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MK PZKO w Darkowie 
oraz chór „Lira” 

zapraszają na

MAJ 
NAD OLZĄ

niedziela 22. 5. 2022 od godz. 15.00 
Dom Polski PZKO w Karwinie-Frysztacie 
W programie: chór „Lira” z gośćmi, dzieci przedszkola 
w Karwinie oraz zespół wokalny „Dobry Wieczór”

Noc muzealnych atrakcji 
WYDARZENIE: Wystrzałem z armaty w Czeskim Cieszynie 
zostanie dziś zainaugurowana tegoroczna ogólnokrajowa XVIII 
edycja Nocy Muzeów w Republice Czeskiej, która potrwa od 
20 maja do 11 czerwca. Weźmie w niej udział rekordowa liczba 
592 instytucji ze 176 miast. Sporo atrakcji dla zwiedzających 
przygotowały Cieszyn i Czeski Cieszyn – tej nocy swoje podwoje 
otworzy ponad 30 miejsc po obu stronach Olzy.

Łukasz Klimaniec

D
la Czeskiego 
Cieszyna to 
duże wydarze-
nie i zarazem 
spore wyróż-
nienie – popu-
larna Noc Mu-

zeów, która w poprzednich latach 
w Republice Czeskiej rozpoczyna-
ła się w Czeskich Budziejowicach 
(2021 r.), Karlowych Warach (2019 
r.), Litomierzycach (2017 r.) czy 
Libercu (2015 r.), tym razem swoją 
ogólnokrajową inaugurację będzie 
miała nad Olzą. Program jest nie-
zwykle atrakcyjny, zwłaszcza że 
został połączony z XIII Cieszyń-
ską Nocą Muzeów. Już dziś chętni 
mogą skorzystać z oferty ponad 
30 miejsce po obu stronach Olzy – 
bezpłatnie można zwiedzić muzea 
i inne zabytkowe obiekty lub wziąć 
udział w ciekawych wydarzeniach 
towarzyszących. To okazja, żeby 
lepiej poznać, zobaczyć, a nawet 
dotknąć historię regionu.

– Festiwal Nocy Muzeów od lat 
cieszy się dużą popularnością. W 
tym roku obejmuje również kilka 
wydarzeń w województwie mo-
rawsko-śląskim. Bardzo się cieszę, 
że w tym roku w naszym Muzeum 
Ziemi Cieszyńskiej odbywa się 
ogólnokrajowa inauguracja tego 
wydarzenia. Został przygotowany 
naprawdę bogaty program, w któ-
ry w Czeskim Cieszynie włączyło 
się szereg instytucji kulturalnych, 
kościołów, ale także browar czy ka-
wiarnia – zaznacza Lukáš Curylo, 
wicehetman województwa moraw-
sko-śląskiego ds. kultury.

W organizację wydarzenia we 
współpracy z Muzeum Ziemi Cie-
szyńskiej włączyły się m.in. mia-
sto Czeski Cieszyn, Teatr Cieszyń-
ski, Biblioteka Miejska, Kawiarnia 
Avion, kościoły katolicki i ewange-
licki, Diakonia Śląska. W Cieszynie 
natomiast w akcję zaangażowały się 
m.in. Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go, Zamek Cieszyn, Książnica Cie-
szyńska i Browar Zamkowy Cieszyn. 

– Noc muzealną rozpoczniemy 
dokładnie o 18.00 przed głównym 

wejściem do budynku naszego mu-
zeum symbolicznym wystrzałem z 
repliki zabytkowej armaty – zapo-
wiada Zbyšek Ondřeka, dyrektor 
Muzeum Ziemi Cieszyńskiej. In-
augurację uświetni występ zespo-
łu folklorystycznego, a następnie 
zwiedzający będą mogli… przenieść 
się w czasie za sprawą wydarzeń, 
jakie zaplanowano na muzealnym 
dziedzińcu i wewnątrz budynku. 
Wszystko za sprawą kupców i rze-
mieślników prezentujących rzemio-
sło sięgające nawet XVII wieku. Bę-
dzie można zobaczyć m.in. zwyczaje 
i tradycje związane z rolnictwem w 
obszarach górskich, pokazy garn-
carstwa nawiązujące do jabłonkow-
skiej tradycji tego rzemiosła, pokazy 
rzeźbienia, zdobienia tradycyjnych 
pierników, a także sztukę szycia re-
plik strojów historycznych z epoki. 

Chętni będą mogli wziąć udział 
w oprowadzaniu z przewodnikiem 
po poszczególnych wystawach Mu-
zeum Ziemi Cieszyńskiej lub indy-
widualnie zwiedzić ekspozycję po-
święconą krajobrazowi rzecznemu 
regionu i jego przemianom. Nie 

lada gratką będzie możliwość zoba-
czenia niedostępnych na co dzień 
bibliotecznych zbiorów znajdują-
cych się w podziemiach budynku.

Z kolei w Cieszynie salwa ar-
matnia Cieszyńskiego Bractwa 
Kurkowego oznajmiająca początek 
Nocy Muzeów wystrzeli o 19.00 
przed siedzibą Muzeum Śląska 

Cieszyńskiego. Chętni mogą m.in. 
zobaczyć pokazy rzemiosł w Par-
ku Pokoju, zwiedzić ekspozycje 
Muzeum, wysłuchać krótkich pre-
lekcji, zobaczyć salę Ratusza, Mu-
zeum Drukarstwa, wejść do Rotun-
dy na Wzgórzu Zamkowym, a także 
przekonać się, co kryje się za tajem-
niczą furtką na tym wzgórzu.  

Wyjątkowe wydarzenie
Festi wal Nocy Muzeów organizuje Stowarzyszenie Muzeów i Galerii Republiki 
Czeskiej, we współpracy z Ministerstwem Kultury, a także z innymi jednostkami 
kultury, a nawet prywatnymi podmiotami. Wydarzenie łączy działalność muzeów 
i galerii w całym kraju, które oprócz zwiedzania wystaw stałych i tymczasowych 
oferują zwiedzającym szereg programów towarzyszących. 

Więcej na str. 4
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DZIŚ...

20
maja 2022

Imieniny obchodzą: 
Kolumba, Bernardyn, 
Dawid
Wschód słońca: 4.31
Zachód słońca: 20.33
Do końca roku: 225 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Pszczół
Przysłowie: 
„Gdy Bernard grzmi 
i deszczy, czerwiec 
z pogodą, a lipiec z wodą”

JUTRO...

21
maja 2022

Imieniny obchodzą: 
Jan Nepomucen, 
Tymoteusz, Wiktor
Wschód słońca: 4.30
Zachód słońca: 20.35
Do końca roku: 224 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Teścia,
Międzynarodowy 
Dzień Whisky
Przysłowie: 
„Na Jana Nepomucena 
wiadoma już zboża cena”

POJUTRZE...

22
maja 2022

Imieniny obchodzą: 
Julia, Emil, Ryta
Wschód słońca: 4.28
Zachód słońca: 20.36
Do końca roku: 223 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Praw Zwierząt
Przysłowie:
„Gdy się grzmot w maju 
odezwie na wschodzie, 
rok sprzyja sianu i zbożu 
w urodzie”

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

OSTRAWA
Ogród zoologiczny przeka-
zał sześć małp – hulmanów 
czczonych do zoo w Cho-
rzowie. Hulmany to małpy 
średniej wielkości, z rodziny 
koczkodanowatych. Grupa 
hulmanów, która trafi ła do 
śląskiego ogrodu zoologicz-
nego, składa się z dwóch 
dorosłych samic oraz ich 
czwórki młodych. Hulmany 
z Ostrawy (10 samców) 
trafi ły także do zoo w Ło-
dzi. Wszystkie zwierzęta 
przekazano bezpłatnie, w 
ramach ścisłej współpracy 
ogrodów zoologicznych. 
W ostrawskim zoo żyje 
obecnie 21 hulmanów. 
Nadal jest to największa 
grupa hodowlana w ramach 
ogrodów zoologicznych na 
całym świecie.  (dc)

RYCHWAŁD
W Domu Kultury odbył się 
po dwóch latach przerwy 
przegląd artystów-amato-
rów „Rychwałdzki talent”. 
Organizatorem była komisja 
ds. kultury przy Radzie 
Miasta. Najlepsi uczestnicy 
będą występowali na impre-
zach miejskich, głównie na 
Święcie Ryb. Zgłosiło się 11 
osób. Oprócz wokalistów 
i instrumentalistów swoje 

umiejętno-
ści zaprezen-
towali także magik 
oraz karateka.  (dc)

TRZYNIEC
Prezydent miasta Věra 
Palkovská otrzymała 
ważne wyróżnienie 
przyznawane przez 
Związek Miast i Gmin 
– tytuł „Osobistość ad-
ministracji publicznej”. 
Organizacja zrzeszająca 
lokalne samorządy doceniła 
starania Palkovskiej o przy-
jazne sąsiedzkie współżycie. 
Nagrodę odebrała przy 
dźwiękach hymnu klubu 
hokejowego Stalownicy na 
konferencji Związku Miast 
i Gmin w Seczu. Odbierając 
ją, mówiła o tym, jak ważne 
jest współżycie większości z 
mniejszościami narodowy-
mi, pielęgnowanie tradycji 
regionalnych, a także współ-
praca samorządu z Kościo-
łami.  (dc)

WĘDRYNIA
Policja zatrzymała 49-let-
niego kierowcę, kursanta 
szkoły nauki jazdy. Męż-

czyzna był stróżom prawa 
znany, w przeszłości był 
karany za jazdę pod wpły-
wem alkoholu. Z tego też 
powodu stracił prawo 
jazdy. Obecnie, aby je 
odzyskać, przygotowywał 
się do egzaminu. Badanie 
alkomatem wykazało, 
że mężczyzna ponownie 
usiadł za kierownicę „po 
kieliszku”. Zmierzono mu 
1,8 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 
Instruktorka szkoły jazdy 
powiedziała, że nie miała 
pojęcia, w jakim stanie 
jest jej uczeń. Policja 
wszczęła dochodzenie. 
Mężczyźnie grozi kara 
pozbawienia wolności na 
okres 1 roku. 
 (dc)

RYCHWAŁD

Marti n Baxa, 
minister kultury RC

CYTAT NA DZIŚ

ZDANIEM... Danuty Chlup

•••

Rząd uchwalił, że Ministerstwo Kultury 

może przeznaczyć ze swojego budżetu 

przeszło 2 mln koron na zakup materiału 

służącego do ochrony ukraińskiego 

dziedzictwa narodowego 

OSTRAWA

TRZYNIEC

Serię 28 włamań na 
kwotę ponad półtora 
miliona koron ma na 
swoim koncie 47-letni 
mężczyzna z powiatu 
karwińskiego. Zasięg 
jego działania wykraczał 
poza województwo 
morawsko-śląskie – 
włamywacz okradał 
domy jednorodzinne 
także w trzech innych 
regionach. Teraz jest 
w rękach organów 
ścigania. 

Szymon Brandys

F
unkcjonariusze wy-
działu kryminalne-
go policji w Ostrawie 
już od marca badali 
przypadki włamań do 
domów, z których zni-
kały przede wszyst-

kim gotówka, biżuteria i mała elektro-
nika. Metoda działania włamywacza 
zawsze była ta sama – włamywał się 
przez okno i przeszukiwał poszcze-
gólne pomieszczenia. Policja zawę-
ziła krąg podejrzanych na podstawie 
m.in. wytypowania recydywistów, 
którzy w przeszłości dopuszczali się 

Włamywacz ponownie za kratkami

podobnych przestępstw, a następ-
nie poszukiwała 47-latka listem 
gończym. 

Złapanie włamywacza, jak in-
formuje rzeczniczka prasowa 
Wojewódzkiej Komendy Policji w 
Ostrawie, mjr Pavla Jirouškowa, 
nie było łatwe. – Podejrzany często 

zmieniał pojazdy, ubrania i ukry-
wał się w różnych miejscach – wy-
jaśnia funkcjonariuszka. Mężczy-
zna usłyszał zarzuty przestępstwa 
kradzieży, naruszenia miru do-
mowego oraz zniszczenia cudzego 
mienia.

Do włamań dochodziło w okre-
sie od września 2021 do początku 
maja. W sumie złodziej obrabował 
28 domów – w województwach mo-
rawsko-śląskim, ołomunieckim, 
środkowoczeskim i Wysoczyźnie. 
Poza pieniędzmi, biżuterią i elek-
troniką, jego łupem padały rów-
nież alkohol, ubrania oraz rower 
górski. 

Oskarżony przyznał się do za-
rzucanych mu czynów. Jak prze-
kazała policja, miał sprzedawać 
kradzione przedmioty przypadko-
wym osobom, a pozyskane w ten 
sposób pieniądze przeznaczał na 
własne potrzeby – kupował m.in. 
markowe ubrania, wydawał je w 
kasynach, restauracjach i hote-
lach. Jego włamania spowodowa-
ły straty na łączną kwotę 1,4 mln 
koron, do tego trzeba doliczyć 200 
tys. koron za zniszczenia. Męż-
czyźnie grozi kara pozbawienia 
wolności od dwóch do ośmiu lat. 
W przeszłości 47-latek był już ka-
rany za podobne przestępstwa – 
wówczas chodziło o 100 przypad-
ków włamań, za które odsiedział 7 
lat w więzieniu. 

Finał Międzynarodowego Przeglądu Kapel w Mostach koło 
Jabłonkowa, który odbył się w sobotę, skłonił mnie do za-
stanowienia się nad pieśniami różnych narodów, które uwa-
żane są, obok hymnów narodowych, za szczególnie ważne 
– na tyle, że słucha się ich i śpiewa na stojąco. 

Jak relacjonowałam we wtorkowym „Głosie”, przegląd zakończył 
się pieśnią „Na Kraĺovej Holi”, wykonaną przez słowackiego śpiewaka 
Jána Ambróza. Pieśnią, przy której Słowacy stoją na baczność (choć 
nie jest hymnem narodowym), jak my Polacy przy „Rocie”. Widownia 
w Mostach także stała, ponieważ miłośnicy folkloru z Zaolzia lubią i 
szanują kulturę słowacką. Zresztą pieśń ta, szczególnie w tak świet-
nym wykonaniu jak u Ambróza, brzmi niesamowicie. Pamiętam, jakie 
wrażenie na mnie zrobiła, kiedy przed paru laty byłam na festiwalu w 
podtatrzańskiej Vychodnej i śpiewał ją na stojąco cały amfi teatr. 

Dlaczego Polacy stoją na baczność przy „Rocie”, „Marszu Polonii” 
czy ewentualnie innych, równie patriotycznych pieśniach, Słowacy 
natomiast przy utworze ludowym, nostalgicznym? Czy to w jakiś 
sposób świadczy o charakterach narodowych? Myślę, że w pewnym 
stopniu tak. Patos, waleczność, gotowość do boju są, jak by nie było, 
cechą charakterystyczną polskiego narodu. Patriotyzm polski przez 
wieki opierał się na patriotyzmie szlacheckim. Słowacy praktycznie 
nie mieli swojej szlachty, ich siła narodowa tkwi w kulturze ludowej 
– folklorze, który jest – jak dobrze wiemy – niezwykle żywy, piękny i 
bogaty. 

A Czesi? Przypomniała mi się książka Mariusza Szczygła o Cze-
chach pt. „Zrób sobie raj”. W jednym z rozdziałów autor porównuje 
teksty różnych hymnów narodowych. I dochodzi do wniosku, że 
tylko w tym czeskim nikt nie maszeruje, nie zdobywa, nie zwiera 
szeregów. A prócz hymnu narodowego? Która pieśń jest dla Czechów 
równie ważna? Chyba jedynie chorał świętowacławski. Utwór piękny, 
pobożny i patriotyczny, lecz poza środowiskiem kościelnym lub nad-
zwyczajnymi wydarzeniami o wadze państwowej niezwykle rzadko 
wykonywany. 

Czy z tego zestawienia wynika, że mentalność któregoś z bliskich 
nam trzech narodów jest lepsza od mentalności pozostałych? Oczywi-
ście, że nie. Różnimy się, uzupełniamy i dzięki temu możemy nawza-
jem się wzbogacać.  

WĘDRYNIA

• Sobotni przegląd kapel i zespołów ludowych w Mostach koło Jabłonkowa. 
Tradycja trzyma się mocno.  
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Chcą uczyć się po polsku
W Akademii Handlowej w Czeskim 
Cieszynie zostanie po wakacjach 
ponownie otwarta polsko-czeska 
pierwsza klasa. – Do polskiej grupy 
zgłosiło się dziesięcioro uczniów. 
Zdarza się, że czasami jeszcze we 
wrześniu ktoś dojdzie. Na chwilę 
obecną ważna wiadomość jest taka, 
że będzie polska grupa – poinfor-
mowała „Głos” zastępca dyrektora 
szkoły Beata Hupka.
W poniedziałek zakończyło się 
przyjmowanie kart zapisowych 
zarówno w Akademii Handlowej, 
jak i w Polskim Gimnazjum im. J. 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie. 
– Do klas pierwszych zapisało się 
70 uczniów – powiedziała dyrek-
torka gimnazjum Maria Jarnot.
Według statystyk Centrum Pedago-
gicznego dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego w tym roku 
szkolnym opuści mury polskich 
podstawówek na Zaolziu 202 
dziewiątoklasistów. 40 proc. z nich 
będzie się dalej kształciło w języku 
polskim. Reszta wybrała czeskie 
szkoły średnie i zawodowe.
 (sch)

•••
Festi wal z »Blizną« 
Danuty Chlup
Biblioteka Trzyniec szykuje drugą 
edycję Festi walu Czytelnictwa 
ČteFest 2022. Jednym z punktów 
programu będzie spotkanie z pi-
sarką i redaktorką naszej gazety 
Danutą Chlup. Festi wal zostanie 
zainaugurowany w piątek 27 bm. 
koncertem Beaty Hlavenkowej. 
Wśród gości trwającej przez tydzień 
imprezy znajdą się takie osobistości, 
jak emerytowany profesor literatury 
angielskiej Uniwersytetu Karola w 
Pradze, tłumacz z języka angielskie-
go i czołowy czeski szekspirolog 
Marti n Hilský oraz laureatka nagro-
dy „Magnesia Litera” i Nagrody Unii 
Europejskiej w dziedzinie literatury, 
pisarka bułgarskiego pochodzenia 
Bianca Bellowa. 
Spotkanie z zaolziańską autorką 
odbędzie się w środę 1 czerwca 
o godz. 18.00 w Café Maroszek. Za-
prezentuje na nim zarówno swoją 
debiutancką „Bliznę”, która została 
wydana także w języku czeskim, jak 
i pozostałe powieści.
 (sch) 

•••
Zapalił się tramwaj
W Ostrawie zapalił się w środę rano 
tramwaj kursujący na linii nr 10. 
Przyczyną była awaria techniczna 
troleju. Około dwudziestu podróż-
nych oraz motornicza wydostali 
się na czas z wypełniających się 
dymem wagonów. Nikomu nic się 
nie stało. 
– Rozległa się mała eksplozja, po 
czym za szybą zobaczyłam płomień. 
Do wagonu zaczął przenikać dym. 
Pani kierująca tramwajem otwo-
rzyła drzwi i wysiedliśmy – opisała 
zdarzenie 16-latka, która jechała 
tramwajem do szkoły. 
Do incydentu doszło na przystanku 
Důl Zárubek w Śląskiej Ostrawie. 
Na miejscu interweniowali strażacy. 
Doszło do opóźnień w kursowaniu 
komunikacji miejskiej.  (dc)

W SKRÓCIE

• Część zabezpieczonych łupów, któ-
re ukradł zatrzymany 47-latek. 
Fot. Policja RC

Kolejne prace 
na cmentarzu 

Stowarzyszenie OLZA PRO 
wraz z członkami kilku 
karwińskich stowarzyszeń 
oraz parafi i ewangelickiej 

we Frysztacie kontynuują porząd-
kowanie i kultywowanie terenu 
starego cmentarza ewangelickie-
go w Karwinie-Meksyku. Brygada 
społeczników będzie pracowała na 
cmentarzu w dwie kolejne soboty: 
jutro oraz 28 bm. Początek prac o 
godz. 9.00. Mile widziani są wszy-
scy chętni do pomocy. 

– W kwietniu i maju udało nam 
się rozwieźć 16 ton grubego żwi-
ru na drogę dojazdową, wycię-
to kilka suchych drzew i zarośli 
oraz oczyszczano nagrobki i alejki 

cmentarne.  W najbliższą sobotę 
chcemy dokończyć drogę i konty-
nuować rozpoczęte prace porząd-
kowe koło wjazdu oraz w tylnej 
części cmentarza – informuje Sta-
nisław Kołek z OLZA PRO. 

Prace na cmentarzu prowadzone 
są zawsze wiosną i jesienią, zwykle 
po pięć razy w ciągu każdej z tych 
pór roku. Miejsce, jeszcze przed 
kilku laty zapuszczone, sukcesyw-
nie się odradza. Ubiegłoroczny 
sezon zakończono odsłonięciem 
repliki tablicy pamiątkowej ku czci 
darczyńców działki pod cmentarz, 
Ewy i Józefa Krainów, którą udało 
się zrekonstruować na podstawie 
fotografi i z archiwum.  (dc)

• Społecznicy porządkują cmentarz. Fot. OLZA PRO

Ta ostatnia 
okazja…

Mieszkańcy Bogumina i 
inni chętni będą mieli 
w poniedziałek jedną 
z ostatnich okazji ku-

pienia działki pod budowę domu 
jednorodzinnego po „starej” cenie. 
Samorząd przeprowadzi licytację 
siedmiu całkowicie uzbrojonych 
parcel o powierzchni 10-11 arów. 

W poprzednich latach miasto 
sprzedało 21 działek – ponad poło-
wę oferowanych. Do kasy miejskiej 
wpłynęło ponad 32 mln koron. 
Przeciętna cena za metr kw. licy-
towanych gruntów wynosiła 1500 
koron.

– Od sprzedaży podobnych dzia-
łek przy ul. Słonecznej w Zabłociu, 
zrealizowanej przed pięciu laty, 
ceny wzrosły niemal dwukrotnie i 
rosną nadal. My jednak trzymamy 
cenę wywoławczą naszych działek 
na poziomie 1089 koron za metr 

kw., aby ludzie mogli sobie na nie 
pozwolić. W dodatku okazuje się, 
że nabywcy w ostatnich latach 
preferują uzbrojone parcele. A ta-
kie mamy w naszej ofercie – mówi 
wiceburmistrz Lumír Macura. Tak 
czy inaczej osoba, która będzie 
chciała kupić jedną z oferowanych 
działek, będzie musiała wyłożyć 
ponad milion koron. 

Zainteresowani poniedziałkową 
licytacją muszą przed jej rozpo-
częciem wypełnić zgłoszenie oraz 
wpłacić kaucję 100 tys. koron na 
rachunek miasta. Nabywcy dzia-
łek zobowiążą się do wybudowania 
domu w najbliższych pięciu latach, 
w przeciwnym razie będą musieli 
zapłacić karę w wysokości 200 tys. 
koron. To jedno z narzędzi, które 
mają wyeliminować z licytacji spe-
kulantów. Uczestnikami mogą być 
wyłącznie osoby fi zyczne.  (dc)

• Miejsce na budowę nowych domów jednorodzinnych w Boguminie. Fot. ARC UM

Transgraniczne 
spotkanie

Uczniowie i nauczyciele 
z Polskiej Szkoły Pod-
stawowej im. Wisławy 
Szymborskiej w Wędry-

ni oraz ze Szkoły Podstawkowej w 
Goleszowie przed weekendem spo-
tkali się na polsko-czeskiej granicy 
między Leszną Górną, a Wędrynią. 
Obie grupy podążały ścieżką przy-
rodniczą „Przyroda nie zna granic”, 
poznając przy okazji niepowtarzal-
ną roślinność partnerskich gmin. 
Na koniec wspólnego spaceru dzie-
ci i nauczyciele z obu szkół wzięli 
udział we wspólnym ognisku, nad 
którym opiekali kiełbaski i dobrze 
się bawili. 

– Tym samym chcieliśmy roz-
wijać transgraniczne relacje po-
między naszymi gminami – mówi 
o pomyśle wspólnej wędrówki 
Sylwia Cieślar, wójt gminy Gole-
szów.

Wydarzenie zostało zorganizowa-
ne w ramach projektu „Przyroda nie 
zna granic”, jaki realizują wspólnie 
Wędrynia i Goleszów. Głównym 
celem tego projektu jest przyrod-
niczo-turystyczny i gospodarczy 
rozwój obu gmin, rozszerzenie ich 
współpracy partnerskiej i skutecz-
ne wykorzystanie walorów przy-
rodniczych i turystycznych obsza-
ru pogranicza poprzez utworzenie 
wspólnej oferty turystycznej.

W ramach projektu została m.in. 
wyznaczona ścieżka przyrodnicza 
na odcinku Goleszów – Wędrynia 
(łącznie ok. 15 km), wydano wspól-
ną, dwujęzyczną książkę i ulotki 
„Przyroda nie zna granic/Příroda 
nezná hranic”, pojawiło się też 15 
dwujęzycznych tablic informacyj-
nych opisujących m.in. dziedzic-
two przyrodnicze i religijne obu 
gmin. (klm)

Kierowała taksówką 
po narkotykach 

Policja podczas rutynowej 
kontroli zatrzymała w śro-
dę wieczorem w Czeskim 
Cieszynie kobietę kierują-

cą taksówką, która przed jazdą piła 
alkohol i zażyła narkotyki. 

– Kobieta przedstawiła wszyst-
kie potrzebne dokumenty. Podczas 
rozmowy z nią policjanci poczuli 
zapach alkoholu i w związku z tym 
przeprowadzili badanie alkoma-
tem. Wartość dwukrotnie robione-
go pomiaru wykazała przeszło 0,5 
promila alkoholu. Kobieta przy-
znała, że godzinę wcześniej wypiła 

niedużą ilość destylatu – poinfor-
mowała ofi cer prasowa Wojewódz-
kiej Komendy Policji w Ostrawie 
Daniela Vlčkowa. 

Zachowanie kierowcy skłoniło 
policjantów do przeprowadzenia 
testu na obecność narkotyków. 
Również w tym przypadku wynik 
był pozytywny. Kobieta odmówiła 
udania się na badanie lekarskie. 
Funkcjonariusze zatrzymali kobie-
cie prawo jazdy i przekazali je wraz 
z dokumentacją organom admini-
stracji, które poprowadzą docho-
dzenie.  (dc)
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Zmiany po 23 maja
23 maja zostanie zmieniony sys-
tem nadawania telewizji naziem-
nej w południowej Polsce z DVB-T/
MPEG-4 na DVB-T2/HEVC. System 
ma umożliwić zwolnienie pasma 
powyżej 700 Mhz dla bezprzewo-
dowego internetu tak zwalczanego 
przez skrajną prawicę 5G. Pomija-
jąc już skrajną prawicę, która musi 
mieć wroga po to, by istnieć, moż-
na powiedzieć, że pasmo powyżej 
700Mhz jest potrzebne i zostało to 
ujednolicone w całej Europie. Trze-
ci etap przejścia na DVB-T2/HEVC 
umożliwia także w Republice Cze-
skiej więcej programów na jednym 
kanale. W Polsce zostały utworzo-
ne tzw. MUX-y i tak MUX 1 to pro-
gramy: Stopklatka TV (pierwszy 
bezpłatny i ogólnodostępny kanał 
fi lmowy nad Wisłą), ESKA TV (mu-
zyczny), TTV (informacyjno-publi-
cystyczno-poradnikowy), Polo TV 
(muzyczny, popularyzujący polską 
muzykę), Antena HD (kierowany 
do osób powyżej 50. roku życia), TV 
Trwam (religijny), TVP ABC (dla 
dzieci), Fokus TV (edukacyjny). W 
skład MUX 2 wchodzą: Polsat, Su-
per Polsat (powtórki najpopular-
niejszych seriali oraz programów 

rozrywkowych z anteny Polsatu), 
TVN, TVN7, TV Puls, TV Puls 2 , 
TV4 (programy popularnonauko-
we oraz seriale, fi lmy i dokumen-
ty), TV6 (programy rozrywkowe, 
seriale, animacje dla dzieci).

MUX3 to: TVP1 HD, TVP2 HD, 
TVP Regionalna, TVP Info, TVP 
Historia, TVP Sport HD. MUX5: 
TVP-3 (stacja regionalna), TVP Do-
kument, TVP Kobieta (stacja roz-
rywkowa TVP skierowana głównie 
do kobiet, przeznaczona do emisji 
programów lifestyleowych, porad-
nikowych i rozrywkowych). TVP 
Kultura (artystyczno-kulturalny), 
TVP Rozrywka.

MUX8 to: Metro TV (kanał ogól-
notematyczny), Zoom TV (kanał o 
charakterze uniwersalnym, Nowa 
TV (kanał o profi lu fi lmowo-roz-
rywkowym z programami informa-
cyjnymi), WP1 (kanał obejmuje trzy 
pasma tematyczne: publicystycz-
ne, lifestylowe i informacyjne), 
TVP Kobieta i TVP Kultura.

Prawdopodobnie numery kana-
łów, na których będą nadawane 
MUX-y, nie zostaną zmienione, tak 
więc dla przypomnienia nadajniki 
i ze Skrzycznego, i z Katowic będą 
miały identyczne kanały, a to MUX1 

kanał 21, MUX2 kanał 40, MUX3 
kanał 41, MUX8 kanał 7 ze Skrzycz-
nego i 6 z Katowic, natomiast MUX5 
nie ma na razie przydzielonego pa-
sma w południowym rejonie Polski.

Co zatem zrobić, jak po 23 maja 
znikną polskie stacje”. O ile już od-
bieramy naziemną czeską telewizję, 
to znaczy, że będziemy odbierać i 
polskie programy. Wystarczyłoby 
na nowo automatycznie przestroić 
telewizję lub dekoder. Jest jeden 
jednak problem który może się po-
jawić. Niektóre, szczególnie droższe 
telewizory i dekodery, mają praw-
dopodobnie wprowadzone w pro-
gramie strojenia automatycznego 
warunek, iż te kanały są osłabione 
lub w ogóle się nie pokażą. Jest to 
szczególnie, kiedy nie można usta-
wić np. kraju Polska. Ciekawe, że 
niektóre mają możliwość ustawie-
nia Turcji, a Polski już nie . Przypo-
mina mi to rok 1999, kiedy na rynku 
pokazał się Windows 98 i było moż-
na nawet chińską klawiaturę nasta-
wić, nie było jednak polskiej. Jest 
taka grupa programatorów w woje-
wództwie, która powinna rozwiązać 
to zadanie. Ale to spekulacja na ra-
zie badana przeze mnie i moich ko-
legów elektryków. Najlepiej zatem 

przestroić ręcznie, bo i niektórzy 
fachowcy nie mają na to ochoty i 
najprawdopodobniej nie jest to dla 
nich kwestia pieniędzy... Nie za-
uważyłem tego natomiast w przy-

padku zupełnie tanich telewizorów 
i dekoderów, a sprawę załatwiłoby 
kupno sprzętu w Polsce.

Władysław Drong 
(źródło satkurier.pl)
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Przyjemne z pożytecznym chóru »Stonawa«
W dniach 14-15 maja członkowie 
Chóru Mieszanego „Stonawa” ze 
Stonawy wzięli udział w dwudnio-
wym zgrupowaniu w Mostach 
koło Jabłonkowa. Gościliśmy w 
uroczym pensjonacie państwa Ko-
hutów, a celem naszego spotkania 
było doszlifowanie repertuaru na 
zbliżające się występy, m.in. w ko-
ściele pw. św. Jadwigi w Mostach 
oraz 22 maja o godz. 15.00 na Dniu 
Matki w Domu PZKO w Stonawie. 

W sobotę przed południem i 
wczesnym popołudniem praco-
waliśmy nad techniką śpiewu pod 
kierownictwem naszych pań dy-
rygentek: Marty Orszulik i Haliny 
Pribuli. Później udaliśmy się zwie-
dzić nowoczesne Centrum Fortyfi -
kacji Szańców, gdzie z  wykładem 
czekała na nas Jadwiga Onderek. 
Mieliśmy także okazję przespace-
rować się wokół szańca i podziwiać 
widoki na Przełęcz Jabłonkowską. 

Wieczorem odbyło się spotkanie 
towarzyskie ze wspólnymi śpiewa-
mi przy akompaniamencie akor-
deonu Stanisława Kołorza. Na-
stępnego dnia, w niedzielę 15 maja, 
chórzyści uświetnili polską mszę 
świętą w kościele pw. św. Jadwigi 
w Mostach i gościli w miejscowej 
bibliotece.

Pragnę podziękować organizato-
rom tego bardzo udanego wyjazdu, 
paniom Hildegardzie Harok, Jani-
nie Motloch i Marcie Orszulik.

W imieniu chóru 
Mariola Mikula

•••
Warszawa w pigułce
Doskonałe lekarstwo na przed-
maturalny stres znaleźli rodzice 
tegorocznych abiturientów. W 
piątkowe popołudnie grupa za-
troskanych matek i rzetelnych oj-
ców oraz ich sympatyków raptem 
przemieniła się w zgraną, wesołą 
paczkę turystów zmierzających do 

Warszawy. Sobotnie zwiedzanie 
stolicy, między innymi Muzeum 
Narodowego, Muzeum Wojska 
Polskiego oraz uroczego Starego 
Miasta, ukoronował wieczorny 
spektakl w Teatrze Buff o. Musical 
„Polita” o życiu Poli Negri, polskiej 
gwiazdy kina niemego, zachwycił 
nowatorstwem opracowania Ja-
nusza Józefowicza i profesjona-
lizmem wykonawców.

Spacer po Łazienkach w dniu 
odjazdu zakończył się miłym po-

żegnalnym akcentem –plenero-
wym koncertem fortepianowym 
pod pomnikiem Fryderyka Cho-
pina.

Gorące podziękowania należą się 
duszy całego przedsięwzięcia, or-
ganizatorowi i pilotowi wycieczki 
Michałowi Szczotce, a także prze-
wodnikowi Andrzejowi Zawistow-
skiemu, zapalonemu wielbicielowi 
historii i przyjacielowi Zaolzia, któ-
ry nie po raz pierwszy podbił serca 
zwiedzających.  (mp)

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Zaproszeni są wszyscy 
absolwenci
Przygotowania do obchodów 150-lecia szkoły w Karwinie-
Raju zmierzają do fi niszu. W środę po południu odbyło 
się spotkanie robocze organizatorów tego wydarzenia. 
Odbędzie się ono w sobotę 28 maja w Domu PZKO 
w Karwinie-Raju oraz w otaczającym go ogrodzie.

Beata Schönwald

I
mprezę objęła patrona-
tem konsul generalna 
RP w Ostrawie Izabella 
Wołłejko-Chwastowicz, 
która przy tej okazji wrę-
czy odznaczenia osobom 
zasłużonym na rzecz pol-

skiej szkoły w Raju i zachowania o 
niej pamięci – powiedziała prezes 
MK PZKO w Karwinie-Raju, Ksenia 
Stuchlik. 

Obchody jubileuszowe rozpocz-
ną się o godz. 15.00 w siedzibie 
koła. Wystąpią chór „Dźwięk” MK 
PZKO oraz zespół „Promyk”. – Nie 
jest to ten chór „Promyk”, który w 
1964 roku założyła w szkole w Raju 
Danuta Grabowska, a po zamknię-

ciu placówki w szkole w Karwinie-
Nowym Mieście prowadziła dalej 
Jadwiga Palowska. Zależało nam 
jednak, żeby przypomnieć jego 
istnienie i cieszymy się, że przed 
publicznością wystąpią niektóre 
jej dawne członkinie – zaznaczyła 
przewodnicząca. 

Chociaż od czterdziestu lat pol-
ska szkoła w Raju już nie istnieje, jej 
wychowankowie będą mogli w so-
botę zajrzeć do budynku, w którym 
dawniej odbywały się lekcje, a obec-
nie działają kółka zainteresowań 
organizowane przez ośrodek „Ju-
ventus”. Szczególnym momentem 
będzie odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej na frontonie tego obiektu. 

Z pewnością zainteresuje też wy-
stawa zdjęć przygotowana przez 

Ośrodek Dokumentacyjny Kongre-
su Polaków i dofi nansowana przez 
Fundusz Rozwoju Zaolzia. – Już 
w październiku zwróciliśmy się z 
apelem do osób, które mają foto-
grafi e związane ze szkołą w Raju, 
o ich udostępnienie. Udało się ich 
zebrać całkiem sporo. Dlatego po-
stanowiliśmy je wykorzystać po-
dwójnie. Znajdą się nie tylko na 
wystawie, ale także w publikacji 
jubileuszowej ufundowanej przez 
miasto Karwina – dodała Ksenia 
Stuchlik.

Jak stwierdzili jednak zgodnie 
członkowie komitetu organizacyj-
nego, nie o to chodzi, żeby zago-
spodarować uczestnikom jubile-
uszu każdą minutę. Raczej trzeba 
dać im możliwość, by po latach 

mogli znów z sobą porozmawiać, 
podzielić się wspomnieniami i 

wspólnie się bawić nawet do białe-
go rana. 

Szkoła poleci w kosmos
Ciekawostką „nie z tej ziemi” będzie symboliczna podróż kosmiczna szkoły-jubilatki wokół 
Księżyca i na Mars. – W tym roku przygotowaliśmy dla niej powrotny bilet pokładowy na lot 
NASA Atemis I dookoła Księżyca. Natomiast w lipcu 2026 roku symbolicznie weźmie udział 
w międzyplanetarnej misji NASA Future Mars 
Mission – przekonuje pomysłodawca obchodów 
150-lecia polskiej szkoły w Karwinie-Raju, a także 
jej kosmicznej podróży, Roman Strzondała. 
Na czym to będzie polegać? – Nazwa naszej 
szkoły zostanie zapisana na specjalnym chipie i w 
tej formie poleci wpierw dookoła Księżyca, a po-
tem na Mars. Chipy na lądowniku marsjańskiej sondy z nazwą naszej szkoły będą umieszczone 
pod specjalnym szklanym zabezpieczeniem i zostaną tam już na wieki – wyjaśnia Strzondała. 
Z okazji jubileuszu wpis o dawnej szkole w Raju pojawi się również w Wikipedii.

• W środę na spotkaniu komitetu organizacyjnego ustalano ostatnie szczegóły 
jubileuszu szkoły w Karwinie-Raju. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Figura św. Barbary w hołdzie górnikom
Na cmentarzu w Hawierzowie-Szumbarku przy pomniku pamięci ofi ar tragedii z 1961 roku w kopalni Dukla, 
na którym widnieją nazwiska wszystkich 108 poległych górników, została umieszczona okazała drewniana 
fi gura przedstawiająca św. Barbarę. To inicjatywa Čestmíra Slívy, hawierzowskiego artysty, który wyrzeźbił 
posąg według autorskiego projektu. Dzieło z drewna dębowego powstało w niespełna trzy miesiące. 

Łukasz Klimaniec

Č
estmír Slíva jest 
p e d a g o g i e m , 
artystą i bardzo 
utalentowanym 
rzeźbiarzem, z 
którym współ-
pracujemy rów-

nież przy konserwacji rzeźb miej-
skich. To on wpadł na pomysł 

upiększenia tego miejsca pamięci 
na cmentarzu w Szumbarku – 
przyznał Bogusław Niemiec, wi-
ceprezydent Hawierzowa.

Posąg przedstawia młodą ko-
bietę z koroną na głowie. Na ko-
ronie widnieje herb Dukli. Po-
stać w jednej ręce trzyma kielich, 
symbol sakramentu ołtarza, a w 
drugiej miecz, który symbolizuje 
jej męczeńską śmierć (św. Barba-
ra została ścięta około 305 roku). 
Wyrzeźbiona przy postaci wieża 
nawiązuje natomiast do uwięzie-

nia świętej. Św. Barbara jest pa-
tronką dobrej śmierci i trudnej 
pracy, między innymi górników i 
hutników. 

Prezydent Hawierzowa Josef 
Bělica przypomniał, że pomnik 
upamiętniający największą tra-
gedię górniczą w Czechach został 
przeniesiony z terenu dawnej ko-
palni na teren cmentarza w Ha-
wierzowie-Szumbarku, bo daw-
ny teren górniczy staje się strefą 
przemysłową. Urzędnicy uznali, 
że pomnik powinien znajdować 

się w bardziej stosownym 
i godnym miejscu, a po-
sąg św. Barbary, jaki teraz 
znalazł się obok niego, 
bardzo dobrze z nim się 
komponuje.

Dodajmy,  że w tym roku 
mija 61 lat od katastrofy, 
jaka wydarzyła się 7 lipca 
1961 r. W czwartek 7 lipca 
o 10.00 na cmentarzu za-
planowano uroczystości 
rocznicowe.

 

• Drewniana rzeźba św. Barbary stanęła obok 
pomnika ofi ar katastrofy. Fot. ARC

Noc Muzeów jest wyjątkowo ciekawa
Dokończenie ze str. 1

Tegoroczny program Festiwalu Nocy 
Muzeów jest bardzo bogaty. Najwię-
cej wydarzeń w naszym regionie za-
planowano dziś, w piątek 20 maja, 

w Cieszynie oraz Czeskim Cieszynie. Kolejne 
atrakcje czekają zwiedzających w Ostrawie 28 
maja oraz Frydku-Mistku 10 czerwca (poniżej 
wybrane punkty programu).

Piątek 20 maja
CZESKI CIESZYN

 � Muzeum Ziemi Cieszyńskiej (od 18.00 
do 24.00)

W programie m.in. pokazy rzemiosła od XVII 
wieku do XIX wieku (np. kuśnierstwa), rekon-
strukcja apteki i warsztatu alchemicznego, bicie 
cieszyńskich monet księcia Adama Wacława, 
tematyczna fotobudka 

 � Biblioteka Miejska (18.00-22.00)
Wieczorna wycieczka po bibliotece

 � Kawiarnia Avion (18.00-22.00)
Atmosfera przedwojennej kawiarni, a od 19.00 
do 21.00 będzie można posłuchać koncertu 
zespołu Czymuni

 � Teatr Cieszyński (18.00-22.00)
Zostanie otwarta kawiarnia teatralna, na zwie-
dzających czekać będzie kącik fotografi czny z 
kosti umami i rekwizytami, będzie malowanie 
twarzy, spotkania z rzeźbiarzem lalek, a także 
pokazy modeli scenografi cznych. Zwiedzanie co 
15 minut, oprowadzanie w językach czeskim i 
polskim

 � Ratusz miejski (18.00-22.00)
Zwiedzanie Ratusza

 � Kościół na Niwach (18.00-21.00)
 � Muzeum diakonii śląskiej (18.00–24.00)

Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się co 
pełną godzinę (ostatnie o 23:00)

 � Kościół Najświętszego Serca 
Jezusowego (godz. 19.00)

Dla zainteresowanych przygotowano wykład 
historyka Davida Pindura na temat „Święty 
Cieszyna: Melchior Grodziecki”

 � Remiza straży pożarnej (18.00 – 21.00)
Zwiedzanie z przewodnikiem remizy strażackiej, 
wagonów wyjazdowych i innego sprzętu. Dzieci 
mogą spróbować gaszenia pożaru z wodą

 � Budynek dawnej drukarni Prochasków 
(18.00 – 20.00)

Zwiedzanie z przewodnikiem 

CIESZYN
 � Hufi ec Ziemi Cieszyńskiej ZHP (19.00-

01.00) 
Wystawy „90-lecie tragedii w Cierlicku”, „95 lat 
hymnu Polskiego”, „Instruktorzy, którzy odeszli 
na wieczną wartę”

 � Muzeum Protestantyzmu w Kościele 
Jezusowym (19.00-24.00)

Ekspozycja stała; prezentacja ekslibrisu ks. 
Jerzego Trzanowskiego oraz unikatowych dzieł 
Jana Amosa Komeńskiego, prezentacje organo-
we o 19.15, 20.00, 21.00 i 22.00

 � Muzeum Sióstr Boromeuszek (18.00-
20.00)

Zwiedzanie z przewodnikiem, grupy do 30 osób
 � Muzeum Śląska Cieszyńskiego (19.00-

24.00)
Ekspozycja stała „Na skrzyżowaniu dziejów i 
kultur”, mini-wykłady m.in. II wojna światowa 
na Śląsku Cieszyńskim (19.30), Stroje ludowe 
Śląska Cieszyńskiego (20.00), O fenomenie cie-
szynki (20.00), Plebiscit 1920 (w jęz. czeskim, 
21.00), Tragedia Pod Wałką 1942 (21.30), Ob-
rzędy i zwyczaje Śląska Cieszyńskiego (22.00), a 
także pokaz umundurowania i uzbrojenia – Mu-
zeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych; 
dworzec kolejowy z klocków LEGO; muzyka 
dawna w pałacu Larischów

 � Café Muzeum (9.30-24.00)
Cesarski Deser w zabytkowym wnętrzu dawnej 
stajni pałacowej

 � Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego (17.00-22.00)

Noc Twórczości Animatora: „Magiczne słowa” 
– warsztaty artystyczno-animacyjne w Parku 
Pokoju, pokaz choreografi czny „Freedom”, dzie-
dziniec Muzeum Śląska Cieszyńskiego (19.20, 
20.20, 21.20)

 � Wielkomorawska Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej „Leszy”

Park Pokoju, pokazy średniowiecznego kowal-
stwa oraz spotkania ze słowiańskimi handlarza-
mi niewolników

 � Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom 
Narodowy”

12.00-22.00 „Fauna i zmora” Paulina Poczęta – 
wystawa, Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 
12
12.00-22.00 „Między Wschodem a Zachodem” 
– ikony i obrazy Jerzego Wojtowicza, wystawa, 
Galeria Ceglana
18.00-22.00 Noc w Centrum Folkloru Śląska 
Cieszyńskiego – zwiedzanie ekspozycji, warsz-
taty, muzyka ludowa, Centrum Folkloru Śląska 
Cieszyńskiego
18.00-22.00 Noc Otwartych Pracowni – pra-
cownie malarstwa i rysunku, ceramiki oraz 
fotografi i COK
18.00-22.00 warsztaty artystyczne z uczniami 
Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych w 
Cieszynie, sala konferencyjna COK
19.00-21.00 wizyta towarzysza Gierka w Cie-
szynie w latach 70. oraz uroczystości Straży 
Granicznej na rynku z lat 80. – pokaz fi lmów, sala 
widowiskowa, do 150 osób

 � Izba Cieszyńskich Mistrzów (19.00-
24.00)

Mistrzowie Dawnego Rzemiosła – prezentacje
 � Biblioteka Miejska (18.00-23.00)

kiermasz książki używanej, kiermasz książki 
przeczytanej (dla dzieci), warsztaty dla dzieci

 � Teatr im. Adama Mickiewicza
Zwiedzanie teatru – historia obiektu, prezen-
tacja mechanicznych urządzeń scenicznych i 
zabezpieczeń ppoż. budynku, grupy do 50 osób 
(19.00, 21.00)

 � Książnica Cieszyńska (19.00-24.00)
Noc z ks. Leopoldem Janem Szersznikiem; 
zwiedzanie biblioteki; prezentacja miniaturowe-
go modlitewnika księżnej cieszyńskiej Elżbiety 
Lukrecji oraz innych obiektów z cieszyńskich 
zbiorów 

 � Muzeum Drukarstwa (19.00-24.00)
Zwiedzanie muzeum i galerii „Przystanek Gra-
fi ka”

 � Zamek Cieszyn
Spacer po zboczach Wzgórza Zamkowego 
(17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00)
Wieża Piastowska i kaplica zamkowa pod we-
zwaniem św. Mikołaja i św. Wacława (19.00-

24.00), Tajemnice Wzgórza Zamkowego pod 
osłoną nocy

 � Browar Zamkowy Cieszyn (19.00-24.00)
Zwiedzanie browaru

 � Muzeum 4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich 19.00-24.00

Ekspozycja stała z atrakcjami dla pasjonatów 
historii najnowszej

28 maja
OSTRAWA

 � Ostrawskie muzeum
15.30-17.00 spacer z przewodnikiem

 � Galeria Sztuk Plastycznych w Ostrawie
17.00-24.00 możliwość spędzenia czasu pełne-
go zabawy między rzeźbami i obrazami

 � Ratusz miasta Ostrawy
17.00-22.00 przed budynkiem Nowego Ratusza 
twórczy wieczorek pełny zabawy dla dzieci i do-
rosłych, 
17.00 Lovesong orchestra
17.45 Teatr wiedzy Dolne Witkowice 
18.00-23.00 zwiedzanie budynku ratusza
18.00-23.00 panorama miasta z wieży ratusza na 
wysokości 73 m
20.30 Kaczi

 � Kopalnia Michał
18.00–24.00 otwarcie terenu Kopalni Michał
19.00, 20.30, 22.00 nocne zwiedzanie z prze-
wodnikiem

 � Zakład Komunikacji Miejskiej s.a.
18.00-24.00 możliwość zwiedzenia depozytu 
zabytkowych tramwajów i przejażdżka nimi

 � Muzeum Strażackie miasta Ostrawy
17.00-24.00 wystawa zabytkowych urządzeń 
technicznych używanych przez straż pożarną, 
projekcje fi lmów, pokaz technicznego wyposa-
żenia, konkursy dla dzieci w pompowaniu wody 
w zabytkowych sikawkach, celowanie do tarczy 
gaśnicą wodną

 � Narodowe Muzeum Rolnicze Ostrawa
16.00-22.00 program przed budynkiem Narodo-
wego Muzeum Rolniczego
16.00-20.00 mobilny szałas z żywymi owcami
18.00 pokaz ręcznego strzyżenia owiec 
19.00 pokaz cymbałowej muzyki Úsměv
20.30 koncert René Matlášek  (Opr. klm)
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Z B L I Ż E N I A

Fot. mat. pras. miasta

TRZYNIEC-OSÓWKI, PLAC ZABAW
W tej części miasta otwarto w połowie 
maja nowy, nieduży plac zabaw. Wybu-
dowano go z  funduszy miejskich obok 
szkoły podstawowej, lecz służy rodzi-
nom z  dziećmi z  całej okolicy. Dzieci 
mogą korzystać z dwóch zjeżdżalni, toru 
przeszkód, małej karuzeli, sznurkowej 

piramidy do wspinaczki, huśtawki rów-
noważnej i klasycznych huśtawek. Na 
placu zabaw jest bezpieczna, gumowa 
nawierzchnia.

Komu służy to miejsce? 
Plac zabaw jest ogólnie dostępny.

Jak tam dotrzeć?  
Na piechotę, na rowerze, 
samochodem lub autobu-
sem.  (dc)

TU WARTO ZAJRZEĆ

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

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

Jak wygląda 
strażacki trening?
Młodzi strażacy z Suchej Górnej w ubiegłą sobotę wzięli udział 
w powiatowej rundzie zawodów „Plamen” („Płomień”) w Czeskim 
Cieszynie. Młodsza drużyna, w skład której wchodzą dzieci w wieku 
6-11 lat, zdobyła srebro i tym samym zakwalifi kowała się do 
wojewódzkich zawodów pucharowych. Dzień przed rywalizacją 
przyjrzeliśmy się treningowi młodych strażaków. 

Danuta Chlup

P
iątkowa zbiórka za-
częła się od musz-
try. Trzeba wyja-
śnić, że w straży 
pożarnej panuje 
wojskowa dyscy-
plina. Każdy musi 

znać swoje miejsce i swoje zada-
nia. Prowadzący trening Marek 
Szelong tak długo musztrował 
podopiecznych, aż był zadowolo-
ny z wyniku. Dopiero wtedy dzie-
ci mogły przystąpić do kolejnych 
ćwiczeń, które pan Marek przy-
gotował wspólnie z Janą Sikorą. 
Zawodnicy, pokonując tor z prze-
szkodami, musieli jak najszyb-
ciej rozwinąć i poskręcać w jedną 
całość węże gaśnicze. Trenowali 
pompowanie wody, powtarzali 
wiązanie różnych rodzajów wę-
złów, rozpoznawali poszczególne 
części sprzętu gaśniczego. 

– Szkolimy się w nowej konku-
rencji, podczas której zawodni-
kom nie wolno zamienić między 
sobą ani słowa, nie mogą się poro-
zumiewać nawet za pomocą mimi-
ki twarzy. Pierwszy raz będą brali 
w niej udział – podkreśliła pani 
Janka. W ramach strażackich kon-
kurencji odbywają się pożarnicze 
ćwiczenie bojowe z wężami stra-
żackimi i pompowaniem wody, 
sztafeta pożarnicza, wspinanie się 
po drabinie, tor przeszkód, wiąza-
nie węzłów. Te czynności powta-
rzają się w różnych układach. 

Równolegle z drużyną młod-
szych trenowali także starsi (w 
wieku 11-15 lat) pod opieką Roma-
na Raša i Radka Zsibrity. Nasto-

letni zawodnicy byli lepiej zorga-
nizowani i szybsi od młodszych 
koleżanek i kolegów. Na komen-
dę instruktora podbiegali do wy-
sokociśnieniowego urządzenia 
gaśniczego, błyskawicznie skrę-
cali węże, podłączali je do maszy-
ny i pompowali wodę (podczas 
treningu tylko „na sucho”).  

Starsza drużyna również bra-
ła w ostatni weekend udział w 

zawodach. Jeden z jej członków 
wywalczył brązowy medal w kla-
syfi kacji indywidualnej. 

Drużyny młodych strażaków 
działają w ramach Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Suchej Górnej. 
Trenują przy remizie strażackiej, 
a obecnie, gdy budynek jest re-
montowany, na boisku obok cze-
skiej szkoły. 

 

• Trening obejmuje także bieg z prze-
szkodami. 

• Przed ćwiczeniem 
bojowym trzeba 
wszystko starannie 
przygotować. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Koncert 
na Dzień Matki

Powoli wracamy 
do normalności 
i w takim trochę 
p r z y s p i e s z o -

nym trybie przygotowa-
liśmy dla was dzisiejsze 
spotkanie – mówiła Ur-
szula Czudek, dyrektor 
polskiej podstawówki w 
Jabłonkowie. Wiosenny 
koncert szkoły odbył się 
w jabłonkowskim Domu 
PZKO w ubiegły czwar-
tek po południu.

Na scenie zaroiło się 
od talentów, nie tylko 
muzycznych. Pojawi-
li się wychowanko-
wie szkoły, m.in. chór 
szkolny „Mała Jabłoneczka”, mo-
gliśmy obejrzeć solistów, takich 
jak Anežka Jakubikowa, Anna 
Mrózek, Ester Zychewicz, Tia-
na Berenika-Skupień, Wiktoria 
Madzia, Adam Burian, fl ecista 
Vojtěch Terkovič i Kristían Nie-
doba na fortepianie.  Uczniowie 
klasy 4 zaprezentowali wiązankę 
tańców ludowych, a także współ-
czesne rytmy, wiersze dedyko-
wane przede wszystkim mamom 
z okazji ich święta i wiele innych 
niespodzianek. Wiersze recyto-
wali m.in. Ester Pyszko, Karolina 

Filipczyk, Zora Kluzowa czy Pa-
trycja Podolińska.

Żeby wszystko muzycznie 
„grało i śpiewało”, o to zatrosz-
czyły się dyrygentki Monika Ły-
sek i Katarzyna Kantor. Za kon-
feransjerkę odpowiadała Renata 
Gąsiorowska, o nagłośnienie za-
troszczył się Leszek Sajdok, a 
wsparcia fi nansowego udzieliło 
Miasto Jabłonków. 

Jak było, można zobaczyć na 
zdjęciach i w krótkim materiale 
fi lmowym na naszej stronie inter-
netowej www.glos.live.  (endy)

Nieznany dorobek twórcy 
»Bolka i Lolka«
Tych urwisów zna chyba każdy. Na przygodach Bolka i Lolkach, 
bohaterów słynnej polskiej kreskówki, wychowały się miliony dzieci. 
Ale nie każdy wie, że twórca tych postaci, Władysław Nehrebecki, 
zaczynał od rysowania… komiksów! Pierwszą w historii wystawę jego 
prac można właśnie oglądać w warszawskiej Galerii Ilustracji i Komiksu 
Polishcomicart.pl. To gratka dla tych, którzy kochają polskie kreskówki.

Łukasz Klimaniec

B
ezsprzecznie – 
Bolek i Lolek to 
najpopularniejsi 
bohaterowie pol-
skiej animacji. 
Narodzili się w 
Studiu Filmów 

Rysunkowych w Bielsku-Białej w 
1963 roku, a fi lmy z ich udziałem 
realizowane były przez 23 lata 
(1963-1986), trafi ając niemal do 
każdego zakątka świata. Z tym se-
rialem oraz postaciami Bolka i Lol-
ka nierozerwalnie łączy się osoba 
Władysława Nehrebeckiego, pol-
skiego reżysera, scenarzysty oraz 
twórcy koncepcji serialu o przy-
godach dwójki urwisów, a przede 
wszystkim współautora postaci 
plastycznych Bolka i Lolka. Nehre-
becki był dyrektorem bielskiej wy-
twórni w latach 1961-1963, ale zre-
zygnował z tej funkcji, by przejąć 
nadzór autorski nad serią „Bolek i 
Lolek”. Od tej pory – aż do swojej 
śmierci w 1978 r – konsultował i 
nadzorował wszystkie fi lmy z Bol-
kiem i Lolkiem.

Przed Bolkiem był Wicek
– Niewiele osób o tym wie, ale Wła-
dysław Nehrebecki przed okresem 
animacyjnym rysował komiksy – 
zauważa Krzysztof Garula, założy-
ciel pierwszej w Polsce Galerii Ilu-
stracji i Komiksu Polishcomicart.
pl, w której można oglądać m.in. 
oryginalne plansze najwybitniej-
szych twórców oraz unikatowe i 
ekskluzywne wydania. – Mieliśmy 
„Wesołe przygody Wicka i Wac-
ka”, „Bicz południa” czy „Przesław 
znad Odry”, które były drukowa-
ne w „Nowym Świecie Przygód”, a 
także „Gazecie Wrocławskiej”. To 
artysta wszechstronny, który swój 
kunszt zaraz po wojnie kształtował 
właśnie tworząc komiksy – podkre-
śla właściciel galerii.

Władysław Nehrebecki pracę 
artystyczną zaczął w 1947 roku 
jako redaktor grafi czny „Nowego 
Świata Przygód”. Współpracował z 
Krakowskim Wydawnictwem „Re-
klama”, dla którego narysował trzy 
komiksy: „Wesołe Przygody Wic-
ka i Wacka” (wspólnie z Adamem 
Włodkiem), „Przygody Felka” (z 
Witoldem Zechenterem), a także 
„Bimbo zwiedza świat” (z Bogda-
nem Brzezińskim). Od 1 września 
1947 roku współorganizował z tzw. 
grupą śląską kierowaną przez Zdzi-
sława Lachura Eksperymentalne 
Studio Filmów Rysunkowych w 
Katowicach, z którego powstało 
Studio Filmów Rysunkowych w 
Bielsku-Białej.

– Jesteśmy Galerią Ilustracji 
i Komiksu, a animacja jest nie-

odzownym elementem ilustracji. 
Przecież żeby powstał fi lm animo-
wany, w tamtych czasach rysow-
nik musiał stworzyć postać, nary-
sować jej mimikę twarzy, pokazać 
jak wygląda w ruchu. Kiedy już to 
zrobił, to animatorzy kopiowali 
ten rysunek w tysiącach egzempla-
rzy i przelewali to na minuty fi lmu. 
Natomiast oryginalna praca, którą 
stworzył artysta, jest tylko jedna. 
I takie właśnie rysunki autorstwa 
Władysława Nehrebeckiego poka-
zujemy – wyjaśnia Krzysztof Ga-
rula.

Pierwsza taka wystawa
Wystawa twórczości Władysła-
wa Nehrebeckiego, jaką aktualnie 
można oglądać w warszawskiej 
Galerii Ilustracji i Komiksu, jest 
pierwszą w historii ekspozycją prac 
tego artysty w Polsce. Znajdują się 
na niej m.in. oryginalne rysunki 
Nehrebeckiego, które pozwalają 
widzom poznać, jak powstał pro-
ces tworzenia postaci, są unikato-
we wydania gazetowe komiksów, 
fi gurki Bolka i Lolka, monety z ich 
wizerunkiem, a także jedna z naj-
ciekawszych rzeczy – scenorys ob-
razkowy.

– Dziś powiedzielibyśmy, że to 
storyboard, ale w tamtych czasach 

była to całkowita innowacja – za-
znacza Garula. – Władysław Neh-
rebecki tworząc „Wielką podróż 
Bolka i Lolka” czy inne odcinki z 
udziałem tych bohaterów, rozryso-
wywał kadry na poszczególne mi-
nuty fi lmu, a następnie opisywał 
je. W efekcie z jednej strony widzi-
my oryginalny rysunek stworzony 
przez Nehrebeckiego, a z drugiej 
strony opisaną przez niego sytu-
ację, co właściwie dzieje się na tym 
kadrze – opowiada właściciel Po-
lishcomicart.pl.

Na eksponowanych rysunkach 
można obejrzeć m.in. postać Jere-
miasza, który w „Wielkiej Podróży 
Bolka i Lolka” podążał za boha-
terami, by przeszkodzić im w po-
wtórzeniu wyczynu Fileasa Fogga, 
zobaczyć wystrój biura notariusza 
z tegoż fi lmu, a także postaci Bol-
ka i Lolka narysowane w różnych 
ubraniach. 

Pan Krzysztof nie ukrywa, że 
długo nie mógł wyjść ze zdumie-
nia, słysząc, że nikt wcześniej nie 
pokazywał dorobku tego znakomi-
tego polskiego ilustratora. Dlatego 
właśnie postanowił zorganizować 
taką ekspozycję. O wszystkim zde-
cydował przypadek – podczas pre-
zentacji w swojej galerii twórczości 
Grzegorza Rosińskiego, spotkał 

męża Marzeny Nehrebeckiej, córki 
Władysława Nehrebeckiego. Stąd 
wzięło się kolejne spotkanie, już z 
córką artysty, na którym pojawił się 
pomysł wystawy.

– Stwierdziłem, że skoro nikt 
wcześniej takiej nie zorganizował, 
to ja bardzo chciałbym to zrobić. 
Pani Nehrebecka zgodziła się bez 
wahania. Wspierała mnie przy jej 
organizacji. Jest kopalnią wiedzy 
i omnibusem jeśli chodzi o twór-
czość swojego taty – przyznaje wła-
ściciel galerii.

Rysunki 
w nowej przestrzeni
Prace Władysława Nehrebeckiego 
są eksponowane w Galerii Ilustracji 
i Komiksu Polishcomicart.pl, któ-
ra od niedawna ma nową siedzibę 
– znajduje się w Centrum Praskim 
Koneser (ok. 700 metrów od dwor-
ca kolejowego Warszawa-Wschod-
nia). 

– Udało nam się przenieść w bar-
dzo ciekawe miejsce, gdzie mamy 
nie tylko większą przestrzeń, ale 
trafi amy do większego grona od-
biorców, bo Centrum Praskie Ko-
neser odwiedza sporo osób. Dzięki 
temu jeszcze lepiej promujemy to, 
co sami bardzo kochamy – pod-
kreśla mój rozmówca. – Staramy 
się rozwijać naszą galerię i robi-
my to własnymi funduszami. Nie 
mamy dotacji. Choć organizujemy 
wystawy niesprzedażowe, bo pre-
zentowanych dzieł Władysława 
Nehrebeckiego nie można kupić, 
to instytucje kultury nie są zainte-
resowane wsparciem naszej dzia-
łalności. Ale my zamierzamy kon-
tynuować naszą pracę i iść obraną 
drogą prezentując publiczności 
komiks, ilustrację i rysunek komik-
sowy – wyjaśnia właściciel.

Wystawę prac Władysława Nehre-
beckiego w Polishcomicart.pl moż-
na oglądać do połowy czerwca. 

Ach, te urwisy…
Seria „Bolek i Lolek” została zainicjowana w 1962 roku. Pomysł stworzenia serii 
był odpowiedzią na rozwój polskiej telewizji. Założeniem było stworzenie dwóch 
bohaterów przeżywających podwórkowe przygody. Inspiracją były podwórko-
we zabawy synów Władysława Nehrebeckiego – Jana i Romana. W pierwszym 
fi lmie Kusza (1963 r.), którego scenariusz został oparty na autentycznych wyda-
rzeniach, chłopcy wcielili się w postać Wilhelma Tella. W założeniach fi lm miał 
przestrzegać przed zabawami z bronią. Wszystkie fi lmy z Bolkiem i Lolkiem po-
wstały w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Przez 23 lata nakręcono 
ponad 150 odcinków w 10 seriach oraz dwa fi lmy pełnometrażowe „Wielka 
podróż Bolka i Lolka” oraz „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”. Najobszerniejsza 
seria to „Przygody Bolka i Lolka”, która zawiera 63 odcinki. Bajkowe urwisy mają 
swój pomnik w Bielsku-Białej, ich imionami nazwany jest także plac zabaw oraz 
rondo w tym mieście. 

• Postać Władysława Nehrebeckiego nierozerwalnie związana jest z polską 
animacją. Ale twórca rysował także komiksy. 

• Dorobek Nehrebeckiego prezentowany jest w nowej siedzibie Galerii Ilustracji 
i Komiksu Polishcomicart.pl. w Centrum Praskim Koneser.

• Na wystawie twórczości Nehrebeckiego można oglądać unikalne rysunki jego 
autorstwa. 

• „Przesław znad Odry” to jedno z dzieł narysowanych przez Nehrebeckiego 
przed jego animacyjną działalnością. Fot. MATERIAŁY POLISHCOMICART.PL
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Po atrakcyjnej polskiej passie 
w Pop Arcie pora na zwiady 
zagraniczne. 13 maja ukazał 
się debiutancki krążek 
brytyjskiej grupy The Smile. 
To taki nietypowy debiut… 
starych znajomych. Album 
jest genialny. 

RECENZJE

THE SMILE 
– A Light for 
Attracting 
Attention

Z niecierpliwością wyczekiwany przez 
fanów nowy projekt liderów grupy Ra-
diohead – Thoma Yorke’a i Jonny’ego 
Greenwooda oraz perkusisty Toma 
Skinnera z londyńskiego kwartetu ja-
zzowego Sons of Kemet jest zaprzecze-
niem tezy, że w muzyce już wszystko 
zostało wyrażone.

Ortodoksyjne szufl adkowanie w 
przypadku tria The Smile jest bezsen-
sowne, gama dźwięków na albumie „A 
Light for Attracting Attention” jest bo-
wiem na tyle bogata, że wykracza poza 
skostniałe defi nicje. Tak, jak wybitny 
polski kompozytor Krzysztof Pende-
recki, bliski przyjaciel gitarzysty Green-
wooda, na nowo zdefi niował muzykę 
poważną, tak The Smile na nowo bawią 
się kakofonią, jazzową awangardą, prog 
rockiem, punkiem, mieszając te ingre-
diencje w smakowity koktajl. Nawet nie 
tak trudny do spożycia dla zwykłego 
odbiorcy przyzwyczajonego do sym-
biozy pomiędzy zwrotkami a głównym 
refrenem. Zamiarem The Smile nie 
było nagranie albumu dla audiofi lów, 
polujących z wypiekami na twarzy na 
najbardziej ulotne frekwencje w swo-
ich głośnikach, ale zaproponowanie 
fanom kontynuacji przygód znanych z 
wcześniejszych, doskonałych płyt Ra-
diohead i solowych projektów Thoma 
Yorke’a. 

Atmosfera debiutanckiej płyty The 
Smile zbliżona jest do ostatniego wy-
dawnictwa Radiohead, świetnego al-
bumu „A Moon Shaped Pool (2016). 

Ograniczenie sekcji do trzech osób nie 
wpłynęło niekorzystnie na warstwę 
brzmieniową, wręcz przeciwnie. Yorke 
skupia się na tym, co idzie mu najle-
piej – ekspresyjnym śpiewie i gitarze, 
Greenwood poza mistrzowską gitarą na 
prawie wszystkich pozostałych instru-
mentach, a Skinner na perkusji trzęsie 
rytmem w taki sposób, który koniecznie 
trzeba zobaczyć na żywo. Zespół wyru-
szył właśnie w europejską trasę i żału-
ję, że nie było mnie na czwartkowym 
koncercie w Pradze. Z muzyki, jaka roz-
brzmiewa u mnie w domu od pięciu dni, 
wnioskuję, że 19 maja zapisał się złoty-
mi zgłoskami na kartach historii kon-
certów w praskim Forum Karlín. 

Pisząc te słowa, odczuwam wibracje 
„Waving A White Flag”, jednego z wie-
lu monumentalnych fragmentów na 
albumie „A Light for Attracting Atten-
tion”. Utwór różni się od pozostałych 
dwunastu kompozycji wręcz barokową 
stylistyką, zachowuje jednak wspólną 
dla wszystkich cechę – klimat tęsknoty, 
wynikającej nie tylko z maniery wokal-
nej Yorke’a, ale również nietuzinkowego 
podejścia do harmonii przez Greenwo-
oda. Właśnie Penderecki nauczył go, że 
w muzyce nie ma rzeczy niemożliwych. 

Zaczyna się przepięknie. „The Same” 
z monotonnym tłem klawiszowym i ty-
powym śpiewem Yorke’a buduje atmos-
ferę niepokoju, która pozostaje z nami 
aż do końca 53-minutowej płyty. Już w 
znacznie szybszym tempie, wiosłując z 
Greenwoodem w nieco acid-jazzowych 
wodach, odkrywamy uroki ukrytego 
pod numerem drugim tematu „The 
Opposite”. Zaskakująco brzmi nato-
miast trzeci utwór na płycie – „You Will 
Never Work In Television Again”. The 
Smile grają w nim tak ostro punkowo, 
że z niedowierzaniem sprawdzałem, 
czy to aby nie zmutowana wersja pio-
senki z repertuaru któregoś z dinozau-
rów punk rocka. Ale to taki wypadek 

przy pracy, przynajmniej dla mnie, bo 
nie lubię punku i myślę, że nie do twa-
rzy z nim również The Smile. Efektow-
niej robi się w momencie, kiedy Yorke 
i spółka próbują przywołać klimaty 
starych albumów King Crimson. W 
czwartym „Pana-vision”, a zwłaszcza w 
ukrytym pod numerem siódmym „Thin 
Thing” echa „Karmazynowego Króla” 
są najmocniejsze. Pod koniec albumu 
jeszcze na moment robi się skocznie, za 
sprawą „We Don’t Know What Tomor-
row Brings”, fi nał znów jednak pogrąża 
nas w melancholijnym niepokoju. Jak 
przystało na The Smile, to rodzaj wyra-
fi nowanego niepokoju, który nawet dla 
Freuda byłby pewnie twardym orze-
chem do zgryzienia. 

To napięcie zresztą nie wzięło się z 
niczego. Album wyprodukowany przez 
rozchwytywanego Nigela Godricha ro-
dził się w czasach najostrzejszych re-
strykcji wywołanych przez COVID-19, 
w okresie męczącej i nienaturalnej izo-
lacji społecznej. Dla wrażliwego Thoma 
Yorke’a ta pandemiczna zabawa w kot-
ka i myszkę musiała być podwójnym 
wyzwaniem. A jak wiadomo, w trud-
nych czasach anioły tańczą z muzami 
najpiękniejsze tango. 

JAK WAŻNE JEST SŁOWO 
»MATKA«. Poza paroma wy-
jątkami (m.in. świetny Krystian 
Ochman), tegoroczny konkurs 
Eurowizji wpisał się w klimat po-
przednich, słabych edycji. Nikogo 
też chyba nie zdziwiło zwycięstwo 
ukraińskiej formacji Kalush Or-
chestra, no może poza samymi 
członkami tej grupy. Na gorąco, 
ze sceny w Turynie, muzycy rzu-
cali frazesami, ale podczas spo-
tkania w studio telewizji RAI było 
już znacznie lepiej. A dla Rosjan, 
nieobecnych na tegorocznej edy-
cji, słowa padające z ust człon-
ków Kalush Orchestra musiały 
być jak szpilki wbijane w kukieł-
kę voodoo. – Rosyjscy agresorzy 
chcą zabić kulturę naszego kraju. 
Ona musi przetrwać – muzycy w 
studio RAI nie owijali w bawełnę. 
Wideo do piosenki „Stefania”, z 
którą święcili triumf w Eurowizji, 
pokazuje, jak wygląda Ukraina 
obecnie, po agresji Rosji. Przedsta-
wiono w nim zdjęcia między inny-

mi z Borodzianki, Buczy i Irpienia, 
gdzie doszło do masakry ludno-
ści – Wszyscy muszą zobaczyć, co 
my widzimy w naszej ojczyźnie 
Ukrainie – powiedzieli członkowie 
zespołu. – Piosenka powstała w 
momencie, kiedy uświadomiłem 
sobie, jak oryginalne i ważne jest 
słowo „matka”. Napisałem ją przed 
wojną i zadedykowałem mojej ma-
mie, ale teraz utwór nabrał nowe-
go znaczenia. Stał się piosenką dla 
wszystkich matek, które tęsknią za 
swoimi synami – mówił przed fi -
nałem Ołeh Psiuk z Kalush Orche-
stra w rozmowie z „Die Welt”.

•••
NIBY GODŁO, ALE JEDNAK NIE 
GODŁO. Adam „Nergal” Darski 
i członkowie zespołu Behemoth 
zostali uniewinnieni od zniewa-
żenia polskiego godła. Wyrok, 
który wydał Sąd Okręgowy w 
Gdańsku, jest nieprawomocny. 
Zdaniem sądu, „wzór grafi czny 
znajdujący się na plakacie Rzecz-

pospolita Niewierna nie jest wi-
zerunkiem godła polskiego”. Jak 
stwierdziła sędzia Monika Jobska, 
„chociaż nawet dla laika do go-
dła nawiązuje”. W uzasadnieniu 
sąd podkreślił, że „przedmiotem 
publicznego znieważenia opisa-
nego w art. 137 Kodeksu Karne-
go musi być m.in. godło. Nie zaś 
twór grafi czny, projekt grafi czny, 
nawiązujący czy też podobny do 
orła. Jak wynika z opinii jednego 
z biegłych, projekt został przez 
autora stworzony od podstaw i nie 
stanowi przerobienia godła RP”. 
Dla niewtajemniczonych: zawarta 

w materiałach promocyjnych gru-
py Behemoth, m.in. na plakatach, 
grafi ka przedstawiała białego orła 
bez korony: zamiast niej z głowy 
ptaka wyrastały rogi. W postać 
orła były wpisane dwa węże oraz 
czaszki i odwrócony krzyż. Orzeł 
został wkomponowany w czerwo-
ne tło, w stylistyce nawiązującej 
do polskiego godła. To taka żenu-
jąca lekcja patriotyzmu do góry 
nogami, ale, jak widać, niestety 
w przypadku grupy Behemoth cel 
uświęca środki. Co z tego, że te 
środki są niestrawne również dla 
wielu fanów Behemoth. 

● Kalush Orchestra, czyli barwna Ukraina. Zdjęcia: mat. prasowe

● Trio The Smile na nieco artystycznym zdję-
ciu promującym debiutancki album. 

•••
Zamiarem tria Th e Smile nie było 
nagranie albumu dla audiofi lów, 

polujących z wypiekami na twarzy na 
najbardziej ulotne frekwencje w swoich 

głośnikach, ale zaproponowanie 
fanom kontynuacji przygód znanych 
z wcześniejszych, doskonałych płyt 

Radiohead i solowych projektów Th oma 
Yorke’a

Beata Schönwald

Kiedy rozpoczyna się opieka nad przy-
szłymi mamami?
– Można powiedzieć, że w momencie, 
kiedy kobieta dowiaduje się, że jest w 
ciąży. Nasza porodówka organizuje 
pięć razy w roku regularne kursy przed-
porodowe dla ciężarnych. Trwają one 
dwa miesiące i obejmują osiem wykła-
dów. W tym czasie przyszłe mamy do-
wiadują się, co dzieje się w ich ciele, 
jak rozwija się płód i jak będzie wyglą-
dać poród. Oprócz tego przyszłe mamy 
mogą brać udział w ćwiczeniach w sali 
gimnastycznej i basenie oraz w przy-
gotowaniach do hipnoporodu. Dzięki 
temu, że w te zajęcia jest zaangażowa-
na duża część naszego zespołu, kobiety 
poza wiedzą teoretyczną i zaprawą fi -
zyczną poznają również nasze twarze i 
środowisko, w którym będą rodzić. Nie 
muszą się więc obawiać, że kiedy nadej-
dzie „ten moment”, nie będą wiedziały, 
do których drzwi zapukać. 

Czy mamy korzystają z tych kursów?
– Zainteresowanie jest dosyć duże. Kto 
nie chce przygotowywać się w grupie, 
może umówić się na indywidualne spo-
tkanie z położną. Prócz tego co piątek w 
godzinach popołudniowych jest moż-
liwość odwiedzenia naszej porodówki, 
sezonowo organizujemy też dni otwar-
te, w czasie których można zaczerpnąć 
porady fachowców w zakresie położnic-
twa, fi zjoterapii czy pediatrii. Prezentu-
ją się na nich również fi rmy oferujące 
produkty związane z macierzyństwem. 

Co stara się pani przekazać przyszłym 
mamom?
– Przekonuję, że właśnie wkroczyły w 
ten najpiękniejszy okres swojego życia 
i zalecam im, żeby spróbowały przeżyć 
ten czas możliwie jak najprzyjemniej, 
ciesząc się na moment narodzin swoje-
go dziecka. 

Co mówi pani kobietom, które boją się 
porodu?
– Prowadząc kursy przedporodowe, wy-
chodzę z założenia, że przede wszyst-
kim powinnam mówić prawdę. Dlate-
go nie twierdzę, że poród nie boli i że 
idzie szybko, bo jest wręcz przeciwnie. 
Stosowana w medycynie skala bólu na-
wet nie uwzględnia bólów porodowych, 
ponieważ ich natężenie przewyższa 
wszystkie inne. Z drugiej strony ból ten, 
ponieważ nie jest związany z chorobą 
czy urazem, jest jedynym bólem po-
zytywnym. Mija od razu po porodzie i 
wkrótce zostaje też zapomniany. 

Czy istnieje coś takiego jak bezbolesny 
poród?
– Bezbolesny poród w samej swojej 
istocie nie jest możliwy, bo ból jest wy-
nikiem skurczy, a te przy porodzie są 
konieczne. Istnieją jednak środki far-
makologiczne i niefarmakologiczne, 
dzięki zastosowaniu których ból staje 
się bardziej znośny, mniej dotkliwy czy 
nawet nieodczuwalny. Łagodzące skut-
ki ma np. ciepły prysznic. Rodząca, je-
śli ma na to ochotę i sprawia jej to ulgę, 
cały czas przed porodem może spędzić 
w strugach wody. Są kobiety, które wie-

• Położna Regina 
Słowik z noworod-
kiem na oddziale 
trzynieckiej poro-
dówki. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Macierzyństwo 
to piękna rzecz
W maju swoje święto obchodzą mamy. O tym, jak kobieta staje się matką i jak do tego momentu można się 
przygotować, rozmawiamy z siostrą oddziałową porodówki Szpitala Trzyniec, położną Reginą Słowik.

794
dzieci urodziło się w ubiegłym roku w Szpitalu Trzyniec (413 chłopców 
i 381 dziewczynek). W sześciu przypadkach przyszły na świat bliźniaki.

rzą z kolei w moc aromaterapii i muzy-
ki relaksacyjnej. Pod tym względem nie 
stawiamy przyszłym mamom żadnych 
ograniczeń. Ich wygoda i dobre samo-
poczucie są na pierwszym miejscu, 
a ich ciało ma decydujący głos. Jeśli 
natomiast poród rzeczywiście ma nie 
boleć, wówczas konieczne jest poda-
nie środków farmakologicznych. Tym 
najbardziej rozpowszechnionym i za-
razem najbardziej skutecznym rozwią-
zaniem jest zastosowanie znieczulenia 
zewnątrzoponowego. 

Czy jest to opcja dostępna dla każdego?
– Tak, tylko w wyjątkowych sytuacjach 
są przeciwskazania, np. w przypadku 
zaburzeń krzepnięcia krwi. Dostępna 
jest również fi nansowo – w naszym 
szpitalu jest to bezpłatny zabieg prze-
prowadzany 24 godziny na dobę. 

Czy to oznacza, że bezbolesny poród jest 
dziś na porządku dziennym? 
– W naszym szpitalu korzysta z niego 
ok. 25-30 proc. mam. Tę opcję często 
wybierają pierwiastki (pierworódki) 
oraz kobiety, które za pierwszym ra-
zem również rodziły ze znieczuleniem. 

Często jednak przy kolejnych ciążach 
sprawy toczą się tak szybko, że nie ma 
czasu na zastrzyk. Znieczulenie, aby 
było skuteczne, musi bowiem zostać 
podane w odpowiedniej fazie porodu. 
Wiele matek nie godzi się jednak na 
nie i od razu zastrzega, by nawet im nie 
proponować środków uśmierzających 
ból. Chcą rodzić zgodnie z naturą. Po-
dejście do tych spraw jest zatem bardzo 
indywidualne.

Poród nie jest sprawą tylko matki, ale 
też ojca. Czy ojciec przy porodzie to dziś 
standard?
– U nas standardem są dwie osoby, choć 
zwykle towarzyszy rodzącej tylko ojciec 
dziecka. Można więc powiedzieć, że 90 
proc. porodów odbywa się w obecności 
ojców. Czasem osobą towarzyszącą jest 
też koleżanka, siostra czy mama, ale 
był też już... ojciec rodzącej. Sytuacją 
dla nas dość kuriozalną była natomiast 
obecność ojca dziecka i męża jednocze-
śnie. Wbrew uprzedzeniom chodziło o 
bardzo zgraną trójkę. Niektóre kobiety 
decydują się ponadto na poród z udzia-
łem douli. Osoba ta towarzyszy im już 
w czasie ciąży, dba o ich komfort psy-
chiczny i jako osoba zaufana jest obec-
na również przy porodzie. Chociaż sto-
suje własne metody relaksacyjne czy 
rytuały, jako osoba bez wykształcenia 
lekarskiego musi respektować nasze 
decyzje.

Czy rola położnej kończy się w momen-
cie odebrania porodu?
– Kiedy kobieta przychodzi do nas, 
żeby urodzić dziecko, kierujemy ją do 
jednego z pokojów porodowych. W 
nim razem z osobą towarzyszącą – o ile 
taka się pojawi – spędza cały czas trwa-
nia porodu aż do momentu, kiedy po 
dwóch godzinach po urodzeniu dziec-
ka zostanie przeniesiona na normalny 
oddział. Pokój ten zapewnia jej prywat-
ność oraz poczucie stabilności i bezpie-

czeństwa, posiada własny prysznic i to-
aletę. Ponadto wraz z przekroczeniem 
progu porodówki kobiecie zostaje przy-
dzielona położna, która odtąd będzie 
dbać o jej potrzeby. Chodzi o to, żeby 
w tym szczególnym wydarzeniu, jakim 
jest poród, uczestniczyło jak najmniej 
obcych ludzi. Jeśli wszystko idzie gład-
ko, kobieta po trzech dniach zostaje 
zwolniona ze szpitala. Jednak rola po-
łożnych jeszcze wtedy się nie kończy. 
W zależności od zapotrzebowania od-
wiedzają one świeżo upieczone mamy 
również w ich domach i sprawują nad 
nimi pieczę aż do końca połogu.

Czy przeprowadzacie również porody 
w warunkach domowych?
– Takiego porodu nikomu nie zaleca-
my i w związku z tym również ich nie 
przeprowadzamy. Wiemy z własnego 
doświadczenia, że kiedy pojawi się nie-
oczekiwana komplikacja, cenna jest 
każda minuta i dobry sprzęt. Proponu-
jemy natomiast tzw. porody ambulato-
ryjne. Polegają one na tym, że kobieta 
zaraz po urodzeniu wraca z dzieckiem 
do domu. Tę opcję, która notabene jest 
dość rzadka, wybierają te mamy, które 
mają np. w domu drugie małe dziecko. 

Był może jakiś wyjątkowy poród, który 
pani zapamiętała? 
– Będąc studentką odbywałam prak-
tyki w szpitalu w Czeskim Cieszynie i 
byłam tam przy porodzie bliźniaków. 
Zapamiętałam to jako piękne prze-
życie. Może dlatego, że później sama 
urodziłam dwojaczki, właśnie ten mo-
ment utkwił mi w pamięci, tak samo 
jak imiona dzieci. Niedawno ta sama 
kobieta rodziła w trzynieckim szpita-
lu swoje trzecie dziecko. Chociaż od 
naszego pierwszego spotkania minęło 
ponad dwadzieścia lat, wciąż czułam z 
nią pewną więź. Tak się szczęśliwie zło-
żyło, że po tylu latach trafi ła ponownie 
na mój dyżur.  

•••
Stosowana w medycynie skala 

bólu nawet nie uwzględnia bólów 
porodowych, ponieważ ich natężenie 
przewyższa wszystkie inne. Z drugiej 

strony ból ten, ponieważ nie jest 
związany z chorobą czy urazem, jest 

jedynym bólem pozytywnym. Mija od 
razu po porodzie i wkrótce zostaje też 

zapomniany
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»Skręcona historia«

Lubię oglądać fi lmy Ridley’a Scot-
ta. Nie wszystkie, ale kilka na 
pewno. Jego ostatnia produkcja 
– „Dom Gucci” (grają m.in. Lady 

Gaga oraz Al Pacino) – pokazuje naszą 
współczesność. No, trochę lat do tyłu, ale 
jednak to czasy lepiej czy gorzej znane. 
Na marginesie: fi lm świetny – polecam. 
Nie pomylę się jednak bardzo, jeśli po-
wiem, że najbardziej znane dzieła Scotta 
to fi lmy science fi ction („Obcy – ósmy pa-
sażer Nostromo” czy „Łowca androidów” 
– ten ostatni mimo kasowej klapy w roku 
1982, należy do klasyki współczesnego 
kina) oraz obrazy historyczne („Króle-
stwo niebieskie”, „Gladiator”, „1492 – wy-
prawa do raju”). Dobra – te tytuły były 
najciekawsze przynajmniej dla mnie. 
Przy tym, jeśli idzie o wspomniane wyżej 
obrazy SF, to nie mam do nich najmniej-
szych uwag – żywię nieprzemijający za-
chwyt i podziw dla twórcy. Produkcje, 
których sceną i tematem są dzieje sprzed 
wieków, podobają mi się również, tyle że 
temu „podobaniu się” towarzyszą jednak 
ambiwalentne odczucia. Dlaczego? O 
tym za chwilę. 

I
Podczytuję ostatnio książkę Jakuba 
Ostromęckiego zatytułowaną – właśnie 
– „Skręcona historia. Film a prawda hi-
storyczna” (Warszawa, 2021). Autor jest 
nauczycielem historii w jednym z war-
szawskich liceów. Ma więc pewnie okazję 
w czasie roku szkolnego dostrzec, w jakim 
stopniu głośne fi lmy fabularne przybliża-
ją młodym ludziom historię, a w jakim ich 
obraz dziejów „skręcają”. I jak bardzo fał-
szywy obraz historycznej rzeczywistości 
przedstawiają. Z produkcji Scotta Ostro-
męcki wziął pod lupę „Gladiatora”. Film 
naprawdę efektowny, trzymający w na-
pięciu, dla niektórych nawet – moralitet. 
Zainteresowanych całością uwag Ostro-
męckiego na temat skręcenia historycz-
nej prawdy w fi lmie, odsyłam do książki. 
Tu interesować mnie będzie tylko jeden 
wątek. Otóż, dostrzegając wykorzysty-
wanie przez Scotta naginanej historycz-
nej prawdy dla potrzeb promocji bardzo 
współczesnych stereotypów, przesądów i 
ideologii, byłem przekonany, że jego fi l-
my charakteryzuje dbałość o szczegóły, 
historyczne detale. No cóż... Ostromęcki 
wspomina o doświadczeniach konsul-
tantki historycznej „Gladiatora”, pro-
fesor Kathleen Coleman. Na porządku 
dziennym przy produkcji fi lmu były takie 
e-maile, jak „Potrzebujemy kilku dowo-
dów na to, że kobiety gladiatorki miały do 
sutków przyczepione ostrza”. Profesor – 
pisze Ostromęcki – „naiwnie myślała, że 
jej praca polega na weryfi kacji anachro-
nizmów, niedorzeczności, stereotypów i 
współczesnych mitów. Ridley Scott liczył 
się jednak z jej zdaniem coraz mniej, po-
trzebując konsultanta do żyrowania idio-
tyzmów”. Ostatecznie profesor Coleman 
poprosiła o wykreślenie jej z listy współ-
pracowników.

II
Trudno pewnie o porozumienie historyka 
z reżyserem, który „świadomie łączy hi-
storię z aktualnymi wydarzeniami” i dla 
którego stylu znakiem rozpoznawczym 
jest strona wizualna fi lmu. Pewnie gladia-
torki z przeczepionymi do sutków ostrza-
mi wyglądałyby efektowniej. A ideologia? 
Cóż, do uwag Ostromęckiego dorzucę 
własną, która mogła umknąć historyko-
wi, ale nie powinna socjologowi. Otóż w 

superprodukcji Scotta „Gladiator”, fi lmie 
z wielomilionową widownią, przemyca 
się przekonanie, że syn cesarza Marka 
Aureliusza, Kommodus, stał się potwo-
rem tylko dlatego, że ojciec był dla niego 
nie dość czuły. W rzeczywistości Marek 
Aureliusz, surowy dla wszystkich, Kom-
modusa rozpieszczał akurat ponad wszel-
ką dopuszczalną miarę. Pisze Aleksander 
Krawczuk: „Marek Aureliusz starał się 
zapewnić swojemu jedynemu synowi naj-
lepszych nauczycieli, otaczał go czułością 
i opieką, a przy tym obsypywał zaszczyta-
mi od lat dziecinnych, dając wszystkim do 
zrozumienia, że to on ma być przyszłym 
cesarzem”. Nie muszę chyba dodawać, że 
w tej kwestii wierzę profesorowi Krawczu-
kowi – nie Ridley’owi Scottowi. Głosiciele 
fałszywej historii nie tylko wprowadzają 
w błąd innych, często oszukują nawet sie-
bie samych. Niestety, ze szkodą dla nas 
wszystkich. 

III
Tło akcji „Królestwa niebieskiego” to 
czasy trzeciej krucjaty. Otóż – pomijając 
to, że w fi lmie Scotta jedyny duchowny 
chrześcijański został przedstawiony jako 
tchórz, hipokryta i człowiek zachęcający 
wiernych do przejścia na islam byle tylko 
ratować skórę, a masakra dokonana przez 
Saladyna pod Hittin została pominięta 
w ogóle, to… No właśnie, oto chrześci-
jański dowódca obrony Jerozolimy ne-
gocjuje z Saladynem warunki poddania 
miasta. Saladyn – którego ważne sprawy 
wagi państwowej wzywały niezwłocznie 
w zupełnie inne miejsce jego imperium, 
obiecuje – „Nikt nie ucierpi…”. Jego roz-
mówca, chrześcijanin, nie może w to 
uwierzyć i powiada: „Wszak chrześcija-
nie, kiedy zdobywali Jerozolimę, wyrżnęli 
mieszkańców w pień…”. I odpowiada mu 
spokojnie Saladyn: „Ale ja to nie oni. Ja 
jestem Saladyn…”. Saladyn – jeden z na-
jokrutniejszych władców muzułmańskich 
– przez Scotta przedstawiony niemal jako 
dobroczyńca ludzkości. No cóż, kiedyś 
bajki opowiadano dzieciom i niektóre w 
nie wierzyły. Dzisiaj – dorośli ludzie wyra-
biają sobie opinię o świecie na podstawie 
tego, co zobaczą na ekranie. 

IV
I wreszcie fi lm „1492”. Krzysztof Kolumb 
otrzymuje możliwość przedstawienia 
swoich racji na Uniwersytecie w Salaman-
ce. Chce płynąć na zachód, żeby odkryć 
nową drogę do Azji. Grający Kolumba Ge-
rard Depardieu denerwuje się: „Tak długo 
nas okłamują, że Ziemia jest płaska jak 
stół, że jej krańców strzegą potwory”. Moc-
ne i głupie. A głupie, bo nieprawdziwe. Ale 
w czasie debaty w Salamance słyszymy, że 
argumenty kościelnych oponentów Ko-
lumba dotyczą obwodu kuli ziemskiej. Po-
gląd, zgodnie z którym Ziemia jest płaska, 
nie pojawia się w ogóle, bo też pojawić się 
nie może. Wybitny semiotyk i powieścio-
pisarz, ale i mediewista, Umberto Eco za-
pewnia, że „(w)brew temu, co głoszą licz-
ne legendy krążące w Internecie, wszyscy 
średniowieczni uczeni uznawali, że Zie-
mia jest kulą. Nawet uczeń pierwszej klasy 
liceum z łatwością wywnioskuje, że skoro 
Dante wkracza w głąb piekielnej otchłani i 
wychodzi z niej po drugiej stronie, u stóp 
góry Czyśćca, spoglądając na nieznane 
sobie gwiazdy, to musi być w pełni świa-
domy, iż Ziemia jest kulista”. Pytanie – ilu 
widzów fi lmu Scotta o tym wiedziało? A 
ilu uwierzyło w średniowiecznych płasko-
ziemców u władzy?  

Krzysztof Łęcki
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Czy któryś 
z Czytel-
n i k ó w 
z a s t a n a -

wiał się kiedyś, co 
łączy Luwr i  Mu-
zeum  Śląska Cie-
szyńskiego? Oka-
zuje się, że całkiem 
sporo! Korzenie 
obu instytucji się-
gają głęboko, do 
czasów, gdy żywy 
był jeszcze duch 
Oświecenia. Nieco 
starszy Luwr pa-
mięta świetność 
Napoleona, nasze 
muzeum – ojca Le-
opolda Szersznika, 
którego pokaźne 
zbiory „starożytno-
ści” udostępniane 
są w nim publicznie 
już od 1802 roku. 
Wśród tychże nie 
brakuje ekspona-
tów przypominają-
cych dzieje Francji, 
z kolei w Luwrze – o 
czym mało kto pa-
mięta – natknąć się 
można na niemych 
świadków historii 
Śląska Cieszyń-
skiego. Nasz region 
niejednokrotnie stawał się centrum wyda-
rzeń światowej wagi. Z niego wywodziły 
się postaci, mające wpływ na losy Europy; 
tędy wiodły szlaki handlowe i maszerowa-
ły armie, usiłując ominąć Sudety i niebez-
pieczne zbocza Karpat w drodze na północ. 
Cieszyńskie stawało się też przedmiotem 
sporów – jak w czasie wojen śląskich – 
i  miejscem układów pokojowych – jak w 
okresie wojen o sukcesję bawarską.

I
Kontakty prusko-austriackie na przestrze-
ni XVIII wieku były zdecydowanie napięte. 
Fryderyk Wielki wydarł Marii Teresie pokaź-
ną część Śląska, zostawiając w jej rękach wy-
łącznie trzy księstwa: opawskie, karniowskie 
i cieszyńskie. Chcąc odkuć się po paśmie po-
rażek i terytorialnych strat, Habsburgowie 
wykorzystali w końcu bezpotomną śmierć 
bawarskiego elektora, wysuwając pretensje 
do jego ziem. Ich zakusom wyszedł naprze-
ciw książę Palatynatu, deklarując przejęcie 
Bawarii na rzecz Prus. Zwaśnione strony nie 
mogły dojść do satysfakcjonującego porozu-
mienia, odwołały się więc do ostatecznego 
rozwiązania – argumentu siły. Król pruski 
zdecydował się wysłać żołnierzy na Mora-
wy, w czym cesarz Józef II wyczuł okazję do 
rewanżu. No i się zaczęło...

Wojna o sukcesję bawarską nie zapisa-
ła się w historii jako szczególnie spekta-
kularna i  krwawa, choć po przeciwnych 
stronach frontu stanęło ponad dwieście 
tysięcy żołnierzy. Koronowane głowy, 
na szczęście dla Moraw, Czech i Śląska, 
zrefl ektowały się dość szybko, że trzeba 
pochopnie wywołaną wojnę skończyć i 
rozpoczęły rokowania pokojowe... w  Cie-
szynie. Nie było to miejsce przypadkowe, 
Księstwo Cieszyńskie jako jedyne bowiem 
nie brało udziału w wojnie i pozostawało 
wobec konfl iktu monarchów neutralnym. 

II
Na obrady pokojowe zjechała się dyplo-
matyczna wierchuszka Austrii i Prus, nie 

brakło też przedstawicieli Francji i Rosji, 
które od początku pośredniczyły w ukła-
dach pokojowych między stronami. Roz-
poczęte w marcu rozmowy trwały ponad 
dwa miesiące, na co wpływ mogła mieć 
zarówno nieustępliwość dyplomatów, jak i 
liczba przyjęć czy balów, którym delegacje 
się oddawały. Ostatecznie Austrii i Prusom 
udało się jednak dojść do porozumienia i 
dokładnie 13 maja 1779 roku podpisano 
traktat pokojowy.

Głównym benefi cjentem ugody zo-
stał Fryderyk Wielki, podczas gdy Austrii 
przyniosła jedynie niewielkie nabytki te-
rytorialne między Salzburgiem i Pasawą. 
Warto wspomnieć, że  znalazło się wśród 
nich m.in. urokliwe bawarskie miastecz-
ko Braunau am Inn. Dokładnie to samo, w 
którym 110 lat później przyszedł na świat 
Adolf Hitler. Znamienny fakt – to w Cie-
szynie zapadły decyzje polityczne, które 
sprawiły, że dziś niemieckiego dyktatora 
nazywa się niekiedy prześmiewczo „wy-
bitnym austriackim – nie zaś niemieckim 
– akwarelistą”.

III
W samym Cieszynie wydarzenie upamięt-
niają, nomen omen, nazwa Parku Pokoju, 
portrety dyplomatów w Sali Sesyjnej ra-
tusza oraz, pośrednio, budynek dawnego 
Sądu Ziemskiego, w którym traktat pod-
pisano – a  przynajmniej obiekt wzniesio-
ny na jego miejscu po wielkim pożarze w 
1789 roku. Znacznie więcej pamiątek roz-
sianych jest jednak po świecie. Tak oto, 
przechadzając się po Luwrze, natknąć się 
można na pewien stolik, wykonany na 
pamiątkę podpisania pokoju dla barona 
Louisa Augusta de Breteuil, ówczesnego 
ambasadora Francji w Wiedniu i uczest-
nika cieszyńskich rokowań (na zdjęciu). 
Przypominał zapewne ostatniemu pierw-
szemu ministrowi Ancien régime’u miłe 
chwile spędzone w Cieszynie, dziś zaś 
przypomina o nim zwiedzającym jedno z 
największych muzeów na świecie! 

Góral z Istebnej na szczytach świata 
Jerzy Kukuczka, jeden z najwybitniejszych polskich himalaistów w historii, ma w swojej ojczyźnie nieduże muzeum. 
Nie w stolicy jednak, nie w dużym mieście, a w beskidzkim przysiółku Wilcze należącym do Istebnej. Po Izbie 
Pamięci oprowadza z sercem i pasją wdowa po zmarłym wspinaczu Cecylia Kukuczka.

Danuta Chlup

J
erzy urodził się 
wprawdzie w Kato-
wicach, lecz był gó-
ralem z Istebnej, po 
rodzicach. Nigdy się 
tego nie wstydził, 
wręcz zawsze to pod-

kreślał. Tutaj spędził dużo wolnego 
czasu, tutaj odpoczywał pomiędzy 
wyprawami, tutaj bywał ze swoją 
rodziną, ze swoimi synami. W 1989 
roku skończył tu pracować nad 
swoimi dwiema książkami – mówi 
Cecylia Kukuczka, witając zwie-
dzających. 

Izba Pamięci Jerzego Kukuczki 
składa się z dwóch połączonych 
ze sobą pomieszczeń. W jednym 
znajdziemy sprzęt wspinaczkowy, 
medale i odznaczenia himalaisty, 
książki o nim i napisane przez nie-
go, jego portrety, znaczki pocztowe 
z jego podobizną. Drugi, większy 
pokój poświęcony jest zdobywa-
nym przez Kukuczkę szczytom. 

Wraz z grupą uczestników XX 
Rajdu do Źródeł Olzy, z którą od-
wiedziłam w ub. niedzielę Izbę 
Pamięci, zaczynamy zwiedzanie 
w pomieszczeniu pełnym książek 
i pamiątek. Pani Cecylia pokazuje 
wydania prac swojego męża w róż-
nych językach.

Harcerz 
z klubu taterników
– Książki Jerzego „Na szczytach 
świata” i „Mój pionowy świat” zo-
stały przetłumaczone na języki 
niemiecki, francuski, angielski, 
włoski, hiszpański i arabski – wy-
mienia. – Ten bursztynowy motyl 
to jest wyróżnienie dla książki „Mój 
pionowy świat” przez Bibliotekę 
Raczyńskich w Poznaniu. Pozycja 
ta została również wyróżniona we 
Włoszech statuetką za najlepszą 
książkę o charakterze górskim. 

W gablocie sporo jest medali i 
odznaczeń – polskich, państwo-
wych i sportowych, jak i między-
narodowych. Wśród nich szcze-
gólne miejsce zajmuje Srebrny 
Medal Orderu Olimpijskiego, któ-
ry nadano Kukuczce w Calgary 
w 1988 roku. Pani Cecylia zwraca 
uwagę na jeszcze jedno odznacze-
nie, harcerskie. 

– Krzyż „Za zasługi dla ZHP” był 
bardzo cenny dla Jerzego, ponie-
waż wywodził się z harcerskiego 
klubu taternickiego w Katowicach 
i tam w wieku 17 lat rozpoczął swo-
ją wspinaczkę, tam zaczęła się jego 
przygoda z górami – podkreśla. 

Zatrzymuje się przy pocztów-
kach, które drukowano na wypra-
wy, a następnie wysyłano je z gór. 
Kartka z 1974 roku przypomina 
pierwszą poważną wyprawę Ku-
kuczki, w góry Alaski. Wrócił z niej 
poważnie odmrożony, amputowa-
no mu palec u nogi, potem dość 
długo nie mógł się wspinać. A jed-
nak nie zraził się do gór.

Czternaście szczytów 
do zdobycia
W większym pomieszczeniu całą 
jedną ścianę zajmują duże oszklo-
ne fotografi e z wypraw Kukuczki na 
szczyty Korony Himalajów. Wdowa 
po wspinaczu ciekawie opowiada o 
poszczególnych wyprawach, o ra-
dości z sukcesów i smutku, jaki to-
warzyszył Jerzemu, kiedy w górach 
ginął któryś z jego przyjaciół. 

– Jerzy rozpoczął zdobywanie 
Korony Himalajów i Karakorum, 
czyli czternastu ośmiotysięczni-
ków, od wyjścia na Lhotse w 1979 
roku. Na szczyt wchodził ze swoim 
partnerem Andrzejem Czokiem. 
Zdobył go normalną drogą, później 
wszystkie kolejne ośmiotysięczniki 
zdobywał, prowadząc na nie nowe, 
polskie drogi – podkreśla opiekun-
ka Izby Pamięci. 

W 1979 roku w Polsce organi-
zowano dużą narodową zimową 
ekspedycję na Mount Everest. Ku-
kuczka bardzo chciał wziąć w niej 
udział, lecz w grudniu urodził się 
jego pierwszy syn. Zrezygnował, 
jednak już na wiosnę 1980 roku wy-
ruszył na najwyższy szczyt świata. 
Wspinał się wraz z Andrzejem Czo-
kiem, poprowadzili na „dach świa-
ta” nową polską drogę, południo-
wym fi larem. Mieli ze sobą butle 
z tlenem, lecz te pod szczytem się 
wyczerpały. Na sam wierzchołek 
wchodzili bez dodatkowego tlenu.

– I tak przez kolejnych osiem lat 
Jerzy wspina się w najwyższych 
górach świata, prowadząc tam 
nowe polskie drogi. Wspina się 
zazwyczaj w stylu alpejskim, bez 

użycia tlenu – mówi Cecylia Ku-
kuczka. – Jest człowiekiem bardzo 
szczęśliwym, ponieważ w życiu 
może robić to, co najbardziej poko-
chał. Ogromną satysfakcję sprawi-
ło mu w 1985 roku wyjście na dwa 
ośmiotysięczniki – Dhaulagiri i 
Czo Oju – w jednym sezonie zimo-
wym. Nikt do dziś niczego takiego 
nie powtórzył ani nie dokonał. 

Tylko Polacy 
W 1986 roku Kukuczka wyruszył 
wraz z międzynarodową ekspedy-
cją na K2, wraz z drugim Polakiem 
– Tadeuszem Piotrowskim. Uczest-
niczą w niej bardzo dobrzy himala-
iści z całej Europy. 

– Mają pokonać bardzo trudną, 
południową ścianę, wówczas przez 
nikogo niezdobytą. Już na począt-
ku wyprawy ściana okazała się tak 
trudna, że wszyscy zachodni hi-
malaiści wycofali się z niej, zostało 
tylko dwóch Polaków – Kukuczka 
i Piotrowski. Gdzieś powyżej 8 tys. 
metrów staje im na przeszkodzie 
100-metrowa pionowa bariera 
skalna, pokonują ją przez dwa dni. 
Szczęśliwie stają na szczycie. Je-
rzy zostawia tam dwa krasnoludki, 
które dostał od swoich synów na 
szczęście – opowiada pani Cecylia. 

Po radości z sukcesu nadszedł, 
niestety, tragiczny moment. Żona 
Kukuczki relacjonuje: – Powrót jest 
bardzo trudny. Są już ogromnie 
zmęczeni, brakuje im jedzenia, nie 
mają picia. Robią dwa biwaki pod 
gołym niebem. Podczas odwrotu 
wydarza się wypadek – Tadeuszowi 
Piotrowskiemu najpierw z buta wy-
pina się jeden rak, następnie gubi 
drugiego. Nie utrzymuje się w ścia-
nie, spada do szczeliny i ginie. Jerzy 
sam ledwo żywy schodzi do bazy.

Ostatni klejnot w koronie
Ostatnim szczytem z 14 wchodzą-
cych w skład Korony Himalajów, 
który Kukuczka miał do zdobycia, 
była leżąca po stronie chińskiej 
Sziszapangma. Polak sam organi-
zował tę wyprawę, udał się w tym 
celu do Chin, aby zdobyć pozwole-
nie na wejście na szczyt. Na tę wy-
prawę zaprosił także kobiety, w tym 
znaną polską himalaistkę Wandę 
Rutkiewicz. Na szczyt wspinało się 
kilka zespołów – Kukuczka w parze 

z Arturem Hajzerem. Wnieśli na 
szczyt narty. Kukuczka zjechał na 
nich do bazy. Dziś są one jednymi 
z eksponatów w Izbie Pamięci. W 
bazie czekała na zdobywcę niespo-
dzianka – kobiety wraz z lekarzem 
wyprawy przygotowali dla niego 14 
śląskich klusek, w które wetknęli 
14 chorągiewek z nazwami zdoby-
tych przez niego szczytów Korony 
Himalajów. 

– Jest pierwszym Polakiem, a 
drugim człowiekiem na świecie – 
bo pierwszym był Włoch, Reinhold 
Messner, który stanął na wszyst-
kich najwyższych szczytach świa-
ta. Ma za sobą dziewięć nowych 
polskich dróg, cztery pierwsze 
zimowe wejścia i jedno przejście 

solo. Kiedy wraca do kraju, czeka 
na niego depesza od pana Reinhol-
da Messnera. Ten pisze: „Nie jesteś 
drugi. Jesteś wielki” – opowiada z 
przejęciem pani Cecylia. 

Po zdobyciu 14 ośmiotysięczni-
ków jej mąż nie zaniechał wspi-
naczki. W 1989 roku próbował wraz 
z Ryszardem Pawłowskim zdobyć 
południową ścianę Lhotse. Z tej 
wyprawy nigdy już nie wrócił. Od-
padł od ściany, lina pękła i runął w 
przepaść. Zmarł 24 października 
1989 roku, w wieku 41 lat. W Izbie 
Pamięci stoi na półce ogromna bu-
telka z szampanem, który był przy-
gotowany pod południową ścianą 
Lhotse i miał być wypity za zwycię-
stwo. Nigdy jej nie otwarto. 

Izbę Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej można zwiedzać grupowo i indywidu-
alnie, trzeba się jednak zapowiedzieć na wizytę. Kontakt do Cecylii Kukuczki: tel. 
+48 508 389 558, e-mail: cecyliakukuczka@gmail.com. Informacje można także 
znaleźć na stronie www.jerzykukuczka.com w zakładce Izba Pamięci.

Wanda Rutkiewicz zginęła przed 30 laty 
13 maja upłynęło 30 lat od tragicznej śmierci w górach wybitnej polskiej hi-
malaistki Wandy Rutkiewicz. Zginęła w 1992 roku na stokach Kanczendzongi 
w Himalajach. Miała 49 lat. Rutkiewicz była pierwszą kobietą, która stanęła na 
szczycie K2 oraz trzecią kobietą na świecie, a pierwszą Europejką, która wspięła 
się na Mount Everest. Rutkiewicz zdobyła 8 z 14 ośmiotysięczników.

O życiu i górskich wyprawach jednej z najwybitniejszych himalaistek świata 
można przeczytać w książce Anny Kamińskiej „Wanda. Opowieść o sile życia 
i śmierci”, wydanej w Krakowie w 2017 roku. 

● Cecylia Kukuczka pielęgnuje 
pamięć o zmarłym mężu. 

● Izba Jerzego Kukuczki znajduje się w 
jego rodzinnym domu. 

● Pamiątki po polskim himalaiście. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP
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OFERTA

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

S P O R T Drogi wolności   
Sobota 21 maja, godz. 20.20 

PIĄTEK 20 MAJA 

6.00 Polonia 24 6.30 Leśniczówka 
(s.) 7.00 Turystyczna jazda 7.15 World 
News Flash 7.30 Pytanie na śniada-
nie 10.35 Panorama 10.45 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Smaki polskie. 
Smaki polskiej wieprzowiny - gołąbki 
do gąbki 11.30 Na sygnale (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 Poland in Undisco-
vered. Lądek Zdrój 12.35 M jak miłość 
(s.) 14.15 Szansa na sukces. Opole 
2022 15.15 Wiadomości 15.25 World 
News Flash 15.40 Bajki naszych ro-
dziców. Wielka podróż Bolka i Lolka 
15.50 Bajki naszych rodziców. Porwa-
nie Baltazara Gąbki 16.00 Remiza (s.) 
16.30 Na sygnale. Za dużo wrażeń 
17.00 Teleexpress 17.20 Zakochaj się 
w Polsce. Strzelno 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Studio 
Lwów 18.30 Informacje kulturalne 
18.50 Polonia Express 19.10 Olá Polô-
nia 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.15 Na dobre i na złe (s.) 21.15 Sa-
natorium miłości 4 22.05 Polonia 24 
22.35 Dziewczyny ze Lwowa 2 (s.). 

SOBOTA 21 MAJA 

6.00 Polonia 24 6.30 Co dalej? 6.55 
Giganci historii. Kultura, czyli emi-
gracyjna enklawa wolnej Polski 7.40 
World News Flash 7.55 Pytanie na 
śniadanie 12.05 Księga Ksiąg. Jakub 
i Ezaw 12.30 Szaleństwo Majki Skow-
ron (s.) 13.00 Na dobre i na złe (s.) 
13.55 The Voice Kids 5. Przesłuchania 
w ciemno 16.00 Kulturalni PL 17.00 
Teleexpress 17.20 M jak miłość (s.) 
18.10 Szansa na sukces. Opole 2022 
19.10 Kabaretowe Naj. Legenda kaba-
retu - Edward Dziewoński 19.30 Wia-
domości, pogoda, sport 20.20 Drogi 
wolności (s.) 21.25 Życie na gorąco (s.) 
23.00 Kabaret. Super Show Dwójki 2 
0.00 Midnight News. 

NIEDZIELA 22 MAJA 

6.15 Muzeum Polskiej Piosenki. Re-
publika 6.35 Alternatywy 4 (s.) 7.55 
Pytanie na śniadanie 11.10 Życie we-
dług świętego Jana Pawła II. Człowiek 
11.25 Ziarno. Mamma Mia 11.55 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.00 Regina 
Coeli 12.15 Między ziemią a niebem 
12.50 Słowo na niedzielę. Wstydli-
wy egzamin, czyli o przypominaniu 
13.00 Transmisja mszy świętej z ko-
ścioła pw. św. Łukasza Ewangelisty w 
Bydgoszczy 14.30 Kariera Nikodema 
Dyzmy (s.) 15.30 Kabaretowe Naj. 
Legenda kabaretu – Jan Kobuszew-
ski 16.05 Leśniczówka (s.) 17.00 Te-
leexpress 17.20 M jak miłość (s.) 18.15 
Debata Polonia 24 18.50 Powroty 
19.10 Lajk! 19.30 Wiadomości, spor, 
pogoda 20.20 Ojciec Mateusz 26 (s.) 
21.15 Chwała Ukrainie 23.20 Pitbull. 
Niebezpieczne kobiety. 

PONIEDZIAŁEK 23 MAJA

6.00 Słownik polsko@polski 6.30 
Przyjdź jako mądrość do dzieci... 6.50 
Rok 1982. Kalendarium 7.00 Smaki 
świata - pośród mórz 7.30 Pytanie 
na śniadanie 10.35 Panorama 10.40 
Pytanie na śniadanie 11.10 Polonia 
Express 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 Drogi wol-
ności. Ślepy los (s.) 13.15 Ojciec Mate-

usz 26 (s.) 14.00 Kulturalni PL 15.00 
Wiadomości 15.20 World News Flash 
15.35 Figu Migu na planecie Czochras 
16.00 Remiza (s.) 16.30 Barwy szczę-
ścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Słow-
nik polsko@polski 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Studio 
Lwów 18.30 Informacje kulturalne 
18.55 Kamperem po Południu 19.20 
Polacy światu. Jan Żak - Joao Zaco 
Parana 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 21.05 Czas honoru 4 (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Res Poloniae. O Pol-
sce z oddali. Sir Leszek Borysiewicz 
23.00 Reportaż 23.30 Remiza (s.). 

WTOREK 24 MAJA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
6.55 Co dalej? 7.15 World News Flash 
7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 Pa-
norama 10.45 Pytanie na śniadanie 
11.10 Kamperem po Południu 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Czas honoru 4. Kim pani jest? 
14.05 Giganci historii. Polski wywiad 
w walce z Trzecią Rzeszą 15.00 Wia-
domości 15.15 World News Flash 15.30 
Powroty 15.50 Ale talent. Wiatraczek 
15.55 Halo, halo!. Lustrzana wizja 
Żużu 16.00 Remiza (s.) 16.30 Barwy 
szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Studio Wschód 17.50 Gra słów. Krzy-
żówka (teleturniej) 18.20 Prasa dono-
si. Rok 1923 18.30 Informacje kultural-
ne 18.50 Nad Niemnem 19.10 Studio 
Lwów 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Ojciec Mateusz 9 (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Polski Londyn 23.30 
Remiza (s.) 0.00 Midnight News. 

ŚRODA 25 MAJA 

6.00 Polonia 24 6.30 Qulszoł - kuli-
narne potyczki 7.00 Smaki polskie. 
Szynka na okrągło 7.15 World News 
Flash 7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 
Panorama 10.40 Pytanie na śniada-
nie 11.10 Studio Lwów 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 
Ojciec Mateusz 9 (s.) 13.55 Polski 
Londyn 15.00 Wiadomości 15.35 Ani-
mowanki. Rodzina Treflików 15.40 
Nela Mała Reporterka. Dziwne ga-
tunki waleni z lodowej krainy 16.00 
Remiza (s.) 16.30 Barwy szczęścia 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 My, te-
rytorialsi 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Studio Lwów 18.30 
Informacje kulturalne 18.50 Kieru-
nek Zachód (mag.) 19.10 Magazyn z 
Wysp 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Dom nad rozlewiskiem 
(s.) 21.10 Miłość nad rozlewiskiem (s.) 
22.05 Polonia 24 22.35 Magazyn Eks-
presu Reporterów 23.30 Remiza (s.). 

CZWARTEK 26 MAJA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
6.55 Co dalej? 7.15 World News Flash 
7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 Pano-
rama 10.45 Pytanie na śniadanie 11.10 
Nad Niemnem 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Dom nad 
rozlewiskiem (s.) 13.05 Miłość nad roz-
lewiskiem (s.) 14.00 Zapora. Energia 
dla Niepodległej 15.00 Wiadomości 
15.20 World News Flash 15.35 Bajki 
naszych rodziców. Reksio 16.00 Remi-
za (s.). 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Stacja innowacja 
17.40 Mój czas. Maryla Rodowicz 
17.50 Gra słów. Krzyżówka 18.20 Stu-
dio Lwów 18.30 Informacje kulturalne 
18.50 Wilnoteka 19.10 W obiektywie 
Polonii. Wschód 19.30 Wiadomości, 
sport, 20.10 Ekstradycja 2 (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Nie ma jak u mamy 
- koncert z okazji Dnia Matki.

Po co  
takie ataki?
13 maja minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków 
za Granicą, przybył z wizytą do dwóch polskich placówek na Litwie – Szkoły 
Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach oraz Gimnazjum 
im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Władze rejonu trockiego podjęły decyzję 
o reorganizacji tych dwóch szkół, co może oznaczać w praktyce ich likwidację. 

P
olska przy-
w i ą z u j e 
o g r o m n ą 
wagę do 
Polaków z 
W i l e ń s z -
czyzny. Na 

świecie jest 20 mln rodaków 
poza granicami kraju. Na 
Litwie, na Wileńszczyźnie, 
wierzę, że jest ich ponad 
200 tys., ale to jest 1 proc. 
tych 20 mln Polaków poza 
granicami kraju. Jeśli cho-
dzi o środki finansowe dla 
Polaków na Litwie, to jest 
to około 20 proc. wszyst-
kich środków finansowych, 
czyli ten 1 proc. rodaków 
dostaje ponad 20 proc. 
środków finansowych prze-
znaczonych na wszystkich 
rodaków za granicą – mó-
wił podczas spotkania minister. 
Jak zaznaczył urzędnik, istnienie 
tych szkół jest prawem człowieka, 
jest standardem europejskim, jest 
też tym, do czego zobowiązała się 
Litwa w ramach choćby swojego 
uczestnictwa w Radzie Europy, do 
czego zobowiązała się Litwa w trak-
tacie między Polską a Litwą z 1994 
r. Jest to standard Unii Europej-
skiej. Unia Europejska to nie tylko 
inwestycja w terenie i nie tylko róż-
ne dotacje, nie tylko geopolityczne 
bezpieczeństwo, ale też pewien styl 
życia, sposób myślenia, między in-
nymi sposób myślenia polegający 
na szanowaniu mniejszości naro-
dowych. Stwarzaniu możliwości, 
aby mniejszość narodowa żyjąca 
na terytorium Litwy czuła się oby-
watelami Litwy i gospodarzami u 
siebie. – Polska jest bardzo zanie-
pokojona pomysłami zamknięcia 
tych szkół. Polacy na Litwie są 
współgospodarzami tej ziemi od 
wieków. Jesteście tutaj od wieków. 
Jesteście współgospodarzami tych 
ziem, od 100 lat macie tutaj eduka-
cję, to są szkoły o bardzo bogatych 
tradycjach. Tak się złożyło, że gra-
nice przesunęły się i mieszkacie 
poza Polską. Dziś jesteście obywa-
telami Litwy, lojalnymi obywatela-
mi. Jeśli likwiduje się waszą szkołę, 
a wy chcecie być lojalnymi oby-
watelami i dbać o ten kraj, i uczyć 
się tak, jak to robicie od wieków w 
języku polskim, no to ktoś tu wam 
pokazuje, że nie jesteście u siebie. 
To jest bardzo błędny, bardzo nie-
bezpieczny sposób myślenia. Nie 
ma co szukać wśród Polaka wroga 
– podkreślił Jan Dziedziczak. 

Polska i Litwa są najbliżej siebie 
od 30 lat. Relacje polsko-litewskie 
można dziś określić jako znako-
mite. Według ministra ktoś naj-

wyraźniej chce te relacje osłabiać. 
Pomysł likwidacji szkół, to pomysł, 
żeby skłócić strony. Minister dobit-
nie podkreślał, że między obu kra-
jami są zbyt dobre relacje, zbyt wie-
le zostało osiągnięte między Polską 
a Litwą, aby godzić się na pomysł 
likwidacji. – Uważam, że ten po-
stęp jest skarbem, jest bardzo po-
trzebny Polsce i Litwie. Musimy 
być razem, czasy są bardzo trudne. 
Wróg jest gdzie indziej. My dosko-
nale wiemy, gdzie jest ten wróg. To 
jest prawdziwy wróg, który bardzo 
źle życzy Polsce i Litwie. Dziwię 
się tym urzędnikom, którzy chcą 
uderzać w mieszkających tutaj od 
wieków Polaków. Po co tutaj takie 
ataki? To chyba ktoś chce zrobić 
prezent Władimirowi Putinowi, że 
wymyśla takie sztuczne pomysły, 
chce wywoływać sztuczne konflik-
ty – mówił Pełnomocnik Rządu ds. 
Polonii i Polaków za Granicą. 

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja 
Stelmachowskiego w Starych Tro-
kach oraz Gimnazjum im. Longi-
na Komołowskiego w Połukniu od 
dawna otrzymują wsparcie od pań-
stwa polskiego. Obie placówki zo-
stały wyremontowane w zasadzie 
za pieniądze polskiego podatnika. 
80 proc. wszelkich inwestycji było 
z polskich pieniędzy. Zainwesto-
wano ponad milion euro. Minister 
podczas wizyty odwiedził te dwie 
szkoły. Był zachwycony nie tylko 
budynkami, ale także całą społecz-
nością szkolną. Szkoły są pięknie 
wyremontowane, mają imponują-
ce budynki, wspaniałą kadrę peda-
gogiczną. Młodzież ma znakomite 
warunki do nauki, wspaniałe są też 
tradycje tego miejsca w obu szko-
łach. Szkoły te istnieją ponad 100 
lat. Jako polskie szkoły przetrwały 
okres Hitlera i Stalina.

– Cieszę się, że te szkoły prowa-
dzą działalność edukacyjną w ję-
zyku polskim, cieszę się także, że 
te placówki pokazują lojalność wo-
bec państwa polskiego, a teraz, że 
uwrażliwiają dzieci na solidarność 
z Ukrainą, pokazują skutki drama-
tycznej agresji Władimira Putina. 
Zwłaszcza w tych czasach my mu-
simy być razem, Polacy i Litwini. 
Od odzyskania przez Litwę niepod-
ległości nie było lepszych relacji 
między naszymi krajami niż teraz. 
I dobrze. Bo czasy są bardzo trud-
ne, bo mamy koszmarną wojnę w 
Ukrainie, bo imperializm rosyjski 
się rozszerza, bo bycie razem jest 
istotne ze względu na fizyczne bez-
pieczeństwo Polski i Litwy. Tym 
bardziej dziwię się, że pojawiają się 
tego typu prowokacyjne pomysły, 
uderzenia w mniejszość polską. 
Naprawdę, tyle dobrego zrobili-
śmy, tyle włożyliśmy pracy po obu 
stronach w to, żebyśmy mieli dobre 
relacje. Dziwię się, że w ogóle ktoś 
wpadł na taki pomysł, żeby ude-
rzać w mniejszość polską na Litwie 
– mówił minister, który wierzy, że 
to nieporozumienie i uda się je wy-
jaśnić.

Dyrektorzy, rodzice oraz kadra 
pedagogiczna Szkoły Podstawowej 
im. Andrzeja Stelmachowskiego w 
Starych Trokach oraz Gimnazjum 
im. Longina Komołowskiego w 
Połukniu nadzieję pokładają w po-
mocy Polski. – Ostatnie wydarze-
nia bardzo bolą. Mamy nadzieję, 
że władze Polski rozpoczną nego-
cjacje z władzą rejonu trockiego. 
Uważamy, że szkoła ze 100-letnią 
historią powinna istnieć – mówiła 
Renata Krasowska, dyrektor Gim-
nazjum im. Longina Komołowskie-
go w Połukniu. 

 „Kurier Wileński”/LITWA

● Jan Dziedziczak (z prawej) przybył z wizytą do dwóch polskich placówek na Litwie. 
Fot. MARIAN PALUSZKIEWICZ

Zrobiło się nerwowo

W finale Strabag Rail 
Ekstraligi piłkarzy 
ręcznych po dwóch 
meczach mamy re-

mis 1:1. W serii granej do trzech 
zwycięskich spotkań szczypiorni-
ści Banika Karwina nie wykorzy-
stali okazji do zdobycia meczbolu, 
przegrywając na parkiecie Pilzna 
25:32. Jutro o godz. 17.30 Banik 
zmierzy się z Pilznem po raz drugi 
na własnym podwórku. 

Na zachodzie Czech karwiniacy 
nie nawiązali do udanego pierwsze-
go występu. W grze podopiecznych 
trenera Michala Brůny było sporo 
niedokładności, błędów technicz-
nych, a także błędów indywidual-
nych. – Musimy wyciągnąć wnioski 

z tego spotkania i zagrać w sobotę 
znacznie lepiej – ocenił przegra-
ną szkoleniowiec Banika Michal 
Brůna. Notowania Pilzna wzmocnił 
w finale świetny Karel Šmíd, któ-
ry w bramce popisywał się wręcz 
akrobatycznymi interwencjami. 
Potrafił wybronić nie tylko ataki 
Banika ze strefy kołowego, ale też 
akcje oskrzydlające. Dobra postawa 
Šmída zmotywowała gospodarzy 
do heroicznego występu. 

Po stronie Banika frustracja rosła 
w miarę kurczenia się czasu. Sła-
bo zagrali liderzy zespołu, w tym 
najlepszy snajper Banika Vojtěch 
Patzel. – Dwukrotnie spudłowałem 
nawet z rzutów karnych. To nie był 
mecz, do którego chciałbym wra-

cać myślami. Teraz kluczowe, żeby 
dobrze się przygotować do sobot-
niego starcia – zaznaczył Patzel. 

W sobotę w hali Banika Karwina 
ponownie spodziewane są tłumy 

widzów. – Taka atmosfera potrafi 
nas uskrzydlić. W Pilźnie wpraw-
dzie też było głośno, ale w naszej 

hali atmosfera jest specyficzna, po 
prostu najlepsza – podkreślił Pa-
tzel.  (jb)

2. FINAŁ  
STRABAG RAIL EKSTRALIGI

TALENT PILZNO – 
BANIK KARWINA 
32:25
Do przerwy: 19:16. Karwina: Marja-
nović, Mokroš, Tabara – Mlotek 2, 
Fulnek 2, Petrović 2, Franc, Sobol 
6, Skalický 2/1, Solák 5, Růža 2, 
Jan Užek 2, Nantl, Patzel 2, Široký, 
Halama.

● Pilzno nie sprzeda tanio skóry, w końcu to wciąż aktualny mistrz RC. 
Fot. hcb-karvina

Z wiatrem w żaglach
Mamy świetną wiadomość dla miłośników żeglarstwa. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zdecydowało się na 
kontynuację Światowych Polonijnych Mistrzostw Żeglarskich. Trzecia edycja zawodów cieszących się w zeszłym 
roku dużą popularnością odbędzie się w terminie od 24 do 27 czerwca ponownie w Gdyni. W 2021 roku 
w imprezie wystartowały aż trzy zaolziańskie ekipy, najlepiej spisała się zaś drużyna Klubu Kibica Boconowice, 
która w stawce trzynastu załóg z całego świata zajęła znakomite trzecie miejsce. 

Janusz Bittmar

III 
Światowe Polonij-
ne Mistrzostwa 
Żeglarskie są naj-
większą tego typu 
imprezą żeglar-
ską dla Polaków z 
całego świata. W 

poprzedniej edycji Polonię repre-
zentowały załogi z siedmiu państw 
europejskich, w gronie trzynastu 
drużyn nie zabrakło też zespołu 
Polonii Stanów Zjednoczonych. 
W związku z tym, że w terminie 
tegorocznych mistrzostw w Gdy-
ni będą obchodzone coroczne 
Dni Morza, na uczestników czeka 
wiele dodatkowych atrakcji. Dużą 
frajdę sprawią na pewno spotkania 
z czołowymi polskimi żeglarza-
mi. Skądinąd mistrzostwa będzie 
wspierał słynny „samotnik” Szy-
mon Kuczyński z Jachtklubu Mor-
skiego Roda, zaś nad sprawnym 
przebiegiem zawodów będzie czu-
wał m.in. polarny żeglarz Ireneusz 
Kamiński. 

Regaty zostaną przeprowadzone 
na jachtach klasy 2020, które jak 
twierdzą organizatorzy, dzięki swo-
jej konstrukcji zapewniają zarówno 
bezpieczeństwo, jak i płynność 
żeglugi oraz dobrą zabawę. Prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” Dariusz Piotr Bonisławski do-
trzymał słowa danego polonijnym 
sportowcom w zeszłym roku, że te 
regaty będą kontynuowane.  – W 
naszym portfolio jest wiele imprez 
sportowych, jednak ta gdyńska im-
preza jest specyficzna, bo daje na-
dzieję na przyszłość, że będziemy 
mogli nie tylko zarazić młodych 
Polaków mieszkających za granicą 
sportem, ale i zachęcić do przy-
jazdu do Gdyni, do Polski. Mamy 
nadzieję, że ta impreza będzie się 
rozwijać i będzie przyciągać coraz 

większą liczbę miłośników żeglar-
stwa z różnych stron świata – mó-
wił prezes. 

W Republice Czeskiej wprawdzie 
brakuje morza, ale Zaolziakom ten 
fakt wcale nie przeszkadza. Nasze 
załogi biorące udział w regatach 
trenują nie tylko w Bałtyku, ale 
również w Morzu Adriatyckim. 
Tak, jak brązowa w poprzedniej 
edycji ekipa Klubu Kibica Boco-
nowice, która wróciła właśnie ze 
zgrupowania w Chorwacji.

– Szlifowaliśmy między innymi 
formę przed polonijnymi regatami. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z 
planem, to chcemy wystawić w tym 
roku dwie ekipy pod szyldem Klu-
bu Kibica Boconowice. Zobaczymy, 

w jakim składzie powalczymy tym 
razem w Gdyni i jakie zaolziań-
skie załogi jeszcze dołączą do listy 
startowej – powiedziała „Głosowi” 
Andrea Skupień-Kapsia, członkini 
Klubu Kibica Boconowice. W tym 
roku do Gdyni szykuje się też szef 
boconowickiego zespołu, Marek 
Słowiaczek. – Zapowiada się zacię-
ta rywalizacja. Utrwalaliśmy nasze 
żeglarskie umiejętności w Chor-
wacji, żeby je przełożyć na dobry 
występ w Gdyni. Bałtyk zachowuje 
się trochę inaczej, niż Adriatyk, ale 
ważne, żeby być zgraną drużyną. 
To podstawa do osiągnięcia sukce-
su – zaznaczył Marek Słowiaczek. 

Zwycięstwa z ubiegłego roku 
będzie broniła mieszana załoga 

Austrii i Irlandii w składzie Szy-
mon Janik, Stanisław Popek, Irena 
Małek, Magdalena Detyna, Miłosz 
Góralik. Klub Kibica Boconowice 
w składzie Jakub Wedehefte, Grze-
gorz Skupień, Andrea Skupień-
-Kapsia, Ivan Borski, Jana Borska, 
Bogdan Borski zajął w 2021 roku 
trzecie miejsce, tuż za podium 
uplasowała się załoga z Cierlicka 
– Lech Ćmok, Ewa Ćmok, Bogdan 
Kokotek, Michał Jeżowicz, Zbi-
gniew Jeżowicz. Na 9. pozycji rega-
ty zakończyła załoga PTTS „Beskid 
Śląski” – Dominik Śliwiński, Hen-
ryk Cieślar, Anna Franek, Włady-
sław Czudek, Marian Cieślar. Jak 
będzie w tym roku? O tym przeko-
namy się pod koniec czerwca.  

PIŁKA NOŻNA – DYWIZJA F: Dzieć-
morowice – Rymarzów, Frydlant n. 
Ostrawicą – Bogumin (sob., 17.00), 
Karwina B – Frensztat p. Radhosz-
czem, Hawierzów – Opawa B (niedz., 
10.15). MISTRZOSTWA WOJE-
WÓDZTWA: Datynie Dolne – Slavia 
Orłowa (sob., 16.30), Pusta Polom 
– Czeski Cieszyn, Koberzyce – Loko-
motywa Piotrowice (niedz., 16.30). IA 
KLASA – gr. B: Dobra – Śmiłowice, 
Rzepiszcze – Banik Olbrachcice (sob., 
16.30), Jistebnik – Jabłonków (sob., 
17.00), Bystrzyca – Stonawa (niedz., 
16.30). IB KLASA – gr. C: Starzicz 
– Oldrzychowice (sob., 15.00), Pie-
twałd – L. Piotrowice B, Sucha Górna 
– Wędrynia, Sedliszcze – Mosty k. 
Jabłonkowa, Baszka – Gnojnik (sob., 
16.30), Wierzniowice – Inter Piotro-
wice, Nydek – Raszkowice (niedz., 
16.30). MISTRZOSTWA POWIATU 
KARWIŃSKIEGO: Sn Hawierzów 
– Hawierzów B, Lokomotywa Łąki 
– Żuków Górny, G. Hawierzów – G. 
Błędowice, Cierlicko – Dąbrowa, B. 
Rychwałd – Sj Pietwałd (sob., 17.00). 
MISTRZOSTWA POWIATU FRY-
DEK-MISTEK: Chlebowice – Niebo-
ry, Toszonowice – Gródek, Janowice 
– Śmiłowice B (sob., 16.30), Nawsie 
– Hukwaldy, Milików – Bukowiec, 
Piosek – Palkowice, Noszowice – 
Metylowice (niedz., 16.30). 
PIŁKA RĘCZNA – FINAŁ STRABAG 
RAIL EKSTRALIGI MĘŻCZYZN: 
Banik Karwina – Talent Pilzno (sob., 
17.30). 
 (jb)

DYWIZJA F

OPAWA B – 
BOGUMIN 1:3
Do przerwy: 1:2. Bramki: 8. Veselý 
– 19. Václavíček, 34. Fr. Hanus, 60. 
Halaška. Bogumin: Jakub Kodeš – 
Kubík, Václavíček, Jan Kodeš – Spo-
rysz, Strojek, Palej, Bloksch, Malysz 
(77. Malý) – Fr. Hanus (86. Ferenc), 
Halaška (80. Padých).
Jesteśmy świadkami fantastycznego 
wiosennego sezonu w wykonaniu pił-
karzy Bosporu Bogumin. W czwartej 
lidze nikt jeszcze wiosną nie znalazł 
recepty na zespół Martina Špički, 
który przed weekendem awansował 
na trzecie miejsce w tabeli.  (jb)

● Migawka z ubiegłorocznej edycji. Fot. PAI
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CO W TEATRZE

SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Modrý z nebe (21, godz. 17.30).

CO W KINACH

BYSTRZYCA: V  létě ti řeknu, 
jak se mám (21, godz. 19.00); JA-
BŁONKÓW: V létě ti řeknu, jak se 
mám (20, godz. 19.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: A oni dalej grzeszą, do-
bry Boże! (20, godz. 17.30); Doktor 
Strange w multiwersum obłędu 
(20, godz. 20.00); Pan Wilk i spół-
ka (21, godz. 15.00); Po čem muži 
touží 2 (21, godz. 17.30); Vyšehrad 
– Fylm (21, godz. 20.00); Kuroza-
jąc i zagadka Chomika Ciemności 
(22, godz. 15.00); Ženy a život (22, 
godz. 17.30); Poslední závod (22, 
godz. 20.00); Pies (23, godz. 17.30); 
Uncharted (23, godz. 19.30); CZ. 
CIESZYN – Central: Po čem muži 
touží 2 (20, godz. 16.30); Cud (20, 
godz. 19.00); Pan Wilk i spółka (21, 
godz. 15.30); A oni dalej grzeszą, 
dobry Boże! (21, 22, godz. 17.30); 
Podpalaczka (21, 22, godz. 20.00); 
Sonic 2 – Szybki jak błyskawica 
(22, godz. 15.30); KARWINA – 
Centrum: Doktor Strange w mul-
tiwersum obłędu (20, godz. 17.15); 
Ženy a život (20, godz. 20.00); Pan 
Wilk i spółka (21, godz. 15.00); A 
oni dalej grzeszą, dobry Boże! (21, 
godz. 17.30); Vyšehrad – Fylm (21, 
godz. 20.00); Kurozając i zagad-
ka Chomika Ciemności (22, godz. 
15.00); Doktor Strange w multi-
wersum obłędu (22, godz. 17.30); 
Ženy a život (22, godz. 20.00); 
Fantastyczne zwierzęta (23, godz. 

18.00); HAWIERZÓW – Centrum: 
Wyrolowani 2 (20-22, godz. 17.00); 
Fantastyczne zwierzęta (20, godz. 
18.00; 21, 22, godz. 19.30); A oni da-
lej grzeszą, dobry Boże! (20, godz. 
19.30; 21, 22, godz. 18.00); Shan-
g-Chi i Legenda dziesięciu pier-
ścieni (23, godz. 17.00); Boscy (23, 
godz. 18.00); Mulholland Drive 
(23, godz. 19.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Zarząd MK PZKO 
w Parku Sikory zaprasza człon-
ków i sympatyków koła na wy-
cieczkę na Ochodzitą w sobotę 21. 
5. Odjazd autobusu z przystanku 
przed Celmą (PL) o godz. 8.00, 
powrót około godz. 16.00. W razie 
deszczu wycieczka nie odbędzie 
się!
CZ. CIESZYN-MOSTY – MK 
PZKO zaprasza na prelekcję po-
święconą warzeniu piwa, która 
połączona będzie z degustacją. 
Spotkanie odbędzie się w czwar-
tek 26. 5. o godz. 17.00 w Domu 
PZKO, a poprowadzi je Michał 
Kochaniewicz, fachowiec, pre-

kursor i popularyzator warzenia 
piwa typu IPA, APA i innych. Od-
powiada za ponad 30 receptur 
komercyjnych piw. Za swoje piwa 
zdobywał nagrody na czeskich i 
międzynarodowych konkursach 
piwnych. Możliwość zakupu piwa 
do domu. Wstęp: wolne datki. Inf. 
www.pzkomostycieszyn.webno-
de.cz.
DĄBROWA – Zarząd MK PZKO 
zaprasza na świetlicę z okazji 
Dnia Matki dnia 22. 5. o godz. 
16.00 do Domu Narodowego. Pro-
gram przedstawi Zespół Pieśni 
i Ruchu Nieskoordynowanego 
„Niezapominajki”. Po programie 
wspólna herbatka.
DARKÓW – Chór „Lira” zaprasza 
wszystkich chętnych do udziału 
w Warsztatach Muzycznych, które 
odbędą się w sobotę 21. 5. w godz. 
9.00-12.00 w Domu Polskim PZKO 
w Karwinie-Frysztacie. Poprowa-
dzi je prof. Alojzy Suchanek. Spo-
tkanie śpiewaków-amatorów pod 
okiem doświadczonego dyrygen-
ta, to możliwość miłego, niezobo-
wiązującego spędzenia sobotnie-
go przedpołudnia.
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej 
zaprasza do udziału w spotkaniu 
połączonym z promocją nowej 
książki prof. K.D. Kadłubca „Od 
Cieszyna sypano dróżeczka”, któ-
re odbędzie się w czwartek 26. 5. o 
godz. 17.00 w budynku biblioteki 
w Karwinie-Frysztacie na Ryn-
ku Masaryka. Gościnnie wystąpi 
akordeonista Adam Ligocki. Na 
miejscu możliwość nabycia książ-
ki z autografem autora. Prosimy 
o rezerwację biletów w cenie 50 
kc pod nr. tel. 596 312 477 lub 558 
849 501, ew. e-mailowo: polske@
rkka.cz.
KARWINA-RAJ – MK PZKO za-
prasza w sobotę 28. 5. od godz. 
15.00 do Domu PZKO na obcho-
dy jubileuszu 150-lecia Polskiej 
Szkoły w Karwinie-Raju. W pro-
gramie występy „Dźwięku” i „Pro-
myka”, wystawa okolicznościowa, 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 
zwiedzanie budynku byłej szkoły 
oraz spotkanie absolwentów. Bu-
fet i zabawa do rana zapewnione.
 Klub Seniora MK PZKO zapra-
sza członków na spotkanie 24. 5. 
o godz. 15.00.
KARWINA-NOWE MIASTO – 
MK PZKO zaprasza 28. 5. o godz. 
15.30 do klubu seniora „Archa” na 
tradycyjne smażenie jajecznicy. 
W programie wyświetlanie zdjęć 
starej Karwiny.
KLUB NAUCZYCIELI EMERY-
TÓW W RC – Zarząd zaprasza na 
Spacer Wiosenny, który odbędzie 
się we wtorek 31. 5. Spotykamy 
się na dworcu autobusowym w 
Hawierzowie o godz. 9.30. Tra-
sa spaceru: szkoła podstawowa, 
przedszkole i Dom PZKO w Hawie-
rzowie-Błędowicach, indywidual-

nie można zwiedzić Kotulowóm 
Drzewiónke. Przewidziane zakoń-
czenie spotkania o godz. 15.00. 
KOŃSKA-OSÓWKI – MK PZKO 
zaprasza wszystkich członków i 
sympatyków na tradycyjne sma-
żenie jajecznicy 29. 5. o godz. 
15.00 do Lasku na Osówce. Bufet 
zapewniony. Wstęp trzy jajka.
OBWÓD BOGUMIŃSKI – MK 
PZKO w Boguminie, Lutyni Dol-
nej, Skrzeczoniu, Wierzniowicach 
i Zabłociu zapraszają na Akade-
mię z okazji 75-lecia PZKO w so-
botę 21. 5. o godz. 15.00 w Domu 
Kultury w Lutyni Dolnej. W pro-
gramie wystąpią: przedszkolaki 
z Lutyni Dolnej, chór mieszany 
„Zaolzie”, zespół taneczny „Błę-
dowice”, zespół ludowy „Trojak”, 
zespół „Gorzyczanie”, kapela 
„Bukóń”.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza 28. 5. o godz. 14.00 
na spotkanie z okazji Dnia Matki 
do Domu PZKO. W programie wy-
stęp Zespołu „Niezapominajki”.
PIOTROWICE k. KARWINY – 
MK PZKO przy współpracy ze Sto-
warzyszeniem Aktywny Senior w 
Zebrzydowicach zapraszają w so-
botę 28. 5. o godz. 15.30 do Domu 
Kultury na wspólną zabawę z oka-
zji Dnia Matki i Dziecka. W pro-
gramie występ chóru męskiego 
PZKO „Hejnał-Echo”. Program i 
zabawy dla dzieci. Bufet zapew-
niony. 
PTTS „BŚ” – Zaprasza 21. 5. na 
wycieczkę autokarową w Ja-
worniki (Kohútka, Portáš, Malý 
Javorník). Przygotowane są trzy 
trasy turystyczne (17 km, 10,5 km, 
5,5 km) oraz spacer po Karlovi-
cach, odwiedzenie galerii rzeźb 
w Pluskovcu lub Karlovickiego 
Muzeum. Odjazd autobusu z Kar-
winy o godz. 6.20, z Cz. Cieszyna o 
godz. 6.50. Na wycieczkę zaprasza 
Láďa Michalík, tel. 602 840 384. 

Cena za przejazd autobusem 230 
kc. Są wolne miejsca!
 25. 5. Ponieważ kaktusy u pana 
Kotasa w Ropicy jeszcze nie 
rozkwitły, robimy zamianę wy-
cieczek. Zapraszamy do Górek 
Wielkich i spacer ścieżką dydak-
tyczno-przyrodniczą „Góra Bu-
cze” (pierwotnie S5 – 22. 6.). Cała 
trasa ma około 5 km długości i 
180 m różnicy wysokości: https://
mapy.cz/s/mucakafame. Odjazd 
autobusem z przystanku Cieszyn-
Celma o godz. 9.15. Prowadzi Sta-
siek Pawlik, tel. 0048 606 133 123.

KONCERTY

DARKÓW – MK PZKO w Darkowie 
oraz chór Lira zapraszają wszyst-
kich członków i sympatyków na 
XXV „Maj nad Olzą” w niedzielę 
22. 5.o godz. 15.00 w Domu Pol-
skim PZKO w Karwinie-Frysztacie. 
W programie wystąpi chór „Lira” 
z Darkowa wraz z gośćmi, dzieci z 
przedszkola w Karwinie oraz de-
biutujący zespół wokalny „Dobry 
Wieczór”.

OFERTY

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

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

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

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-021

I N F O R M AT O R

Powiedz mi, Życie, coś miłego…
Nie pędź tak szybko,
Daj odpocząć…

Dziś – 20 maja 2022 – w ten piękny dzień obchodzi swój 
zacny jubileusz – 70. urodziny

Szanowna Pani ZOFIA KUBIENA
z Czeskiego Cieszyna-Mostów

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, dobrego samo-
poczucia, niegasnącego entuzjazmu życiowego oraz 
wszelkiej radości składają mąż Fredzio, córki Maryla 
i Baśka oraz wnuczka Aneczka Maria i Sebuś.

 GŁ-316

Kto żyje w sercach tych, których opuścił,
ten nigdy nie odszedł.

Dnia 22 maja 2022 minie 10 lat od chwili, kiedy odeszła 
od nas nasza Ukochana Żona, Matka i Babcia

śp. MARIA GRZEBIEŃ
z Lutyni Dolnej

Wspominają mąż Albert oraz syn i córka z rodzinami.
 RK-034

Ci których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność.

24 maja minie 22. rocznica, kiedy nas na za-
wsze opuściła nasza Najdroższa Mamusia 
i Babcia

śp. HELENA KUBECZKOWA 
z domu Kantor

zaś dnia 3 maja minęła 16. rocznica śmierci 
naszego Kochanego Tatusia, Dziadka i Pra-
dziadka

śp. EMILA KUBECZKI   
z Orłowej-Poręby 

(dawniej z Karwiny-Kopalń)
Kto znał Ich szlachetne serca, niechaj poświęci Im chwilę wspomnień. 

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GŁ-317

Dnia 8 maja obchodziłaby swoje setne urodziny nasza 
Kochana Ciocia

śp. ZDENKA LUGSCHOWA
z domu Toman, z Karwiny 2-Kopalń

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-318

Kochamy wciąż za mało i stale za późno...
 ks. Jan Twardowski

Minęło już 26 lat od chwili, kiedy opuściła nas nasza 
Kochana

MARTA OSTRUSZKA
z domu Bonczek, 

zamieszkała w Czeskim Cieszynie-Mistrzowicach
Gdyby była z nami, 19 maja obchodziłaby 80. urodziny.
Dziękujemy za Twoją miłość, serdeczność i opiekę. 
W naszych sercach pozostaniesz na zawsze!

Dzieci z rodzinami.
 GŁ-314

Dziękujemy Ci za to, kim byłaś,
za każdy dzień, którym z nami żyłaś.

Dnia 18 maja obchodziłaby 95. urodziny nasza najdroższa Mamusia

śp. MARTA JUNGOWA
z domu Firut

Z miłością i wielkim szacunkiem wspominają Wiesia i Adrian z rodzinami.
 RK-038

Dnia 18 maja 2022 minęło 30 lat od śmierci naszej Kochanej 

EUGENII MADECKIEJ 
O chwilę wspomnień prosi córka z rodziną.
 GŁ-286

Koleżance HALINCE GAJDZICY
Dy Ci brzinkła dzisio ta drugo trzicatka,
w zdrowiu i szczynściu żyj nóm długi latka.
Niech Cie nie bolóm ni kłymba, ni kości,
tego Ci życzóm Bakarynki i Bakarowcy.
 GŁ-310

PROGRAM TV

MK PZKO w Nieborach zaprasza na 68. Dzień Oszeldy 28. 5. od godz. 15.00 do Domu PZKO. W programie m.in. dzieci 
z miejscowej polskiej szkoły i przedszkola, chór mieszany „Godulan-Ropica”, uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej 
im. J. Kubisza w Gnojniku, Zespół Regionalny „Jasieniczanka”, „Capkovci” zo Skalitego, fi naliści Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej z Nieborów i okolicy, Head in the Clouds. Domowa kuchnia, darmowe atrakcje dla dzieci.
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ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Wyrazy głębokiego współczucia składamy naszej chórzystce Marylce 
Bartulec z powodu śmierci Jej Mamy

śp. MARII SIWEK
Członkowie chóru „Zaolzie” z Orłowej-Lutyni.
 GŁ-320

PIĄTEK 20 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położ-
ne (s.) 9.55 Jak się żyje kotom 10.10 
Długa sukienka 11.00 Nasze hobby 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Reporterzy TVC 14.40 Na tropie 15.15 
Losy gwiazd 16.10 Łopatologicznie 
17.00 Mieszkać jak… studentka 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Gliniarze i niemowlak (s.) 21.15 
Wszystko-party 22.10 Zawodowcy (s.) 
23.00 Kryminolog (s.) 0.05 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Wędrówki z 
parą 9.00 Wyprawy w nieznane 9.50 
Cywilizacje 10.45 Bohaterowie staro-
żytnej Grecji 11.35 Bacowanie 12.05 
Siostry z sawanny 13.05 Afrykańskie 
pustkowia wzdłuż rzek 13.55 Airbus 
A350 14.45 Walka w ruchu oporu 
15.45 Projekt nazizm 16.40 Czar Afry-
ki 17.05 Sąsiedzi 17.35 Tajemnicze po-
łudniowe Indie 18.25 Heydrich – osta-
teczne rozwiązanie 18.55 Największe 
bitwy czołgowe 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Pojedynek 
(fi lm) 21.35 Jak poślubić milionera 
(fi lm) 23.15 Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 
(s.) 9.40 Facet (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.35 Leka-
rze z Początków (s.) 14.00 Mentali-
sta (s.) 14.55 CSI: Kryminalne zagad-
ki Las Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.30 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Słońce, siano, truskawki (fi lm) 
21.40 Czterech jeźdźców (fi lm) 
23.55 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Zoo (s.) 10.10 
Incognito 11.25 Strażnik Teksasu (s.) 
12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 13.25 
Policja kryminalna Montpellier (s.) 
14.30 Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak jest, 
szefi e! 16.50 Policja w akcji 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, po-
goda 19.55 Showtime 20.15 Kochamy 
Czechy 22.00 Tata w domu (s.) 23.15 
Tak jest, szefi e! 0.30 Like House. 

SOBOTA 21 MAJA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie 6.25 
Łopatologicznie 7.20 Skradziony kró-
lewicz (bajka) 8.15 Rubinowa bajka 
8.50 Losy gwiazd 9.45 Gejzer 10.20 
Ojciec Brown (s.) 11.05 Wszystko-
-party 12.00 Z metropolii, Tydzień w 
regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 Jak pan Pinajs ku-
pował od kota sadło (bajka) 13.50 Ro-
dzice chrzestni z bagien (bajka) 14.30 
Mężczyźni się nie starzeją (fi lm) 16.10 
Hercule Poirot (s.) 17.55 Do szczęścia 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Cuda natury 21.20 Vladimír Menšík – 
75 23.05 Maigret w pensjonacie (fi lm) 
0.40 Miejsce zbrodni – Berlin (s.). 
TVC 2 
6.00 Historie z czasów zimnej wojny 
6.55 Przeżyli rok 2000 7.15 Cudowna 
Ameryka 8.10 Namibia 9.05 Na ro-
werze 9.15 Show Trumpa 10.10 Duże 
maszyny 11.00 Auto Moto Świat 11.25 
Lotnicze katastrofy 12.15 Miasta bez 

barier 12.25 Babel 12.50 Cuda ludzkie-
go geniuszu 13.45 Zatonięcie statku 
Bismarck 15.20 Wyspy Azorskie 16.15 
Przygody pustkowi 17.10 Cudowna 
planeta 18.00 Okawango – rzeka ma-
rzeń 18.55 Sąsiedzi 19.25 Czar Afryki 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Wróg pod powierzchnią 
(fi lm) 21.40 November Man (fi lm) 
23.25 Tucker & Dale kontra Zło (fi lm). 
NOVA 
5.55 Looney Tunes (s. anim.) 6.45 
Scooby-Doo i Scrappy-Doo (s. anim.) 
7.35 Żabi król (bajka) 8.50 Rabin, 
ksiądz i piękna blondynka (fi lm) 
11.20 Przyprawy 12.15 Dzwoń do TV 
Nova 12.55 Poradnik domowy 14.05 
Zamieńmy się żonami (reality show) 
15.30 Czterdziestolatka (fi lm) 17.15 
Dziennik Bridget Jones II (fi lm) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Szalenie smutna królewna (bajka) 
21.40 Sherlock Holmes: Gra cieni 
(fi lm) 0.15 Dama i Król (s.). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.35 
M.A.S.H. (s.) 7.35 Cyklosalon.tv 8.10 
Zamieńmy się samochodami 8.45 Au-
tosalon.tv 9.55 Pierwsza kolacja 11.00 
Kochamy Czechy 12.50 Morderstwa 
według Agathy Christie (s.) 14.50 
Dziewczyny z porcelany (fi lm) 17.00 
Pół domu bez narzeczonego (fi lm) 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Sho-
wtime 20.15 Gliniarz (s.) 21.30 V.I.P. 
morderstwa (s.) 22.55 Krwawe pora-
chunki (fi lm) 1.10 Inferno (fi lm). 

NIEDZIELA 22 MAJA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Mężczyźni się nie starzeją (fi lm) 8.10 
Uśmiechy Anny Ondrakowej 8.50 
Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 
10.00 Kamera na szlaku 10.35 Obiek-
tyw 11.05 Rowy (s.) 12.00 Pytania V. 
Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 100 
+ 1 królewna (bajka) 14.05 Jak Maciej 
terminował u czarnoksiężnika (bajka) 
14.55 Pielęgniarki (fi lm) 16.20 Szpital 
na peryferiach (s.) 17.25 List do ciebie 
18.25 Co umiały nasze babcie 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Ultimatum (s.) 21.15 168 godzin 
21.50 Morderca skrywa twarz (fi lm) 
23.25 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 0.15 Gejzer. 
TVC 2 
6.05 Ślady, fakty, tajemnice 6.35 Mia-
sta bez barier 6.45 Projekt nazizm 
8.00 Papież – najbardziej wpływowy 
człowiek na świecie 8.20 Czechosło-
wacki tygodnik fi lmowy 8.35 Poszu-
kiwania utraconego czasu 8.55 Księż-
niczka Małgorzata: królewska rebelia 
9.55 Odkryte skarby 10.40 Terezska 
dolina 11.10 Nie poddawaj się plus 
11.35 Nie poddawaj się 12.05 Przez 
ucho igielne 12.35 Słowo na niedzielę 
12.40 Magazyn chrześcijański 13.05 
Magazyn religijny 13.35 Królestwo 
natury 14.00 Do szczęścia 14.30 Nie-
widzialne starożytne miasta 15.20 Na 
pływalni z E. Balzerową 15.50 Ostat-
nie diabły 16.45 Skryte skarby 17.10 
Cuda starożytności 17.55 Wędrówki z 
parą 18.25 Karaiby z lotu ptaka 19.20 
Ciekawostki z regionów 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Biały bizon (fi lm) 21.40 Operacja 
Silver A (fi lm) 23.00 Budowniczowie 
rzeszy 0.25 Mama (s.). 
NOVA 
6.05 Looney Tunes (s. anim.) 6.55 
Scooby-Doo i Scrappy-Doo (s. anim.) 
8.15 Kopciuszek (bajka) 9.30 Nasto-

latka (fi lm) 11.30 Być może, na pewno 
(fi lm) 13.45 Chłopcy i mężczyźni (s.) 
16.10 Słońce, siano, truskawki (fi lm) 
17.35 Trzeci królewicz (bajka) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Na-
rodziny gwiazdy (fi lm) 23.05 Odpry-
ski 23.40 Terror (fi lm). 
PRIMA 
6.20 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.35 
M.A.S.H. (s.) 8.15 Prima Maskotka 
8.40 Prima świat 9.15 Prima Czechy 
9.40 Poradnik złotej rączki 10.15 Jak 
to było, szefi e? 11.00 Partia Terezy 
Tomankowej 11.55 Poradnik domowy 
12.50 Poradnik Pepy Libickiego 13.15 
Poradnik Ládi Hruški 14.15 Gliniarz 
(s.) 15.30 V.I.P. morderstwa (s.) 16.50 
Portal randkowy (fi lm) 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Zbyt bliska znajomość (fi lm) 22.35 
Dziewczyny z porcelany (fi lm) 0.50 
Zabójcy samotnych serc (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 23 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (fi lm) 
9.55 168 godzin 10.30 Gliniarze i nie-
mowlak (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Jak się żyje w najwięk-
szych rodzinach 15.50 Wezwijcie po-
łożne (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 pogo-
dy, wiadomości, sport 20.10 Sprawy 
1. wydziału (s.) 21.10 Reporterzy TVC 
21.50 W ostatniej chwili 22.20 Życie i 
czasy sędziego A.K. (s.) 23.20 Krymi-
nolog (s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Wyspy Azor-
skie 9.20 Przygody z pustkowi 10.15 
Życie w ekstremalnych warunkach 
11.10 Babel 11.40 Berlin 12.35 Telewi-
zyjny klub niesłyszących 13.00 Oka-
wango – rzeka marzeń 13.55 Magazyn 
religijny 14.25 Wyprawy w nieznane 
15.15 Kraina dla pszczół 15.45 Przy-
gody nauki i techniki 16.15 Poszuki-
wania rzeźnika z Lyonu 17.15 Lotnicze 
katastrofy 18.05 Podróż po Andalu-
zji 18.30 Olbrzymie budowle Eiff ela 
19.25 Czechosłowacki tygodnik fi l-
mowy 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Cuda ludzkiego ge-
niuszu 21.00 Na Jedwabnym Szlaku 
21.55 Operacja Silver A (fi lm) 23.20 
Wilk z Wall Street (fi lm) 2.10 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.35 Uli-
ca (s.) 9.30 Tajemniczy szef (reality 
show) 10.55 Pościg 12.00 Południowe 
wiadomości 12.35 Lekarze z Począt-
ków (s.) 14.00 Mentalista (s.) 14.55 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Spece (s.) 22.25 Policja Chicago (s.) 
23.20 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 1.15 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Gliniarz (s.) 
10.35 Poradnik domowy 11.30 Straż-
nik Teksasu (s.) 12.30 Gliniarz i pro-
kurator (s.) 13.30 Policja kryminalna 
Montpellier (s.) 14.35 Agenci NCIS 
(s.) 15.40 Tak jest, szefi e 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showti-
me 20.15 Rolnik szuka żony (reality 
show) 21.30 Skarby ze strychu 22.35 
Jak to było, szefi e? 23.15 Tak jest, sze-
fi e! 0.25 Like House. 

 GŁ-114

Siedziba fi rmy
Hażlach, ul. Cieszyńska 20b
tel. +48 33 856 73 77

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

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

tel.+48 606 452 479

 GŁ-087
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 6 maja: 
NIC NOWEGO BEZ STAREGO

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana 
książka. Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. 

Termin upływa w środę 1 czerwca. Nagrodę książkową za poprawne 
rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 6 maja otrzymuje Milada Bojko 
z Olbrachcic. Autorem dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

Rozwiązaniem jest myśl, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec, pseudonim literacki Stach, właściwie baron Stanisław 
Jerzy de Tusch-Letz (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie) – polski poeta, satyryk, aforysta i tłu-
macz literatury niemieckiej...

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

• Tym razem proponujemy naszym Czytelnikom wycieczkę do Karwiny. Archiwalna fotografia pałacu we Frysztacie 
pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

...tak jest

Tak było...
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POZIOMO:
1. nanoszenie poprawek przed dru-

kiem
2. człowiek zawodowo grający na 

organach w kościele
3. gatunek wędliny z głowizny wo-

łowej, cielęcej lub wieprzowej z 
dodatkami

4. wieś w województwie mazowiec-
kim, na krańcu Puszczy Kampi-
noskiej

5. cząstka słowotwórcza wyrazów 
złożonych występująca między 
członami złożenia; międzyrostek

6. gabinet, w którym „pozyskuje” 
się brąz

7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
8. kobieta, która zajmuje się edycją
9. drugie imię Jana Bacha lub imię 

Świderskiego, siatkarza
10.  francuska marka samochodów, 

np. Clio, Megan, Laguna
11. cenna odmiana węgla kamien-

nego
12.  kraina historyczna w Hiszpanii, 

ze stolicą w Barcelonie
13. jedna z Plejad, córka Atlasa lub 

tragedia Sofoklesa

PIONOWO:
AGATHA, ALCLAD, ASSISI, ASYSTA, 
CAIRNS, DOSZLA, EKARTE, IGA-
NIE, INGRID, INNUIT, KAPSEL, KO-
PIEC, KSIĄŻĘ, ŁOPUCH, NASTKA, 
ORBITA, RELAKS, SATURN, YUN-
NAN, ZEGRZE, ZIDANE, ZURYCH

Wyrazy trudne lub mniej znane:  
ANTRACYT, ELEKTRA, PALMIRY


