylko ceny mieszkań,
działek i domów, ale także czynsze. Pod koniec ubiegłego roku przeciętny czynsz był

o 14 proc. wyższy, aniżeli w analogicznym
okresie roku poprzedniego. Koszty związane
z mieszkaniem, a więc czynsz, niezbędne remonty i media, przedstawiają u nas ok. 25,6
proc. przeciętnych wydatków rodziny. W dużych miastach młode rodziny nierzadko płacą za mieszkanie i usługi nawet więcej niż
jedną trzecią swoich dochodów. Niektórzy
(nieliczni) prawdopodobnie w najbliższym
czasie mają szansę na pomoc od państwa.
Powstał projekt, który zakłada, że młode rodziny otrzymają pożyczkę na zakup mieszkania lub domu w wysokości do 2 milionów
koron. Co ważne – ma ona być nisko oprocentowana i spłatna do 20 lat. Jednak nie
wszyscy potrzebujący załapią się na taką
pomoc, gdyż także w tym wypadku będzie
wymagany własny wkład. Pożyczka ma być
zaadresowana do małżeństw lub osób żyjących w związku partnerskim, gdzie przynajmniej jeden z małżonków lub partnerów ma
mniej niż 36 lat. Jeszcze w tym roku na ten
cel zostanie przeznaczonych ok. 650 mln koron. W skali całego kraju to raczej niewiele.
Należy się spodziewać, że program będzie
dotyczyć zaledwie kilkuset rodzin.

Wynajmowanie mało popularne
A warto wiedzieć, że mniej kosztuje wynajem i usługi związane z mieszkaniem np.
Niemców, Belgów, Słowaków, Polaków, Islandczyków... Co ciekawe, wynajmowanie
mieszkań jest u nas o wiele mniej popularne,
aniżeli w innych krajach europejskich. Podczas gdy w RC w wynajętych lokalach żyje
21,8 proc. obywateli, przeciętna w Unii Europejskiej wynosi 30,8 proc. A w Niemczech
na przykład wynajmuje mieszkania prawie
połowa obywateli. Pęd do posiadania (często
za wszelką cenę) własnego lokalu, tak rozpowszechniony u nas, jest tam o wiele mniejszy, a dla sporej części społeczeństwa wręcz
niezrozumiały. Na zachodzie i północy Europy więcej uwagi poświęca się też kwestii
mieszkań socjalnych. U nas takich lokali
jest bardzo mało, jeżeli pominiemy krytykowany od lat szemrany biznes polegający
na wynajmowaniu nędznych pomieszczeń
ludziom najgorzej uposażonym i czerpanie z
tego tytułu niemałych korzyści ﬁnansowych
pod postacią państwowych subwencji.
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Pierwszy maja
P

ierwszomajowe święto zostało zawłaszczone przez zdradzieckich komunistów i przez to do dziś wywołuje
obrzydzenie. Gdyby nie to, że lubimy
mieć dzień wolny od pracy w środku tygodnia, to wielu zapewne poszłoby wtedy
do roboty.
Ale kiedyś – co warto przypomnieć –
nim święto międzynarodowego proletariatu, święto-ostrzeżenie dla właścicieli
zakładów przemysłowych, międzynarodowego kapitału i wszelkiej maści ﬁnansjery stało się „świętem jedności narodu z
partią” (a dokładnie z jej kierownictwem),
dzień ten inaczej był odbierany, a łopoczący na wietrze czerwony sztandar był
symbolem wszystkich tych, którzy utrzymywali się z pracy najemnej i niósł on
– jak głosiły słowa rewolucyjnej polskiej
pieśni, autorstwa Bolesława Czerwieńskiego (1851-88) – „zemsty grom, ludu
gniew; przyszłości rzucając siew”. I pod
takim sztandarem manifestowano na
Śląsku Cieszyńskim i w Ostrawie sto lat
temu, kiedy jeszcze trwała Wielka Wojna.
„Pod czerwonym sztandarem stanęły
rzesze robotnicze naszej czarnej krainy a
przeważająca polska klasa pracująca obok
klas innych narodów i w poczuciu siły
podniosła głosem wielkim: »Żądamy pokoju powszechnego, opartego na porozumieniu wolnych narodów, na podstawie
prawa każdego narodu do stanowienia o
sobie!«. Spokojnie, natomiast zasadniczo
podniosła to hasło a zarazem: »Niedopuścimy, żeby następne Święto proletaryatu
zastało nas wśród wiru strasznej wojny!
Przestrzegamy czynniki miarodajne. Pokój przyjść musi, bo taką jest wola klas
pracujących wszystkich narodów! Niech
żyje międzynarodowa solidarność!«”.
Natomiast „koronę manifestacyi polskiej
klasy pracującej stanowiło hasło: »Niech
żyje Wolna, Niepodległa Polska a Śląsk
Cieszyński w jej składzie!«”.
Tak pisał „Robotnik Śląski” w wydaniu
z 4 maja 1918 r., a następnie relacjonował poszczególne zgromadzenia robotnicze. „W Morawskiej Ostrawie odbył się
na Siąnnym Targu (właśc. Siennym Targu, obecnie Plac Republiki – przyp. jot)
wspólny wiec. Po raz pierwszy, wspólnie
od czasu rozłamu wśród czeskiej socyalnej demokracji manifestowała klasa robotnicza swe zasady. (…) Przemawiano od
godziny 10 dopołudniu z jednej trybuny
tow. (Emanuel) Chobot (1881-1944) po
polsku, posłowie (Petr) Cingr (1850-1920)
i (Jan) Prokesz (właśc. Prokeš, 1873-1935)
po czesku, dr. (Viktor) Haas (1882-1964)
po niemiecku”. Reporter zwracał uwagę,
że „pierwszy raz od wybuchu wojny nie
było widać na ulicy wojska ani żandarmeryi”, mimo że wiec zgromadził ponad 25
tys. uczestników, którzy potem przeszli
pochodem przez miasto.
Z kolei na wiecu ludowym na orłowskim Rynku pojawiło się prawie 30 tys.
ludzi. „Na wiec ten przybyli towarzysze
z okolicznych miejscowości z muzyką i
sztandarami. (…) Przemawiali tow. posłowie (Tadeusz) Reger (1872-1938) po
polsku, Cingr i Prokesz po czesku. Sklepy
zamknięte. Po wiecu pochody udały się
każdy do swych miejscowości”.
Sześć tysięcy osób świętowało na Rynku w Boguminie-Dworcu. „Tak imponującego i licznego wiecu jeszcze Bogumin nie
pamięta – przyznawają to i sfery mieszczańskie. (…) Wiec otwarł polski chór robotnic(z)y »Pieśnią pracy«. W języku polskim przemawiał tow. (Paweł) Stec (?-?),
niemieckim tow. dr. Haas, czeskim tow.
(Josef) Szaweł (właśc. Šavel, 1875-1945).
Po wiecu uformował się przy dźwięku
dwu doborowych kapeli imponujący pochód, który się przy walcowni drutu roz-

wiązał. Sklepy zamknięte, porządek i spokój wzorowy”.
We Frysztacie do sali hotelu Kolei Północnej przyszli pracownicy huty „gdyż
górnicy udali się na wiec do Orłowej”. Po
polsku przemówienie wygłosił Ludwik Lizak (1884 lub 1886-1957), a po niemiecku
niejaki towarzysz Grünwald (?-?). W ogrodzie Domu Robotniczego w Cieszynie do
kilkuset osób „przemawiał tow. dr. Guttmann (?-?) po polsku i tow. Rotttmann
(właśc. Rottmann, ?-?) po niemiecku”. Z
kolei „w Dziedzicach w ogrodzie hotelowym pana Schneebauma odbył się o godzinie 3 popołudniu wiec ludowy. Towarzysze z Czechowic przybyli w pochodzie
z muzyką. Przemawiał tow. dr. (Wacław)
Seidl (1867-1939). W wiecu wzięło udział
przeszło pięć set ludzi”. Kilka tysięcy osób
pojawiło się przed południem w Trzyńcu;
wysłuchano przemówień Regera i Rottmanna.
„Robotnik” odnotował również, że po
raz pierwszy obchodzili uroczyście 1 maja
robotnicy w Ustroniu: „Robota w fabryce metalowej i pile parowej spoczywała.
Orkiestra o świcie wygrywała po ulicach
i przypominała, że 1. maj to Święto robotnicze. O godzinie 10 zapełniła się sala
Windholza szczelnie robotnikami. Pod
przewodnictwem tow. (Franciszka) Czyża
(?-?) przemawiał tow. Gullas (?-?). Następnie sformułował się pochód z orkiestrą i
poszedł na rynek. Na rynku ustrońskim
przemówił krótko tow. G., poczem pochód po odegraniu i odśpiewaniu Czerwonego Sztandaru podążył z powrotem
przed lokal stowarzyszenia. Zdumiony
Ustroń przypatrywał się demonstracyi,
tej wspaniałej manifestacyi świadomego
swych celów proletaryatu przeciw dalszemu przedłużaniu wojny i za międzynarodowem braterstwem ludów, robotników”.
Podczas wszystkich tych wieców i manifestacji „uchwalili towarzysze polscy
jednogłośnie rezolucyę Komitetu Wykonawczego P. P. S. D. (Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska
Cieszyńskiego – przyp. jot)”, w której podnoszono m.in.: „Proletaryat polski, który
składa masowe oﬁary i życie i zdrowie wyraża w dniu dzisiejszym niezłomną wolę
położenia wreszcie kresu temu mordowi
światowemu i zakończenia wojny pokojem opartym na porozumieniu się braterskiem ludów całej Europy. (…) Naród polski, który oczekiwał od tej wojny swojej
niepodległości i zjednoczenia, jest dalej
rozbity na zabory i znajduje się w ciężkiej
zależności. Im dalej trwa wojna, tem sroższe klęski grożą nam jako robotnikom,
obywatelom i Polakom. Dlatego domagamy się pokoju, opartego na porozumieniu się wolnych narodów, na podstawie
prawa każdego narodu do decydowania
o własnym losie! Militaryzm ani kapitalizm wojny tej zakończyć nie zdoła, czas
więc, żeby ludy kres jej położyły! W dniu
uroczystości robotniczej 1. maja ponawiamy postanowienie wytrwania w międzynarodowem, solidarnem braterstwie
ludu pracującego wszystkich narodów, i
w urzeczywistnieniu tego braterstwa widzimy jedyny ratunek świata od zagłady.
Niech żyje międzynarodowa solidarność!
Niech żyje wolna niepodległa, zjednoczona Polska!”.
I te hasła padały publicznie jeszcze
przed słynnym wiecem w Orłowej 13 października 1918 r., podczas którego uchwalono deklarację o przynależności Śląska
Cieszyńskiego do Polski, a także przed
ukonstytuowaniem się Rady Narodowej!
Po prostu zebrani 1 maja pod czerwonym
sztandarem byli awangardą Niepodległości. I warto o tym pamiętać.
(jot)

Joanna Jurgała-Jureczka

Nie biało-czarne
P

iszę ten felieton w samochodzie, w drodze do Lublina. Zaczyna się trzydniowe,
bardzo intensywne przypominanie Zoﬁi
Kossak w roku rocznicowym. Sesja naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
potem uroczystości w Senacie w Warszawie i
wreszcie w Częstochowie. Ważne dni.
Przyjeżdża ze Szwajcarii i opowie o Zoﬁi Kossak wnuk pisarki, Franciszek Rosset, jedyny w tej rodzinie kontynuujący
literackie tradycje. Jest profesorem literatury w Lozannie, absolwentem naszego
Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezesem
Fundacji Kościelskich. Świetnie znający
polską literaturę, ale i też otwarty na świat,
zapewne nieraz zdumiony jest naszym
postrzeganiem wielu tematów, spraw i ludzi. Bo my chyba często chcemy widzieć
wszystko biało-czarno. Upraszczamy. A
sposób widzenia i interpretowania tego,
jak i czym żyła Zoﬁa Kossak, przekonuje
mnie, że tak właśnie jest. Jeden z przykładów, który przedstawiając pisarkę i
pokazując moją prawdę o niej zamierzam
poruszyć w Senacie, dotyczy stereotypów.
Dotyczy biało-czarnego postrzegania jej
samej i jej dokonań. Tymczasem była ona
kobietą i mocną, i mądrą, i szczerą. Oto,
jak sama oceniała po latach czas wojny i

Żeby osłodzić samotność wciąż czekającej,
wciąż niespokojnej Annie, córka podarowała jej szczeniaka. „A był to sky terier w typie
krzyżówek kozy angorskiej z krokodylem”.
Szczeniaczek okazał się być sympatyczną
suczką. Fopcia – nazwana tak, ponieważ i
ona była „w służbie”, a FOP to skrót od założonego przez aktywną konspiratorkę, Zoﬁę
Kossak: Frontu Odrodzenia Polski – nie zastąpiła psów stróżujących, psów pilnujących
gospodarstwa, które prawie na równi z gospodarzami mieszkały w góreckim dworze,
ale spełniła swoją rolę. Anna Kossakowa nie
była już sama. Miała psa. Jednak nadal nie
miała spokoju.
Lękiem siwowłosym nazwała Zoﬁa Kossak swoją matkę w opowiadaniu napisanym
z oddalenia, po latach, kiedy wspominała ją
– dawno już umarłą z wycieńczenia, choroby
i strachu podczas Powstania Warszawskiego.
Kiedy odchodziła, pożegnała się westchnieniem:
– Spokój, nareszcie spokój.
Prowizorycznie pochowana, zawinięta w
prześcieradło na dziedzińcu szpitala, na góreckim cmentarzu spokój odnalazła wiele lat
później. A jej córka, Zoﬁa pytała samą siebie
– czy gdybym jej zaoszczędziła strachu, żyłaby dłużej, spokojniej?

•••

Zoﬁa Kossak nie jest postacią papierową –
biało czarną i jednowymiarową.
W jednowymiarowości wręcz nieprawdziwą,
nieludzką. Zoﬁa Kossak jest ludzka
i prawdziwa. Zastanawia się, ma wątpliwości.
A ja jestem jej wdzięczna, że dokonała rzeczy
niezwykłych, że była charyzmatyczna,
że pociągnęła za sobą innych, także
niezapomnianych i odważnych. Jan Karski
na przykład był nią wręcz zafascynowany.
Jestem jej wdzięczna także za to, że nie tylko
miała wątpliwości, ale o nich opowiedziała.
Że była autentyczna, że sama sobie nie
stawiała pomników.
konspiracyjnej działalności. Opowiadała o
matce – ziemiance, mieszkającej w dworku w Górkach Wielkich. Z tego miejsca ją
wyrwała wojna. Zamieszkała w Warszawie
z córką – pisarką i konspiratorką. Była często sama, czekająca z niepokojem na Zoﬁę,
która zmieniła nazwisko, sposób życia, poświęciła się służbie. Dbała o nią, owszem,
ale dbała też o Polskę. Życie jest służbą –
powtarzała. A życiem ryzykowała każdego
dnia. Była nieostrożna. Wracała późno.
– Co ci, mamuś? – pytała, widząc bladość i
drżenie rąk staruszki.
– Nic, moje dziecko, nic… – zapewniała
nieszczerze wciąż wylękniona, przestraszona, wciąż niespokojna. A potem nie mogła
zasnąć do rana i nikła w oczach.

Zdanie w opowiadaniu: „Akusia i babcia”,
opublikowanym w roku śmierci pisarki,
musi zastanowić:
Zoﬁa Kossak napisała, że Weronika, bohaterka, która jest zapewne jej alter ego, podczas wojny „uległa (…) złudzeniu (a ulegało
mu wówczas wiele tęższych od niej głów), że
»robota podziemna«, wydawanie konspiracyjnej prasy jest świętym obowiązkiem każdego Polaka, że temu obowiązkowi trzeba
podporządkować wszelkie prywatne uczucia, nawet ten lęk siwowłosy. Że po prostu
tych spraw nie godzi się kłaść na szalę. Dziś,
gdy staruszki dawno nie ma, nie jest tego
równie pewna, ale wtedy nie nawiedzały jej
żadne wątpliwości: każdy jest żołnierzem i
basta”.
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PIĄTEK 27 KWIETNIA
6.05 Blondynka 3 (s.) 6.55 Magazyn śledczy Anity Gargas 7.25
Domisie (dla dzieci) 7.55 Pytanie
na śniadanie 8.35 Pogoda 8.40 Pytanie na śniadanie 8.50 Panorama
8.55 Pytanie na śniadanie 11.00
Panorama 11.05 Pogoda 11.15 Pytanie na śniadanie 11.25 Polonia 24
11.45 Rozmowa Polonii 12.00 Halo
Polonia 12.50 Wiadomości 13.00
Krótka historia. Stefan Batory 13.10
Na sygnale 13.45 M jak miłość (s.)
14.40 Przystań. Krokodylek 15.35
Portrety niepodległości. Walerian
Czuma 15.45 Wiadomości 15.55
Wilnoteka 16.15 Mieszkanie w
dzielnicy zamkniętej 16.55 Notacje.
Trener Antoni Piechniczek 17.10
Baw się słowami 17.20 Krótka historia. Amerykański dług honorowy 17.30 Teleexpress 17.55 Okrasa
łamie przepisy. Mięsne przysmaki... z warzyw 18.25 Kwartet 18.55
Na sygnale. Gorączka sylwestrowej nocy 19.25 Wolny ekran 19.45
Dobranocka 20.00 Wiadomości,
sport, pogoda 20.45 Na dobre i na
złe (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Halo
Polonia 22.45 Kocham Cię, Polsko!

SOBOTA 28 KWIETNIA
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.55 Pytanie na śniadanie 8.35 Pogoda 8.40
Pytanie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śniadanie 10.55
Polonia 24 11.10 Halo Polonia 11.50
Okrasa łamie przepisy. Mięsne
przysmaki... z warzyw 12.20 Ojciec
Mateusz 18 (s.) 13.15 Na dobre i na
złe (s.) 14.10 Kocham Cię, Polsko!
15.40 Wolny ekran 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Teleexpress 17.55 M
jak miłość (s.) 18.50 Od Opola do
Opola 19.45 Dobranocka 20.00
Wiadomości, pogoda, sport 20.45
Ziemia obiecana 21.50 Złote runo
23.25 Opole 2017 na bis 23.50 M
jak miłość (s.).

NIEDZIELA 29 KWIETNIA
5.55 Czarne chmury. Czarna sakwa
6.50 Kierunek Zachód 7.10 Hydrozagadka 8.30 Teleranek. Jak działa
mózg? 9.00 Baw się słowami 9.30
Ziarno. Cioteczka Hania 10.00
Transmisja mszy świętej polowej
sprzed bazyliki pw. Wniebowzięcia
NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie
12.35 Fryderyki 2018 14.45 Czarne chmury. Czarna sakwa 15.40
Turystyczna jazda 16.00 Zakochaj
się w Polsce. Czersk i Góra Kalwaria 16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.30
Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.)
18.50 Oczy w oczy 19.25 Baw się
słowami 19.40 Dobranocka 20.00
Wiadomości, pogoda, sport 20.45
Dziewczyny ze Lwowa 2. Karta Polaka 21.40 Uwaga - premiera! Anatomia zła 23.50 M jak miłość (s.).

PONIEDZIAŁEK 30 KWIETNIA
6.20 Zakochaj się w Polsce. Czersk i
Góra Kalwaria 6.50 Nad Niemnem
7.10 Dlaczego? Po co? Jak? 7.25 Supełkowe ABC 7.55 Pytanie na śniadanie 8.35 Pogoda 8.40 Pytanie na
śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śniadanie 11.00 Panorama
11.10 Pogoda 11.15 Pytanie na śniadanie 11.25 Kulturalni PL 12.20 Racja stanu 12.50 Wiadomości 13.00
Krótka historia. Amerykański dług

honorowy 13.10 Barwy szczęścia
(s.) 13.45 Dziewczyny ze Lwowa 2.
Karta Polaka 14.40 Oczy w oczy.
Jan Tomaszewski 15.10 Misja 15.45
Wiadomości 15.55 Korona królów
16.25 1200 muzeów w Polsce. Etnograﬁa 16.55 Supełkowe ABC 17.20
Krótka historia 17.30 Teleexpress
17.55 Niedziela z... rolami Gustawa Holoubka 18.40 Pod Tatrami
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25
Nad Niemnem 19.45 Dobranocka
20.00 Wiadomości, pogoda, sport
20.45 O mnie się nie martw 7 21.45
Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii
22.20 Halo Polonia 23.10 Samotny
w sercu dżungli.

WTOREK 1 MAJA
6.05 Od Opola do Opola 7.05 Pożyteczni.pl 7.35 Margolcia i Miś
zapraszają dziś 7.55 Pytanie na
śniadanie 8.50 Panorama 8.55
Pytanie na śniadanie 11.00 Panorama 11.05 Pogoda 11.15 Pytanie
na śniadanie 11.25 Polonia 24 11.45
Rozmowa Polonii 12.00 Halo Polonia 12.50 Krótka historia 13.00
Barwy szczęścia (s.) 13.35 Ziemia
obiecana 14.40 Dolina Pałaców i
Ogrodów 15.40 Dzień jak co dzień.
Majowe święto 15.55 Korona królów 16.20 Gala „Srebrne usta”
16.45 Warszawski fortepian Chopina 17.30 Teleexpress 17.55 Hity
kabaretu. „Drzwi” i inne hity Kabaretu Moralnego Niepokoju 18.55
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z Wysp 19.45 Dobranocka
20.00 Wiadomości, pogoda, sport
20.45 Ojciec Mateusz 18 (s.) 21.40
Ja wam pokażę! 23.40 Herbatka z
kabaretem.

ŚRODA 2 MAJA
6.15 Blondynka 3 7.05 Baśnie i
bajki polskie. Złota jabłoń 7.25 W
krainie baśni. Smok Wawelski 7.55
Pytanie na śniadanie 8.35 Pogoda
8.40 Pytanie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śniadanie
11.00 Panorama 11.05 Pogoda 11.15
Pytanie na śniadanie 11.25 Kino
retro. Dwie Joasie 13.00 Majówka
wileńska 13.10 Barwy szczęścia (s.)
13.45 O mnie się nie martw 7 14.35
Warto rozmawiać 15.35 Rzecz Polska. Klocki Zoﬁi Stryjeńskiej 15.55
Korona królów 16.25 Astronarium.
Fale grawitacyjne 16.55 W krainie
baśni. Smok Wawelski 17.20 Krótka historia. Stefan Pogonowski
17.30 Teleexpress 17.50 Majówka
wileńska 18.00 Wschód 18.30 Barwy szczęścia (s.) 19.00 Wilnoteka
19.20 Dobranocka 19.30 Wiadomości, pogoda, sport 20.10 25 lat TVP
Polonia 21.45 Polonia 24 22.05
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 23.05 Majówka wileńska 23.15
Polskie ślady w Argentynie.

CZWARTEK 3 MAJA
7.00 Wschód 7.30 Zwierzaki Czytaki 7.55 Pytanie na śniadanie
8.35 Pogoda 8.50 Panorama 8.55
Pytanie na śniadanie 11.00 Panorama 11.05 Pogoda 11.15 Pytanie
na śniadanie 11.30 Majówka wileńska 11.40 Święto Konstytucji
3 maja 13.00 Majówka wileńska
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 M
jak miłość (s.) 14.30 Majówka wileńska 14.40 Wniebowzięci 15.30
Misja 15.55 Korona królów 16.20
Koncert 100-lecia ZAiKS-u 17.30
Teleexpress 17.50 Koncert 100-lecia ZAiKS-u 19.05 Barwy szczęścia
(s.) 19.35 Majówka wileńska 19.45
Dobranocka 20.00 Wiadomości,
pogoda, sport 20.45 Miasto skarbów. Patek Gondolo 21.35 Miasto
z morza 23.40 Magazyn śledczy
Anity Gargas.
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Postępująca dewastacja
Cmentarza Bernardyńskiego
Na wileńskim Cmentarzu Bernardyńskim coraz częściej możemy
spotkać mieszkańców pobliskich bloków spacerujących alejkami
cmentarnymi w towarzystwie swych czworonogów. Zapewne pies
na cmentarzu to nic złego, pod warunkiem, że jego gospodarz po
nim posprząta.

G

dy widzę, jak pies zadziera
łapę nad czyimś nagrobkiem, serce mi się kraje.
Ten stary cmentarz jest strzeżonym przez państwo obiektem dziedzictwa kulturowego. Spoczywa tu
wiele postaci zasłużonych dla miasta – mówi Jadwiga Pietkiewicz,
wieloletnia opiekunka cmentarzy
wileńskich.
Ubolewa, że obecnie nikt nie
ochrania wileńskiej nekropolii,
ponadwiekowe ogrodzenia miejscami zawaliły się, a od strony Wilenki na cmentarz każdy może dostać się o każdej porze dnia i nocy.
– W latach 40. mój wuj był kierownikiem tego cmentarza, który należał do kościoła bernardyńskiego, a
opiekunem był proboszcz tego kościoła, ks. kanonik Jan Kretowicz.
Wówczas cmentarz był zadbany,
ogrodzony murem, w nocy oświetlony latarniami, z eleganckimi
alejkami i tonący w kwiatach. Przy
wejściu stał słup, a na nim wisiała
tablica informacyjna, co wolno robić, a czego nie. Szkoda, że teraz
miasto należycie nie dba o ten zabytkowy zakątek. Często o zmroku
przychodzą tutaj grupy ubranej na
czarno młodzieży, z łańcuchami
przymocowanymi do ubrania. Siedzą przeważnie pod kaplicą, palą
papierosy i piją piwo. Nie ma tu ani
jednej kamery, a akty wandalizmu
zdarzają się często – opowiada pani
Jadwiga.
Przypomina, jak w czasach
sowieckich
nekropolie
były
bezlitośnie dewastowane i rabowane. Po wojnie o cmentarzach św. Piotra i Pawła, Bernardyńskim i Rossie zapomniano.
– Skazane zostały na stopniowe
popadanie w ruinę. Krewni ludzi,
którzy na nich spoczęli, zginęli w
czasie wojny lub wyjechali podczas repatriacji do Polski. Nie było
więc komu opiekować się grobami.
Poza tym w czasach sowieckich nekropolie były bezlitośnie dewastowane i rabowane. Zwalone krzyże,
tablice porozrzucane bez ładu, powyrywane metalowe ogrodzenia i
złodzieje okradający mogiły z kosz-

Fot. ARC

•••
Nekropolia bernardyńska wpisana została na
listę najpiękniejszych cmentarzy europejskich.
Wybrane nagrobki, kaplice nagrobne oraz
mauzolea rodzinne w 2005 roku zostały
wpisane do Rejestru Dóbr Kultury z uwagi na
takie wartości, jak autentyczność, typowość,
rzadkość oraz unikatowość
towności – tak przedstawiał się obraz cmentarzy w tamtym okresie —
opowiada pani Jadwiga.
Niestety, przypadki wandalizmu, w tej lub innej formie, zdarzają się też dziś. Przed kilku dniami zniszczone zostało metalowe
ogrodzenie przy grobie Władysława Zahorskiego, autora słynnego
„Przewodnika po Wilnie”. Prawdopodobnie wandale chcieli metalowe fragmenty ogrodzenia sprzedać
w skupie złomu.
Gintautas Runovičius, kierownik działu porządku miejskiego i
ochrony środowiska w samorządzie stołecznym, poinformował

„Kurier Wileński”, że do połowy
maja w rożnych zakątkach Wilna pojawią się 33 nowe kamery.
Przedstawiciel samorządu dodał,
że zainstalowanie monitoringu
na Cmentarzu Bernardyńskim w
najbliższym czasie nie jest przewidziane.
Na tej wileńskiej nekropolii spoczywa wiele pokoleń wilnian, wiele postaci zasłużonych dla miasta:
m.in. słynni botanicy Józef i Stanisław Jundziłłowie, krytyk literacki
Leon Borowski, matematyk Franciszek Narwojsz czy malarz Kanuty
Rusiecki.
„Kurier Wileński”/Litwa

Polka oﬁarą rasistowskiego ataku
B

rytyjskie dzieci zagradzały
45-letniej kobiecie drogę, obrzucały ją wyzwiskami, parodiowały akcent, a jedno uderzyło ją w
plecy tylko dlatego, że jest Polką.
Marta S. padła oﬁarą rasistowskiego ataku, którego sprawcami
byli nieletni w Swindon.
Polka poskarżyła się policji i lokalnym mediom po ataku dokonanym przez grupkę dzieci. Nieletni
kilkakrotnie dokuczali jej na ulicy,
kiedy szła z dzieckiem, a jeden z
grupy młodocianych uderzył ją w
plecy.

45-letnia Polka uwieczniła sytuację telefonem komórkowym
i przekazała nagrania lokalnej
gazecie dodając, że te same dzieci zachowywały się wobec niej
podobnie już tydzień wcześniej.
Sprawców było sześcioro i nie mieli
więcej niż 12 lat.
Kobieta twierdzi, że spokojnie
szła z córką na plac zabaw, kiedy
podbiegło do nich kilkoro chłopców. Na jednym z nagrań słychać,
jak chłopiec woła matkę i krzyczy, że
Polka jest pedoﬁlką i żeby przestała
za nimi chodzić. Inny próbował na-

śladować jej polski akcent, mówiąc,
aby „poskarżyła się policji”.
Polka jest zszokowana i czuje się
fatalnie po tej sytuacji. – Mieszkam
tu od 2005 roku i nigdy wcześniej
nie spotkałam się z rasistowskimi
zachowaniami – cytuje Martę S.
serwis Swindonadvertiser.co.uk.
Polka podkreśliła, że jest skłonna
zeznawać przed sądem, jeśli policja
zajmie się tym incydentem. Rzecznik Wiltshire Police potwierdził, że
policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, ale nikt nie został aresztowany.
„Londynek.net”/Anglia
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CO W TEATRZE

formacje natury paszportowo-wizowej:
inż. E. Branny, tel. 731 659 203. Termin
zgłoszeń do 14 maja włącznie.
CZ. CIESZYN – MK PZKO Czeski
Cieszyn-Osiedle urządza dla swych
członków i sympatyków jednodniową
wycieczkę do Katowic w dniu 12. 5. W
programie m.in. kopalnia „Wujek”, strefa kultury, Muzeum Śląskie, szlak architektury. Szczegóły przy zgłoszeniu. Zostało parę wolnych miejsc. Atrakcyjna
cena wycieczki (bez biletów wstępu):
członek MK PZKO 100 kc, pozostali 200 kc. Zgłoszenia pod nr. tel. 777
736 637, do 8 maja.
 Majowy wykład MUR-u odbędzie się
w czwartek 3. 5. o godz. 17.00 w auli Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego.
„Ja tylko próbowałam żyć po ludzku.
To przecież nic takiego. Każdy by tak
zrobił” – postać Ireny Sendlerowej, która uratowała ponad 2000 żydowskich
dzieci z warszawskiego getta, przedstawi pisarka Renata Piątkowska.
DARKÓW – MK PZKO w KarwinieDarkowie i Frysztacie zapraszają
wszystkich miłośników polskiego folkloru na 23. edycję tradycyjnej imprezy
„Maj nad Olzą”, która odbędzie się w
niedzielę 6. 5. od godz. 15.00 w Parku
Uzdrowiskowym obok Domu Towarzyskiego w Karwinie-Darkowie. W
programie wystąpią chór męski „Gorol”, ZPiT „Olza” oraz chór „Lira”.
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE – Macierz oraz dyrekcja Polskiej Szkoły
Podstawowej i Przedszkola zapraszają
na spotkanie towarzyskie pt. „Stawiani
Moja” w poniedziałek 30. 4. od godz.
15.00 na boisku szkolnym. W razie
niepogody w jadalni szkolnej. Oprócz
Stawiania Moja można zwiedzić szkołę i przedszkole, obejrzeć mecz piłki
nożnej pomiędzy uczniami szkoły i rodzicami, współzawodnictwa uczniów,
budki dla ptaków, odwiedzić kawiarenkę nauczycielek itp. Wstęp na imprezę
jest wolny.
GRÓDEK – PSP i Macierz Szkolna zapraszają na „Majówkę, czyli Stawiani
moja” w poniedziałek 30. 4. o godz.
15.30 w ogrodzie szkolnym. W programie widowisko w wykonaniu dzieci
przedszkola oraz uczniów szkoły.
JABŁONKÓW – PSP im. H. Sienkiewicza zaprasza na przedstawienie
szkolne pt. „Simsala Grimm – czyli
zamieszanie w Krainie Bajek”, które
odbędzie się 3. 5. i 4. 5. o godz. 15.30 w
Domu PZKO.
 Zarząd MK PZKO zaprasza na przedstawienie teatru amatorskiego MK
PZKO z Milikowa-Centrum pt. „Flacha
– czyli Jak to han downi bywało” w
niedzielę 29. 4. o godz. 16.00 do Domu
PZKO.
LESZNA DOLNA – Zarząd MK
PZKO zaprasza do udziału w spotkaniu przy pomniku oﬁar z Lesznej
Dolnej poległych w II wojnie światowej. Zbiórka przy Domu PZKO

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN:
Mayday (28, godz. 17.30);
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: Pinokio (27, godz. 17.00; 30, 2, godz. 10.00; 3,
godz. 10.00, 14.00) 4, godz. 8.30, 10.30);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN:
Večer tříkrálový (29, godz. 17.30; 2, 4,
godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Coco (2730, godz. 15.00; 1, 2, godz. 16.00); Dukla
61 (27, 29, godz. 17.30); Dvě nevěsty a
jedna svatba (27-29, godz. 17.30); Kazišuci (27-29, godz. 20.00); Na same dno
(30, 1, 2, godz. 17.30); Avengers: Wojna
bez granic (30, 1-3, godz. 19.00); Każdego dnia (30, 1, 2, godz. 20.00; ); I że ci nie
odpuszczę (30, godz. 20.00); Planeta
Česko (3, godz. 16.00); Nić widmo (3,
godz. 17.30); Zemsta (3, godz. 20.00);
KARWINA – Centrum: Kaczki z gęsiej
paczki (28, godz. 12.30; 1, godz. 14.00);
Dvě nevěsty a jedna svatba (28, godz.
17.15; 29, 30, godz. 20.00); Avengers:
Wojna bez granic (27, godz. 16.45, 20.00;
28, godz. 14.30, 20.00; 29, godz. 14.00,
17.00; 30, godz. 17.00; 1, 3, godz. 16.15);
Kazišuci (1, 2, godz. 19.30); Ciche miejsce (3, godz. 20.00); KARWINA – Ex:
Dvě nevěsty a jedna svatba (27, godz.
19.00); TRZYNIEC – Kosmos: Kaczki z
gęsiej paczki (28, 29, godz. 15.00); Avengers: Wojna bez granic (27-29, godz.
17.30); Kazišuci (27-29, godz. 20.00);
Batalives (30, godz. 17.30); Szkolna
imprezka 3 (30, godz. 20.00; 1, 2, godz.
17.30); Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali (1, godz. 15.00); Beach
Rats (1, 2, godz. 20.00); Dvě nevěsty a
jedna svatba (3, godz. 17.30); Ciche miejsce (3, godz. 20.00); JABŁONKÓW:
Ziemia. Niezwykły dzień z życia planety (27, godz. 17.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM,
niedziela, wiadomości regionalne od
godz. 6.00; powtórka na antenie ČT2,
niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz.
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków za
Olzą” – niedz. godz. 8.15 na 103 FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

CO W TERENIE

Osówki. Informacje również na www.
ptts-beskidslaski.
ORŁOWA-LUTYNIA – MK PZKO zaprasza na Dzień Gospodarza we wtorek 1. 5. od godz. 9.00 w świetlicy Koła
PZKO. W programie: rajd rowerowy,
turniej tenisa stołowego, współzawodnictwa rodzinne, ognisko, opiekanie
kiełbasek, gry i zabawy dla dzieci,
smaczna domowa kuchnia.
RZEKA – MK PZKO oraz gmina Rzeka zapraszają na spektakl lalkowy dla
dzieci Teatru Lalek „Bajka” w wersji
czesko-polskiej pt. „O kiju samobiju”
29. 4. o godz. 15.30 w gminnej gospodzie.
ŚMIŁOWICE – MK PZKO zaprasza na
przedstawienie pt. „A tak se tu żyjymy
II” w poniedziałek 7. 5. o godz. 18.00
oraz 8. 5. o godz. 17.00 do sali Urzędu
Gminnego.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK PZKO
zaprasza członków na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 1. 5. o godz.
15.00 w Czytelni. W programie prelekcja MUDr. Michała Raszki.

OFERTY
MALOWANIE DACHÓW – blacha,
papa, 3 x lakier włącznie z remontem.
Malowanie płotów i elewacji. Tel.
732 383 700, Balicki.
GŁ-218
MALOWANIE I LAKIEROWANIE,
natryski Gotele. Trzyniec, Cz. Cieszyn
i okolica. Tel. 605 939 948.
GŁ-236
NAPRAWIAMY automobily wszystkich značek, AUTOSERVIS – PNEUSERVIS Pamicar s.r.o. – Tel.: +420
608 120 706.
GŁ-177
PRZEPROWADZKI + ekipa oraz
usługi transportowe. Tel. +48 601
478 108.
GŁ-130
www.zlotaraczka.ml,
tel. 792 591 798.
GŁ-114
PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do
domu – zadzwoń: +48 609 852 057.
Uszczelniamy wszystkie rodzaje dachów.
GŁ-641
WYNAJMĘ MIESZKANIE 1+1 w
Trzyńcu. Tel. 774 324 951, po godz.
10.00.
GŁ-241

KONCERTY
BYSTRZYCA – Rada Kościelna Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. zaprasza na koncert chórów,
który odbędzie się w niedzielę 29. 4.
o godz. 16.00 w kościele ewangelickim w Bystrzycy. W programie wystąpią chóry Luterańskiego Kościoła
Ewangelickiego A. W.
LUTYNIA DOLNA – MK PZKO zaprasza na Koncert Majowy z okazji 110-lecia chóru „Lutnia” w niedzielę 13. 5. o
godz. 15.00 do kościoła paraﬁalnego w
Lutyni Dolnej, gdzie oprócz Jubilata
wystąpią chóry mieszane „Zaolzie” z

REKLAMA

Zoo Ostrava,
příspěvková organizace, hledá vhodného uchazeče na místo

PRACOVNÍKA VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI
PRO KOMUNIKACI V POLŠTINĚ.
Požadavky:











Jedná se o hlavní pracovní poměr na plný úvazek

vysokoškolské vzdělání nejlépe přírodovědného zaměření
zkušenos s prací s lidmi při organizování nejrůznějších ak vit
časová flexibilita (práce i o víkendech)
výborný ústní a písemný projev v českém jazyce
výborný ústní a písemný projev v polském jazyce
komunika vnost, krea vita, flexibilita, schopnost pracovat v pracovním
kolek vu
znalost anglič ny či dalšího světového jazyka výhodou
znalost práce na PC
řidičský průkaz skupiny B výhodou
trestní bezúhonnost

Přihlášky s životopisem zasílejte nejpozději do 10. 5. 2018
na e-mailovou adresu vyuka@zoo-ostrava.cz.
Termín výběrového řízení: 17. května 2018 v Zoo Ostrava.
Podrobnos na h p://www.zoo-ostrava.cz/cz/zoo/vyberova-rizeni/

GL-121

Nabízíme: mimořádně zajímavou práci v prostředí zoologické zahrady, možnost
dále se vzdělávat a odborně růst, práci v dobrém kolek vu a možnost
podílet se na rozvoji Zoo Ostrava.

GL-250

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Seniora
MK PZKO zapraszają na spotkanie 2. 5.
o godz. 15.00 do Domu PZKO.
CIERLICKO-KOŚCIELEC – Piknik
Patriotyczny 1. 5. od godz. 15.00 w
Domu Polskim ŻiW oraz w plenerze.
Wystawa w 100-lecie Czynu Legionowego, krótka prelekcja o ciekawostkach
z życia Piłsudskiego i o 100-leciu Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Występ
dzieci ze szkoły z Cierlicka. Dla dzieci nadmuchiwany zamek, konkursy
z nagrodami i zabawy z harcerzami.
Spotkanie towarzyskie po prelekcjach.
Na wspólne świętowanie Dnia Polonii
i Polaków za Granicą oraz Święta Flagi
zapraszają MK PZKO Cierlicko-Kościelec, Macierz Szkolna z Cierlicka, Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury oraz
KWMBLM.
CIESZYN – CZ. CIESZYN – Firma „Ondraszek” organizuje w dniach 28. 6.- 3.
7. wycieczkę na Białoruś i Litwę śladami Adama Mickiewicza. Trasa: Warszawa – Baranowicze – Zaosie koło Nowogródka – Tuchanowicze – Świteź – Lida
– Nowogródek – Bieniakonie – Wilno –
Troki – Czeski Cieszyn. Zaliczka 680 zł
lub 4200 kc. Kontakt i szczegółowe in-

7. 5. o godz. 16.30. Po spotkaniu przy
pomniku zapraszamy na „Spotkanie
klubowe” do Domu PZKO. W programie chrzest nowej książki pt. „Ciekawostki z (o) Lesznej Dolnej” – autor
T. Szkucik, projekcja ﬁlmu „Dokumenty z życia MK PZKO Leszna Dolna w latach 1990-1996”.
PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd
na wycieczkę autokarową W10 Wisła – Kamienny nastąpi we wtorek
1. 5. o godz. 7.00 z Karwiny, o godz. 7.20
z Cz. Cieszyna, o godz. 7.35 z Trzyńca – dworzec kolejowy (stary). Uwaga!
Prosimy uczestników o przygotowanie „drobnych” (20 koron/osoba) jako
wstęp na imprezę „Rozpoczęcie sezonu
turystycznego PTTK”. Prosimy nie zapomnieć o dokumentach, ubezpieczeniu, złotówkach. Są jeszcze wolne miejsca. Informacje tel.: 776 046 326.
 zaprasza na wtorkową wycieczkę
8. 5. trasą Goleszów – Tuł – Leszna. Odjazd autobusu z przystanku CieszynCelma (pierwszy przystanek za granicą) o godz. 9.00. Informacje pod nr. tel.
+48 606 133 123.
 Towarzystwo Rowerowe „Olza”
zaprasza na podbeskidzkie wędrówki rowerowe w niedzielę 6. 5. Wyjazd
rozpoczynamy o godz. 9.00 sprzed
remizy strażackiej w Cz. Cieszynie.
Trasa prowadzi przez Trzanowice do
Ligotki Kameralnej, Śmiłowic, Gutów
dalej przez Niebory, Trzyniec-Podlesie
do lasku Koła PZKO Trzyniec-Osówki.
Zakończenie połączone ze smażeniem
jajecznicy. Inf. Władysław Niedoba, tel.
773 946 448.
 informuje, że wycieczka do Ostrawy
28. 4. się nie odbędzie!
 korzystając z propozycji MK PZKO
Osówki zapraszamy 6. 5. członków í
sympatyków „BŚ” na spotkanie przy
ognisku połączone ze smażeniem jajecznicy i opiekaniem kiełbasek. Dojście do celu w lasku na Osówkach w
godz. 14.00-15.00. Proponowane trasy:
trasa piesza A – z Wędryni przez Leszną (10,5 km). Odjazd pociągiem z Karwiny o godz. 9.56, z Cz. Cieszyna o godz.
10.22. Start w Wędryni o godz. 10.36,
prowadzi Edek Jursa 603 887 418; trasa piesza B – Końska-Osówki (cca 2,5
km). Odjazd pociągiem z Karwiny o
godz. 11.56, z Cz. Cieszyna o godz. 12.22
– dojście indywidualne; trasa rowerowa – w ramach W72 – podbeskidzkie
wędrówki rowerowe. Prowadzi Władek Niedoba. Prosimy zabrać 2 jajka,
ewentualnie kiełbaski do opiekania.
Dla rowerzystów jaja załatwia „Beskid
Śląski”. Chleb dla wszystkich zapewniony. Wstęp 20 koron (rowerzyści 30
kc). Na miejscu możliwość zakupienia
kawy, herbaty, wody, piwa. Biesiadnikom przygrywać będzie na akordeonie
pan Kubeczka. Dla tych, którzy nie wybiorą się na wycieczkę, proponujemy
obejrzenie spektaklu teatrzyku lalek
„Bajka” o godz. 14.00 w Domu PZKO

Orłowej-Lutyni, „Hasło” ze Skrzeczonia oraz zespoły z Polski. Po koncercie
uroczystość jubileuszowa kontynuowana będzie w Domu Kultury w Lutyni Dolnej a z programem przedstawi
się zespół „Niezapominajki”.

ZAPISY
CZ. CIESZYN – Zapraszamy do
zapisów w przedszkolach z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie w dniach 2. 5. i 3. 5.
w godz. 8.00-15.30 w poszczególnych placówkach: przedszkole przy
ul. Moskiewskiej, tel. 595 172 988;
przedszkole przy ul. Akacjowej, tel.
595 171 129; przedszkole przy ul. Polnej, tel. 595 171 126; przedszkole przy
ul. Grabińskiej, tel. 595 172 987.
MILIKÓW – Zapraszamy do zapisu połączonego z dniem otwartych
drzwi do przedszkola w Milikowie
w dniu 4. 5. w godz. 8.00-15.30. Prosimy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka oraz dowód osobisty. W
wypadku niedogodności terminu
można kontaktować się telefonicznie pod nr. 555 444 122.
ORŁOWA-LUTYNIA – Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania zapraszają do zapisów
do przedszkola na rok szkolny 2018-19
w czwartek 3. 5. w godz. 8.00-10.00 oraz
14.00-16.00.

WYSTAWY
TEATR CIESZYŃSKI, Cz. Cieszyn.
Ostrawska 67: zaprasza 28. 4. o godz.
17.00 na wernisaż wystawy obrazów
Moniki Milerskiej. Wystawa czynna
do 20. 5.
KARWINA-FRYSZTAT, Biblioteka Regionalna, Oddział Literatury Polskiej, Rynek Masaryka 9/7:
zaprasza 2. 5. o godz. 17.00 na wernisaż wystawa Herberta Kiszy pt.
„Graﬁka, Ekslibris”. Wystawa czynna do 31. 5. w godzinach otwarcia
biblioteki.
CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, ul. Grabińska 33: do 10. 5. wystawa pt. „Karol Piegza, życie i twórczość”. Czynna od wtorku do piątku w
godz. 8.00-15.00.
KARWINA, MIEJSKI DOM KULTURY, sala Mánesa, Osvobození
1639/43: do 16. 5. wystawa Stanislava
Agnera pt. „Dřevěné nálady“. Czynna:
po, sr, pt: w godz. 9.00-15.00; wt-czw: w
godz. 9.00-19.00.
GOROLSKIE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, Drzewionka
na Fojstwiu, Mosty k. Jabłonkowa:
do 10. 5. wystawa obrazów Klaudii
Švrčkovej pt. „Doteki”. Czynna po-pt:
w godz. 8.00-16.00; so i święta w godz.
8.30-12.30.
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TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.50 Doktor Martin (s.)
10.35 Parówka 10.45 Opowiadaj (s.)
11.45 Czarne owce 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu
14.00 Na tropie 14.25 Reporterzy
TVC 15.10 Podróżomania 15.40 Losy
gwiazd 16.35 Łopatologicznie 17.30
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom 18.55
Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.00 Żandarmskie humoreski (s.)
21.30 Wszystko-party 22.25 Poirot
(s.) 23.20 Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.05 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Podróżomania 9.35 Most
między kiczem a mistyką 10.20 Ukryta
twarz ewolucji 11.25 Vincentius 11.35
Kosmas 11.50 Królestwo natury 12.20
Chcesz mnie? 12.45 GEN - Galeria elity narodu 13.00 Historia aktorki 13.55
Thunderbolt 14.40 Zatonięcie pancernika Roma 15.40 Słynne operacje wojskowe II wojny światowej 16.30 Czar
Afryki 16.55 Japonia, powrót do źródeł 17.45 Z kucharzem dookoła świata
18.45 Wieczorynka 18.55 Kwartet 19.25
Historie domów 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Cudowna
planeta 20.50 10 najważniejszych odkryć w Egipcie 21.40 Słońce północy
(s.) 23.25 Vertigo (ﬁlm) 1.30 Trabantem przez Amerykę Południową.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 9.45 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.55
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.55
Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Mistrzostwa
powiatu (ﬁlm) 22.30 Wyścig śmierci
(ﬁlm) 0.25 Dowody zbrodni (s.).

PRIMA

6.40 Atomówki (s. anim.) 6.55 Transformery (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.)
9.35 Policja w akcji 10.35 Wiatr nad
rzeką (ﬁlm) 12.25 Południowe wiadomości 12.35 Gliniarz i prokurator
(s.) 13.35 Lekarz z gór (s.) 14.30 Komisarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja w akcji 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości,
wiadomości kryminalne 19.55 Top
Star 20.15 Morderstwa na przełomie
wieków (s.) 21.15 Furia (ﬁlm) 0.00
Policja w akcji 1.00 Komisarz Rex (s.).

SOBOTA 28 KWIETNIA

TVC 1

6.00 Co umiały nasze babcie, a o
czym my zapomnieliśmy 6.25 Parówka 6.40 Łopatologicznie 7.30
Bajka 8.15 Gejzer 8.45 Ojciec Brown
(s.) 9.30 Columbo (s.) 11.05 Wszystko-party 12.00 Tydzień w regionach
12.25 Nasze hobby 13.00 Wiadomości
13.05 Kiedy kogut zniesie jajko (bajka)
14.05 O Kubie i księciu Jakubie (ﬁlm)
14.55 Perinbaba (bajka) 16.30 Światowa dziewczyna (ﬁlm) 17.35 Poirot (s.)
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00
Cuda natury 21.10 Bathory (ﬁlm)
23.30 Columbo (s.) 1.00 Bolkoviny.

TVC 2

6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt
6.30 Babar i przygody Badou (s.
anim.) 6.50 Mikołajek (s. anim.) 7.05
Show Garﬁelda 7.20 Nowości z natury 7.30 Studio Kolega 9.00 Nasza
wieś 9.55 Folklorika 10.25 Lotnicze
katastrofy 11.15 Apokalipsa: II wojna
światowa 12.10 Podróż do Indii 13.10
Jak się mieszka z psem 13.25 Babel
13.50 Cartouche - zbójca (ﬁlm) 15.45
Magiczne otchłanie 16.15 Olbrzym w

rzece 17.05 Kamera w podróży 18.00
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka
19.05 Czar Afryki 19.30 Niezrealizowane projekty 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Młody
Karol Marks (ﬁlm) 22.00 Braterstwo
broni (ﬁlm) 0.25 Mamon (s.).

NOVA

6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.30
Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.)
6.55 Miles z przyszłości (s. anim.) 7.20
Kacze opowieści (s. anim.) 8.05 SpongeBob Kanciastoporty (s. anim.) 8.30
Krok za krokiem (s.) 9.10 SuperStar
11.40 Przyprawy 12.35 Dzwoń do TV
Nova 13.15 Poradnik domowy 14.20
Weekend 15.20 Och, życie (ﬁlm) 17.35
Zakręcony piątek (ﬁlm) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Piraci
z Karaibów: Na nieznanych wodach
(ﬁlm) 22.55 Hellboy II: Złota armia
(ﬁlm) 1.05 Zakręcony piątek (ﬁlm).

PRIMA

6.35 Atomówki (s. anim.) 6.55 Transformery (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.)
8.40 Salon samochodowy 9.50 Bike
Salon 10.20 Prima Partička 11.25 Kochamy Czechy 13.10 Gliny z centrum
(s.) 14.15 Morderstwa w Midsomer (s.)
16.20 Uciekająca panna młoda (ﬁlm)
18.55 Wiadomości 20.15 V.I.P. Morderstwa (s.) 21.35 Maruderzy (ﬁlm)
23.55 Na skróty (ﬁlm) 1.30 Morderstwa w Midsomer (s.).

NIEDZIELA 29 KWIETNIA

TVC 1

6.00 Ciekawostki z regionów 6.40
Perinbaba (bajka) 8.10 Uśmiechy
Hynka Bočana 8.55 Łopatologicznie
9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na
szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 Cyrk
Humberto (s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 Wiadomości 13.05
Wodne psikusy (bajka) 14.00 Gdzie
mieszka szczęście (bajka) 14.50 O
róży z brokatu i słowiku z masy perłowej (bajka) 15.35 Dziki kraj (s.) 17.25
List do ciebie 18.25 Co umiały nasze
babcie, a o czym my zapomnieliśmy
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.00 GEN - Galeria elity narodu 20.15 Metanol (ﬁlm) 21.50 168
godzin 22.20 Morderca ukrywa twarz
(ﬁlm) 0.00 Ispektor Banks (s.) 1.30
Bananowe rybki.

TVC 2

6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt
6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.)
6.50 Mikołajek (s. anim.) 7.05 Show
Garﬁelda 7.20 Nowości z natury 7.30
Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki
tygodnik ﬁlmowy 9.15 Poszukiwania
czasu utraconego 9.30 Słynne operacje wojskowe II wojny światowej 10.20
Ucieczki Josefa Bryksa 11.25 Nie poddawaj się 12.20 Chcesz mnie? 12.45
Słowo na niedzielę 12.50 Magazyn
chrześcijański 13.20 Przez ucho igielne
13.45 Magazyn religijny 14.15 Strawa
dla duszy i ciała 14.40 Królestwo natury 15.10 Na pływalni z Haną Blažíkovą
15.35 Podróż po południu Estonii 16.05
Nowe odkrycia w starym Egipcie 17.05
10 najważniejszych odkryć w Egipcie
17.50 Wyprawa Złoto Zatoki Bengalskiej 18.45 Wieczorynka 18.55 Powroty
na łono natury 19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 Wiadomości w czeskim j.
migowym 20.00 Johnny Guitar (ﬁlm)
21.55 Cotton Club (ﬁlm) 0.00 Kształt
ciszy 1.40 Słońce północy (s.).

NOVA

6.15 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.25
Miles z przyszłości (s. anim.) 6.50
Kacze opowieści (s. anim.) 7.35 SpongeBob Kanciastoporty (s. anim.) 8.00
Braciszek i siostrzyczka (bajka) 9.10
Królewna z młyna (s.) 10.00 Wyspa
Robinsona 11.55 Ja, szpieg (ﬁlm)
13.45 Obłędny rycerz (ﬁlm) 16.15
Piorun kulisty (ﬁlm) 17.35 Łobuziaki
(ﬁlm) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.25 SuperStar 22.55 Odłamki
23.25 Chętni na kasę (ﬁlm) 1.25 Piorun kulisty (ﬁlm).

PRIMA

6.35 Atomówki (s. anim.) 6.55 Transformery (s. anim.) 7.20 Ninjago (s.
anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 8.20 Natura pod lupą 9.35 Prima ZOOM Świat
10.00 Morderstwa na przełomie wieków (s.) 11.00 Partia 11.55 Poradnik
domowy 12.50 Poradnik Ládi Hruški
14.15 Morderstwa w Midsomer (s.)
16.20 Mareczku, podaj mi pióro (ﬁlm)
18.00 Pohlreich w Hiszpanii 18.55
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Kochamy Czechy 21.55 Oczyma Josefa
Klímy 22.45 Prawo zbrodni (ﬁlm)
0.40 Bike Salon.

PONIEDZIAŁEK 30 KWIETNIA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown
(s.) 9.55 168 godzin 10.30 Śladami
gwiazd 11.00 List do ciebie 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu 14.00 Posadzka 14.20 Morderca ukrywa twarz (ﬁlm) 15.55 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.45 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 20.00
Sprawy 1. wydziału (s.) 21.05 Prawda
21.35 Reporterzy TVC 22.15 Stan zagrożenia 22.45 Na tropie 23.10 Kuba
Rozpruwacz (ﬁlm) 0.45 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Kamera w podróży
9.55 Olbrzymi statek pasażerski 10.45
Jak się mieszka ze psem 11.00 Ukryta twarz ewolucji 12.00 Czar Afryki
12.25 Babel 12.50 Magazyn religijny
13.20 Klucz 13.45 Czechosłowacki
tygodnik ﬁlmowy 14.00 Na winnym
szlaku 14.30 Natura bez granic 14.55
Nowe odkrycia w starym Egipcie
15.55 Przygody nauki i techniki 16.25
Lotnicze katastrofy 17.20 Swastyka
nad Rzymem 18.15 Podróżomania
18.45 Wieczorynka 18.55 Niezrealizowane projekty 19.15 Na grzyby 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Apokalipsa: II wojna światowa 21.00 Kanał Sueski 21.55 Siedzę
na gałęzi i jest mi dobrze (ﬁlm) 0.00
Johnny Guitar (ﬁlm) 1.50 Queer.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica
(s.) 10.05 Przyprawy 11.00 Co o tym
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.35 Krok za krokiem (s.)
13.00 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.10 Dowody zbrodni (s.)
16.00 Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym
sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spece
(s.) 21.20 Wyspa Robinsona 22.15 CSI:
Cyber (s.) 23.10 Bez śladu (s.) 23.55
Dowody zbrodni (s.).

PRIMA

6.30 Atomówki (s. anim.) 6.45 My
Little Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H.
(s.) 9.25 Policja w akcji 10.20 Dziecko szczęścia (ﬁlm) 12.10 Południowe
wiadomości 12.15 Szef grilluje 12.45
Gliniarz i prokurator (s.) 13.45 Lekarz z gór (s.) 14.40 Komisarz Rex
(s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto do
stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości
kryminalne 19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.30 Štikovi a Koktovi
22.35 Tak jest, szeﬁe! 23.55 Policja w
akcji 0.50 Komisarz Rex (s.).

WTOREK 1 MAJA

TVC 1

6.00 Leśna panna (ﬁlm) 7.15 Pr. rozrywkowy 8.05 Sen o pięknej pannie (bajka) 9.25 Królowa Hulajnoga
Pierwsza (bajka) 10.35 Jak smakuje
miłość (bajka) 11.40 Skalpel (ﬁlm)
13.40 Zaczarowana miłość (bajka)
14.35 Pod Borsuczą Skałą (ﬁlm) 15.50
Dumna królewna (bajka) 17.20 Titelitury (bajka) 18.55 Prognoza pogo-

dy, wiadomości, sport 20.00 Święto
przebiśniegu (ﬁlm) 21.25 Robert Vano
- Historia człowieka 22.50 Taggart (s.)
0.00 Gustav Brom Big Band.

TVC 2

6.00 Nie poddawaj się 6.50 Chcesz je?
7.00 Na końcu świata 7.10 Przeminęło
z wiatrem? 8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Nasze tradycje 9.30 Cudowna
planeta 10.15 Olbrzym w rzece 11.05
Zapraszamy na... stawianie maja
11.40 Telewizja będzie! 12.35 Podróż
po południu Estonii 13.05 Królestwo
natury 13.30 Z kucharzem dookoła
świata 14.25 Trabantem przez Amerykę Południową 15.05 Ślady, fakty,
tajemnice 15.35 Miłość wczoraj, dziś i
jutro 16.35 Belle (ﬁlm) 18.15 Magiczne
otchłanie 18.45 Wieczorynka 19.00
Przez ucho igielne 19.25 Petr Žitavský
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Działa Navarony (ﬁlm)
22.35 Dom z kart (s.) 23.35 Lotnicze
katastrofy 0.25 Kształt ciszy.

NOVA

6.05 Kacze opowieści (s. anim.) 6.45
Dzwoneczek i tajemnica piratów (ﬁlm
anim.) 8.05 Księżniczka na ziarnku
grochu (bajka) 9.10 Wybuch zaplanowano na siedemnastą (ﬁlm) 10.40
Królewicz Bajaja (bajka) 12.10 Niebo i ziemia (ﬁlm) 14.05 Ratatuj (ﬁlm
anim.) 16.05 Miś Yogi (ﬁlm anim.)
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 22.35 CSI:
Cyber (s.) 23.30 Bez śladu (s.) 0.20
Niebo i ziemia (ﬁlm).

PRIMA

6.40 Atomówki (s. anim.) 6.55 My
Little Pony (s. anim.) 7.25 Ninjago (s.
anim.) 7.55 Wilk i zając (s. anim.) 8.20
Turbo (ﬁlm anim.) 10.20 Pierścionek (ﬁlm) 12.20 Liczyrzepa i narciarze (ﬁlm) 14.05 Dobry wojak Szwejk
(ﬁlm) 15.55 O odważnym kowalu
(bajka) 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, wiadomości kryminalne
19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak (s.)
21.35 Gliny z centrum (s.) 22.50 Top
Star magazyn 23.45 Kwarantanna
(ﬁlm) 1.40 Turbo (ﬁlm anim.).

ŚRODA 2 MAJA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Skalpel (ﬁlm) 11.45
Czarne owce 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00
Synowa 14.20 Dumna królewna (bajka) 15.50 Napisała: Morderstwo (s.)
16.45 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 20.00 Inspektor Max (s.) 21.00
Czworo przy nadziei 21.50 Ślady czasu 22.45 Ojciec Brown (s.) 23.30 Taggart (s.) 1.40 AZ-kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Wyprawa Złoto Zatoki Bengalskiej 9.55 10 najważniejszych odkryć w Egipcie 10.40 Droga
do siebie 11.05 Apokalipsa: II wojna
światowa 12.00 Swastyka nad Rzymem 12.55 Nasza wieś 13.20 Muzyczne wędrówki 13.50 Folklorika 14.15
Europa dziś 14.45 Ukryta twarz ewolucji 15.40 Telewizyjny klub niesłyszących 16.10 Robert Vano - Historia
człowieka 17.35 Po Czechach 17.45
Most między kiczem a mistyką 18.25
GEN - Galeria elity narodu 18.45 Wieczorynka 18.55 Grupa Maraton 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Kamera w podróży 21.00 Podróż po wschodnim Tajwanie 21.30
Magiczne otchłanie 21.55 Zabić Sekala (ﬁlm) 23.50 W imię ojczyzny (s.)
0.35 Dom z kart (s.).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica
(s.) 10.30 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 12.00 Południowe wia-
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domości 12.35 Krok za krokiem (s.)
12.55 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.)
16.00 Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym
sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ukryty
szef 21.30 Wyspa Robinsona 22.30
CSI: Cyber (s.) 23.25 Bez śladu (s.) 0.15
Dowody zbrodni (s.).

PRIMA

6.25 Atomówki (s. anim.) 6.45 My
Little Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H.
(s.) 9.25 Policja w akcji 10.20 Kwiaty
na deszczu (ﬁlm) 12.15 Południowe
wiadomości 12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 13.25 Lekarz z gór (s.) 14.25
Komisarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja w akcji
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.55
Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.35
Show Jana Krausa 22.40 V.I.P. Morderstwa (s.) 23.55 Policja w akcji 0.55
Komisarz Rex (s.).

CZWARTEK 3 MAJA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.55 Cyrk Humberto (s.)
10.45 Niezwykłe losy 11.45 Czarne
owce 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Pod Borsuczą Skałą (ﬁlm) 15.15 Doktor Martin
(s.) 16.00 Napisała: Morderstwo (s.)
16.50 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 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Gejzer 21.25 Pr. dyskusyjny 22.25 Sprawy
detektywa Murdocha (s.) 23.10 Taggart (s.) 1.20 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Z kucharzem dookoła świata 9.55 Historia rekonstrukcji Mostu Karola 10.30 Ucieczki
Josefa Bryksa 11.25 Nowe odkrycia
w starym Egipcie 12.25 Na winnym
szlaku 12.55 Magazyn chrześcijański 13.20 Chcesz je? 13.30 Na grzyby
13.55 Strawa dla duszy i ciała 14.25
Jarmek 15.00 Grupa Maraton 15.45
Niezrealizowane projekty 16.05 Kanał
Sueski 17.00 Natura bez granic 17.25
Olbrzym w rzece 18.15 Podróż po
wschodnim Tajwanie 18.45 Wieczorynka 18.55 Przygody nauki i techniki 19.25 Wacław II 19.50 Wiadomości
w czeskim j. migowym 20.00 Dzikie
Chiny: Kraj dużych zmian 20.55 Podróżomania 21.30 Trabantem przez
Amerykę Południową 22.00 Droga
do Rzymu (ﬁlm) 23.40 Queer Spirit
Festival 0.05 Ślady, fakty, tajemnice
0.35 W imię ojczyzny (s.).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica
(s.) 9.45 Ukryty szef 11.00 Co o tym
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.35 Krok za krokiem (s.) 12.55
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.55
Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Przychodnia
w różanym ogrodzie (s.) 21.35 Bach!
22.10 Blade Runner (ﬁlm) 0.30 Dowody zbrodni (s.).

PRIMA

6.25 Atomówki (s. anim.) 6.40 My
Little Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H.
(s.) 9.20 Policja w akcji 10.20 Aż na
koniec świata (ﬁlm) 12.15 Południowe
wiadomości 12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30
Komisarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja w akcji
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.55
Top Star 20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35
Powiedz prawdę 22.40 Tak jest, szeﬁe! 23.55 Policja w akcji 0.50 Komisarz Rex (s.).
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POST SCRIPTUM
UŚMIECHNIJ SIĘ

WEHIKUŁ CZASU

Tak było...

...tak jest

MINIKWADRAT MAGICZNY I
Pionowo i poziomo jednakowo:

1
1. fotel monarchy
2. pływa w akwarium
3. odcinek czasu lub
„powiat” po czesku
4. Narodowa Agencja
Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
w USA
(BJK)

2

3

4

• Na archiwalnym
zdjęciu z ok. 1920
roku kaplica świętych
Piotra i Pawła w
Mostach koło Jabłonkowa, pochodząca z
ok. 1578. Zbudowana
została przy drodze
wiodącej przez Szańce
na Węgry. Po prawej
to samo miejsce
we współczesnym
ujęciu Norberta Dąbkowskiego. Zdjęcie
archiwalne pochodzi
z książki „Beskydy a
podbeskydí”, Wydawnictwo WART.

1
2

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

3

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki kombinowanej jest dokończenie cytatu z książki „Trzej
towarzysze” Ericha Marii Remarque'a:

4

„Im mniej człowiek wie, tym łatwiej mu żyć. Wiedza
daje wolność,...”.

MINIKWADRAT MAGICZNY II
Pionowo i poziomo jednakowo:

1
1. strome, poszarpane
wybrzeże morskie
2. cerkiewny obraz
3. jon ujemny
4. George..., pisarka
francuska, miłość
Chopina
Wyrazy trudne lub
mniej znane: RIAS
(BJK)

2

3

4

POZIOMO:
1. zimny sos pomidorowy zaprawiany korzeniami
2. zasłona z grubej tkaniny
3. tanie irlandzkie linie lotnicze
4. trąba powietrzna
5. główna część domu w starożytnym Rzymie
6. w herbie Warszawy
7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE

8. inaczej prenumerator, odbiorca
9. Indianin z czubem
10. Tadeusz ..., autor dramatu „W małym domku”
11. Bajkał lub Mamry
12. mrzonka, iluzja, nierealna wizja
13. coś bez logiki, absurd, niedorzeczność
PIONOWO:
AKACJA, ARMADA, EGOIZM, ESTRON, HOSTEL,
HRABEC, IBERIA, IZOTOP, KATMAI, MALIBU,
NIELOT, PATROL, PROSIĘ, ŚWIRUS, TARNÓW,
TERMOS, ZDANIE, ZLATAN
Wyrazy trudne lub mniej znane:
ATRIUM, RITTNER

1

1
2

2

3

4

5

6

3
4

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana
książka. Termin ich nadsyłania upływa w środę 9 maja 2018 r.
Nagrodę książkową za rozwiązanie łamigłówki z 13 kwietnia otrzymuje Alfred Loer z Suchej Górnej.

Rozwiązanie logogryfu łukowego z 13 kwietnia:
KRUSZAŁA

7

8

9

10

11

12

13

(BJK)

