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Szybciej, wyżej, mocniej!

WYDARZENIA

Zalane
drogi i piwnice
Region. Gwałtowne burze przetoczyły się w weekend nad naszym
regionem. Tylko w niedzielę strażacy
interweniowali w byłym powiecie
karwińskim 52 razy, a we frydeckomisteckim 25 razy. Praca strażackich
zastępów polegała zaś głównie na
wypompowaniu wody z zalanych pomieszczeń. STR. 3
KULTURA

Zarażeni śpiewem
Sucha Górna. „Chórek” MK PZKO w
Suchej Górnej świętował w sobotę 15.
urodziny. Zestawiając go z zespołami
śpiewaczymi z blisko stuletnią tradycją
to niewiele, jak zauważył jednak wójt
gminy, Jan Lipner, to, że w dzisiejszych
czasach powstają nowe zespoły pielęgnujące miejscowe tradycje, tym
bardziej zasługuje na szacunek i jest
powodem do dumy. STR. 3

• W naszych polskich szkołach nie brakuje utalentowanej sportowo młodzieży. Po raz kolejny przekonaliśmy się o tym w piątek podczas XXXVI Igrzysk Lekkoatletycznych polskich szkół podstawowych. Na stadionie przy ul. Leśnej w Trzyńcu oklaskiwano sportowców z prawie wszystkich placówek. Więcej na str. 8-9.
(jb)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Powalczą o polskie stypendia
WYDARZENIE: Środa 6 czerwca to bardzo ważny dzień dla wszystkich, którzy chcą studiować nad Wisłą. W Polskim
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie odbędą się egzaminy organizowane w ramach naboru do
programu stypendialnego dla osób polskiego pochodzenia zamieszkałych na obszarze działania Konsulatu Generalnego
RP w Ostrawie. Po raz pierwszy przeprowadzi je Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z Warszawy.

N

arodowa Agencja Wymiany
Akademickiej zastąpiła w październiku ubiegłego roku zlikwidowane mocą ustawy Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej, które przez lata
egzaminowało młodych Polaków
znad Olzy chcących studiować na
wyższych uczelniach w Polsce.
– Przejęliśmy dotychczasowe
kompetencje BUWiWM, między
innymi przyznawanie stypendiów
studentom
polonijnym.
Zapewniam jednak, że idea tego
programu pozostała taka sama –
stwierdza w rozmowie z „Głosem”
Anna Kołucka-Stobbe z Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej.
– Jesteśmy także w stałym kontakcie z Konsulatem Generalnym RP
w Ostrawie, więc pod tym względem również nic się nie zmieniło.
Jedyną tegoroczną nowością było,
że kandydaci na studia nad Wisłą
składali dokumenty bezpośrednio
przez stronę internetową Narodo-

•••

Środowe egzaminy rozpoczną się
punktualnie o godzinie 9.00 (choć
organizatorzy proszą o przybycie
co najmniej 15 minut wcześniej).
Przystąpi do nich
około dwudziestu osób.
wej Agencji Wymiany Akademickiej, w związku z czym musieli
wypełnić wniosek i zapoznać się z
treścią naszego regulaminu – dodaje.
Środowe egzaminy rozpoczną się

punktualnie o godzinie 9.00 (choć
organizatorzy proszą o przybycie
co najmniej 15 minut wcześniej).
Przystąpi do nich około dwudziestu osób. – Wszyscy koniecznie
powinni mieć przy sobie dowód

tożsamości oraz znać numer referencyjny wniosku, jaki złożyli w
systemie – zaznacza Anna Kołucka-Stobbe.
W tym roku nie będzie dotychczasowego egzaminu ustnego, zaś
tematyka testów zależeć będzie od
kierunku, jakim dana osoba chce w
Polsce studiować. – Czas trwania
testu z jednego przedmiotu kierunkowego to 120 minut, natomiast
maksymalna punktacja wynosi 100
punktów. Procedurę przeprowadzą
doświadczeni egzaminatorzy, którzy realizowali takie przedsięwzięcia jeszcze, gdy funkcjonowało
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
Mają więc w tej materii spore doświadczenie i liczymy, że środowe
egzaminy przebiegną sprawnie i
bez komplikacji. O ich wynikach,
zgodnie z regulaminem, poinformujemy zaś kandydatów do końca
lipca – stwierdza Anna Kołucka-Stobbe.
(wik)

KULTURA

„Zaolzioczek”
i „Nowina” w Berlinie
Świat. Do stolicy Niemiec wyjechały
dwa zespoły Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie. Reprezentowały tam Zaolzie podczas Dni
Polonii. Dziecięcy zespół folklorystyczny „Zaolzioczek” i Kapela „Nowina” wyruszyły do Niemiec w sobotę,
berlińskiej publiczności pokazały się
w niedzielę 27 maja. STR. 4
EDUKACJA

Kolejnych sto lat
Karwina. Polska Szkoła Podstawowa
we Frysztacie przez cały rok świętuje
100-lecie swojego założenia. Kulminacją obchodów był sobotni Festyn
Szkolny połączony z jubileuszową
akademią. W sali Miejskiego Domu
Kultury zasiadł komplet publiczności,
natomiast w niedzielę odbyła się powtórka programu dla osób, dla których zabrakło biletów na sobotnią
galę. STR. 5

Czytaj
»Głos«
online

2 ♩

WIADOMOŚCI

NASZ GŁOS

Jarosław jot-Drużycki

S

ezon górskich wycieczek w pełni. Wybraliśmy się zatem na
Skrzyczne, na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego po polskiej stronie. I warto dodać, że aż „podwójnie po polskiej”, gdyż nie tylko znajduje się on w obecnych granicach Rzeczypospolitej, co znajdywał się
już od połowy XVI wieku (w okresie zaborów jako jeden z najbardziej
wysuniętych na zachód punktów geograﬁcznych tzw. Galicji). Najlepiej wejść tam – albo wjechać wyciągiem kanapowym, komu nogi już
się wychodziły – ze Szczyrku. Tak żeśmy i uczynili.
Siedliśmy pod schroniskiem na ławkach. Odpoczywamy. Słonko
czasem wyjdzie zza chmury, ale wiatr i tak dokazuje sobie w najlepsze.
A tu jacyś starsi państwo podchodzą i siadają nieopodal.
– Ale fuka – słyszę głos mężczyzny.
– Dobre, że wziąłeś bundę – odzywa się troskliwie żona.
Niebawem pojawiają się rodzice z wyrosłą nastolatką i jeszcze ktoś.
Robimy im miejsce na ławkach zastawionych przez plecaki. Dziękują.
Spożywają dary Boże i gadają między sobą.
Coś bliska mi ta mowa, ale żeby ją usłyszeć na Skrzycznem? Nie wytrzymuję.
– Jesteście z Zaolzia może?
– A słychać? Z Hawierzowa.
I już rozmawiamy o błędowickich dożynkach, na których występowała wnuczka państwa, o wspólnych znajomkach. I pytam, czy może
z „Beskidziokami” tu przyszli, albo w ramach PZKO-wskiej wycieczki.
Ale nie. Ot tak rodzinnie postanowili na weekend do Szczyrku skoczyć, pobyć sobie razem, po górach połazić, widokami się nacieszyć.
Uradowało mnie to spotkanie, gdyż zadało ono kłam twierdzeniom,
że Zaolziacy tylko po swojej części Beskidów się szwendają, ewentualnie po górach, które do 1993 r. były w Czechosłowacji. No i że tylko w
zorganizowanych grupach.
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DZIŚ...

czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Bonifacy, Waleria, Walter
Wschód słońca: 4.40
Zachód słońca: 20.47
Do końca roku: 209 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Ochrony
Środowiska
Przysłowia:
„Dobry w czerwcu
Bonifacy, gdy w maju
dobry Serwacy (13. 5)”

Atrakcja w
Na pierwszym peronie dworca

•••

kolejowego w Czeskim
Cieszynie czekał w sobotę przed
południem tłum mieszkańców,
przeważnie rodzin z dziećmi, na
przyjazd historycznego pociągu
z Wałaskiego Międzyrzecza.
Skład ciągnęła maszyna
parowa z lat 50. ub. wieku, z

Cieszyn był zawsze w historii
węzłem kolejowym, dlatego
dzisiejsza impreza jest m.in.
przypomnieniem tego, jak
ważną rolę w transporcie
kolejowym odgrywały nasze
miasta
Vít Slováček,
burmistrz Czeskiego Cieszyna

obowiązkową w owych czasach
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JUTRO...

czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Norbert, Paulina
Wschód słońca: 4.40
Zachód słońca: 20.47
Do końca roku: 208 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Jojo
Przysłowia:
„Siej na świętego
Norberta, będzie
jęczmienia sterta.”

czerwoną gwiazdą. Okazją do
retro jazdy była 130. rocznica
uruchomienia linii kolejowej
Koje n – Kromierzyż – FrydekMistek – Cieszyn – Bielsko.
Danuta Chlup

P

ociąg składający się z historycznej lokomotywy oraz wagonów z
drewnianymi ławami przez pół
godziny stał na dworcu. Wszyscy chętni mieli więc dosyć czasu, by go obej-

rzeć. Wiele osób robiło sobie zdjęcia z
aktorami Teatru Cieszyńskiego, którzy
przechadzali się po peronie w strojach
z epoki i grali na katarynce. Obecni

DZIEJE SIĘ W REGIONIE
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POJUTRZE...

OSTRAWA

czerwca 2018

• Spotkanie mistrzowickich PZKO-wców wokół smażenia jajecznicy
wzbogaciła świetna Kapela bez Miana, która też zdążyła rozśpiewać spożywców tego obrzędowego jadła. Warto w tym miejscu powiedzieć, że
kulturę mistrzowicką wspiera również czeskocieszyński Ratusz. Fot. ARC

CYTAT NA DZIŚ

Imieniny obchodzą:
Robert, Wiesława
Wschód słońca: 4.39
Zachód słońca: 20.48
Do końca roku: 207 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Seksu
Przysłowia:
„W czerwcu pełnia
sprowadza burze, ostatnia
kwadra zaś deszcze duże”

Andrej Babiš,

POGODA

premier RC w dymisji

wtorek

•••

Opodatkowanie restytucji kościelnych

dzień: 25 do 27 C
noc: 17 do 5 C
wiatr: 1-4 m/s

to nasz priorytet. Nie obawiamy się też

środa

ewentualnych rozpraw sądowych
dzień: 22 do 24 C
noc: 16 do 14 C
wiatr: 1-4 m/s

E STREFA

czwartek

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i krótkiego
materiału filmowego z przebiegu ostatnich
igrzysk lekkoatletycznych polskich podstawówek.

dzień: 24 do 6 C
noc: 14 do 12 C
wiatr: 2-6 m/s

SUCHA ŚREDNIA

CZESKI CIESZYN
Żywy łańcuch utworzony
przez 1460 dzieci wokół
ratusza – taki był wynik
piątkowej akcji z udziałem
uczniów miejscowych
szkół. Rekordowy łańcuch,
który zostanie wpisany
również do Czeskiej
Księgi Rekordów, został
zorganizowany z okazji
dwóch świąt równocześnie
– Dnia Dziecka oraz 90.
Rocznicy wybudowania
czeskocieszyńskiego
ratusza.
(sch)
OSTRAWA
Ogród zoologiczny
ogranicza liczbę śmieci
powstających na jego
terenie. W tym celu
postanowił wycofać
z użycia jednorazowe
plas kowe kubki i zastąpić
je kubkami wielokrotnego
użycia z motywami
zwierząt egzotycznych.
Klient otrzyma je za
kaucją, którą odzyska
w momencie zwrotu
naczynia. Komu nie szkoda
pieniędzy, może kubek
zachować jako oryginalną
pamiątkę z zoo.
(sch)
REGION
Trzy miasta z naszego
terenu osiągnęły

CZESKI CIESZYN
/CIESZYN

TRZYNIEC

sukces w konkursie
efektywnego
sortowania odpadów w
ramach województwa
morawsko-śląskiego.
W kategorii miast
powyżej 15 tys.
mieszkańców pierwsze
miejsce zajął Trzyniec,
drugie Bogumin,
trzecie Czeski Cieszyn.
Trzyniec po raz czwarty
wywalczył „Ceramiczny
Śmietnik”. Zwycięskie
miasta otrzymały nagrody
pieniężne.
(dc)
SUCHA ŚREDNIA
68 domów
jednorodzinnych tej
dzielnicy Hawierzowa
będzie mogło już w
przyszłym roku podłączyć
się do publicznej
kanalizacji. Pod koniec
maja rozpoczęto
pierwsze wykopy, które
potrwają mniej więcej do
końca roku. W związku
z robotami należy liczyć

się z ograniczeniami
w ruchu drogowym.
Chodzi m.in. o ulice
Frysztacką, Budowniczych
i Górnosuską.
(sch)
TRZYNIEC
Pierwszoklasiści z
czeskich i polskich szkół
na terenie miasta zostali
w ub. tygodniu pasowani
na czytelników miejskiej
biblioteki. Uroczystość
odbyła się w kinie
„Kosmos”. Wzięło w niej
udział 330 dzieci z 22 klas.
W rolę króla i królowej
wcielili się przedstawiciele
władz miasta. Biblioteka w
Trzyńcu ma aktualnie 1754
dziecięcych czytelników.
(dc)

REGION
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stylu retro

• Lokomotywa parowa budziła ogromne zainteresowanie. Fot. DANUTA CHLUP
byli burmistrzowie Czeskiego Cieszyna i Cieszyna, Vít Slováček i Ryszard Macura. – Cieszyn był zawsze
w historii węzłem kolejowym, dla-

tego dzisiejsza impreza jest m.in.
przypomnieniem tego, jak ważną
rolę w transporcie kolejowym odgrywały nasze miasta – powiedział

naszej gazecie Slováček. W związku z tym, że do Czeskiego Cieszyna
przyjechało historycznym pociągiem sporo turystów, pomiędzy
Czeskim Cieszynem a Cieszynem
kursował pociąg osobowy, przewożący chętnych na polską stronę.
Z Czeskiego Cieszyna retro pociąg udał się do Frydka, a stamtąd
raz jeszcze – po południu – przyjechał do miasta nad Olzą. Jednym z
członków załogi był Pavel Hambal,
emerytowany kolejarz z Przerowa,
który wyjaśnił w rozmowie z „Głosem”, że przez 35 lat pracował jako
maszynista, początkowo jeździł lokomotywami parowymi, natomiast
aktualnie jest przewodnikiem w
Narodowym Muzeum Technicznym – zajezdni historycznych pojazdów Kolei Czeskich.
Ponadto Morawsko-Śląskie Muzeum Kolejowe z Ostrawy zainstalowało w hali dworcowej wystawę
planszową poświęconą jubileuszowej linii kolejowej. Pociągi na trasie
z Kojetína do Bielska kursowały do
podziału Śląska Cieszyńskiego pomiędzy Czechosłowację i Polskę.
Podział regionu przyniósł równocześnie rozdzielenie linii kolejowej
pomiędzy dwa państwa.


Zarażeni śpiewem

♩
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WIEŚCI Z NASZEGO FACEBOOKA
W sobotę do Czeskiego Cieszyna przyjechał pociąg parowy (piszemy o tym obok).
Post poświęcony temu wydarzeniu na naszym Facebooku cieszył się dużą popularnością wśród internautów.
Paweł Bednarek A
mnie sie marzy
WRONA zamiast
gwiazdy...i wtedy
reakcje ludu...
Себастьян
Хандерек Z okazji
rocznicy powinien
jechać aż do Bielska...
Aleš Šostok Tę
sowiecką gwiazdę
mogli sobie odpuścić.
Eva Mrowiecová wygrała w
naszym konkursie
z okazji Dnia
Dziecka. Pochwaliła się zdjęciami
na fanpage’u
„Głosu”. Wygrałam w „Glosie”
dla naszych dzieci
(wnuków) całodniowy karnet
rodzinny do Parku
Rozrywki Mirakulum w Milowicach
– za zdjęcie trzypokoleniowe

Zalane drogi
i piwnice

• Światowe Muzeum Biblii w
Jabłonkowie woda
zalała już w piątek.
Z tego powodu
tamtejsza ekspozycja będzie nieczynna co najmniej do
końca czerwca.
Fot. ARC Światowego
Muzeum Biblii

N

• Powodem do dumy górnosuszan był cały program uroczystości jubileuszowej. Na scenie i parkiecie Domu Robotniczego w Suchej Górnej zaprezentowały się oprócz jubilata jeszcze dwa inne zespoły górnosuskiego koła PZKO: dziecięcy „An dotum” oraz ZPiT „Suszanie”. Poza tym gościnnie wystąpiły ZPiT Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej,
kapela „Friš” oraz prezentująca folklor słowacki „Šmykňa” z Ostrawy. Jej kapela towarzyszyła „Chórkowi” przez większość sobotniego wieczoru. Od kilku lat bowiem oba zespoły ze sobą ściśle współpracują, czego owocem są zarówno
wspólne koncerty, jak i wspólnie wydane płyty. O współpracy, płytach, pierwszych występach oraz zmieniającym się
składzie „Chórku” opowiadała podczas sobotniego jubileuszu konferansjerka Grażyna Siwek. Choć sama nie śpiewa
już w zespole, to notabene w jej domu odbywały się jego pierwsze próby.
Śpiewający pod kierownictwem Barbary Weiser 15-osobowy górnosuski „Chórek” zaprezentował w sobotę swój
bogaty repertuar, którego mogłyby mu pozazdrościć zespoły z o wiele dłuższym stażem. Tworzą go wyłącznie pieśni cieszyńskie, dlatego zespół występuje też wyłącznie w strojach tego regionu. Po cieszyńsku zaśpiewał również
„Chóreczek”, czyli dzieci i wnuki członków dorosłego „Chórku”. To one dają im nadzieję, że pielęgnowanie rodzimego
folkloru ma sens.
(sch)
Fot. BEATA SCHÖNWALD

a lewym brzegu Olzy najtrudniejsza sytuacja panowała w
Czeskim Cieszynie, gdzie w niedzielę pod wodą znalazło się ponad 20 obiektów, głównie domków
jednorodzinnych. Gwałtowna ulewa zaatakowała w niedzielę około
godziny 6.00. W ciągu czterech
godzin na każdy metr kwadratowy
terenu spadło w Czeskim Cieszynie ponad 90 mm wody. W mieście
zebrał się sztab kryzysowy, a deszczówka zalała ulice Karwińską,
Cmentarną i Rybacką. Na krótko
ruchem pojazdów musiała kierować policja. W dolnej części ulicy
Śląskiej poziom Grabinki wzrósł
o ponad dwa metry. Strażacy musieli usuwać gałęzie oraz inne
przedmioty utrudniające przepływ
wody. Ich działania przyniosły jednak skutek i jej poziom zaczął spadać. Po południu w mieście było
już dużo spokojniej.
W niedzielę strażacy byli w pełnej gotowości także w sąsiednim

Kocobędzu oraz Cierlicku, gdzie
woda również zalała ulicę. Z kolei
w Suchej Górnej pod wodą znalazł
się park w centrum gminy, a w Suchej Średniej deszczówka zgromadzona na dachu dostała się do jednego z tamtejszych bloków.
Ulewa dała się we znaki także po
polskiej stronie granicy. W niedzielę w powiecie cieszyńskim strażacy
wyjeżdżali do akcji ponad 150 razy.
„Lało” głównie Cieszynie i sąsiedniej gminie Hażlach. Tam też strażacy wzywani byli do wypompowywania deszczówki i udrażniania
wodnych przepustów. Pojedyncze
akcje zdarzały się jednak także w
Zebrzydowicach, Strumieniu czy
Skoczowie, gdzie woda podtopiła
supermarket Lidl. Z kolei w Cieszynie strażacy musieli wypompowywać deszczówkę z zalanych piwnic
dużych sklepów przy ul. Stawowej i
Liburnia. Musieli też osuszać zalaną przepompownię w cieszyńskim
„Polifarbie”.
(wik)
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Młodzi rządzili w »Dziupli«
Cieszę się, że jesteście i że możemy się spotykać. Dziś mamy okazję oglądać bardzo ciekawe prace kilku młodych autorów. Warto
zapamiętać ich nazwiska, bo myślę, że jeszcze wiele razy o nich usłyszymy – mówiła Ewa Wierzgoń, otwierając czwartkowy wernisaż
wystawy zorganizowanej w czeskocieszyńskim klubie „Dziupla”. Ekspozycja prac uczniów i absolwentów Gimnazjum im. Juliusza
Słowackiego towarzyszyła tegorocznym Dniom Kultury Studenckiej.
Witold Kożdoń

I

mpreza zorganizowana przez
Stowarzyszenie
Młodzieży Polskiej w RC oraz Radę
Uczniowską Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego trwała tym razem od środy
30 maja do soboty 2 czerwca.
Uczniowskie święto rozpoczął
środowy turniej piłkarzyków. W
czwartek i piątek w południe organizatorzy Dni Kultury Studenckiej zaplanowali w „Dziupli” kiermasze ciuchów, które cieszyły się
sporym zainteresowaniem. Wieczorami w „Dziupli” rozbrzmiewała zaś dobra muzyka.
W czwartek po południu w
„Dziupli” odbył się również wernisaż wystawy, na której swe obrazy
oraz fotograﬁe pokazali: Nina Kajura, Wiktoria Kowalczyk, Anna
Krygiel, Dorota Świder oraz Roman
Nowak i Adam Škňouřil. – Obok
nich w trakcie wernisażu zaprezentuje się publiczności gimnazjalne
Kółko Teatralne „Szkapa” w przedstawieniu „Obrazy mówią”. Poza
tym wystąpią dziś Julia Kawulok i
Tomasz Suchy, recytatorzy biorący
udział w konkursie „Kresy”, nato-

miast Samuel Hampala zagra na
skrzypcach – mówiła Ewa Wierzgoń, która po raz pierwszy wystąpiła w tym roku w roli gospodyni
Dni Kultury Studenckiej. – To dla
mnie duży zaszczyt – podkreślała
cieszkocieszyńska gimnazjalistka,
dodając, że specyﬁką tegorocznej
edycji imprezy jest fakt, iż większość programu stworzyli uczniowie Polskiego Gimnazjum. – Ale o
to właśnie chodzi, bo Dni Kultury
Studenckiej to czas, kiedy młodzi
mogą się zaprezentować szerszej
publiczności – mówiła.
W ramach takiej właśnie prezentacji w czwartek wieczorem w
„Dziupli” wystąpił gimnazjalny
zespół Nonet Band. Dzień później
koncert dał tam iBand, także tworzony przez uczniów czeskocieszyńskiego Gimnazjum. W piątek
po południu młodzi opowiadali z
kolei, w jaki sposób zaplanować
samodzielną podróż. – To ma być
taki poradnik dla tych wszystkich,
którzy chcieliby się gdzieś daleko wybrać, a nie wiedzą, jak się
do tego zabrać. Jak zorganizować
fundusze, jak zaplanować trasę czy
zorganizować noclegi – mówiła
Ewa Wierzgoń.
W sobotę po południu, na ﬁ-

• Na scenie w „Dziupli” Kółko Teatralne „Szkapa”. Fot. WITOLD KOŻDOŃ
nał tegorocznych Dni Kultury
Studenckiej, specjalne warsztaty
zorganizowali w „Dziupli” przedstawiciele organizacji Demagog.

Kociołki z »lekkim twistem«
D

ziewiąta edycja „Beskidzkich
Kociołków”, profesjonalnego
konkursu dla adeptów sztuki kulinarnej, zgromadziła w sobotę „Na
Pasieczkach” w Koszarzyskach
młodzież ze szkół gastronomicznych z Republiki Czeskiej i z Polski.
Kibicowali jej nauczyciele, a także
osoby związane towarzysko z tym
miejscem czy jego obecnym szefem
i współorganizatorem „Kociołków”
Henrykiem Cieślarem. Jednak nie
brakowało i takich, którzy przyszli
zwabieni plakatami, aby zobaczyć
jak kultywuje się wołoskie tradycje
kulinarne w obecnej dobie.
– Mnie wszystkie tradycje ludowe interesują – mówi z uśmiechem
na twarzy pani Irena z Milikowa,
która wraz z koleżanką przybyła
tu w ramach górskiej wycieczki. A
do tych tradycji należy przecież gastronomia i podstawowe składniki,
z których powstają dania regionalne.
– Na Śląsku Cieszyńskim są
ziemniak, kapusta, śmietana i boczek. To są te nasze cztery tradycyjne produkty – wylicza Iwona
Gomola, nauczycielka z Zespołu
Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta
w Wiśle. – Jeszcze jest wędzonka,
a teraz bardzo modna stała się baranina.
Gomola chwali sobie „Kociołki”,
na których jest już po raz ósmy,
gdyż – jej zdaniem – pokazują
młodzieży, jak ze zwykłych produktów można stworzyć niezwykłe dania, ale przede wszystkim
zachęcić do tradycyjnego, domowego gotowania w tej naszej fast-foodowej epoce.

• Sobotnie gotowanie w „pięknych
okolicznościach przyrody”.
Fot. JAROSŁAW JOT DRUŻYCKI

– Sam potencjał imprezy jest
naprawdę bardzo duży – dodaje
Jakub Kasiński, nauczyciel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Limanowej. – Miejsce
jest fantastyczne. I myślę, że to jest
bardzo przyszłościowy pomysł, jeśli chodzi o konkursy kulinarne.
– Tak, takie imprezy są bardzo
wskazane, żeby młodzieży przypomnieć te dawne pasterskie obyczaje – dorzuca Gomola.
Dlatego pierwsza dwuosobowa
drużyna jej uczniów ugotowała
zupę z pstrąga potokowego z domowym chlebem, druga przyrządziła
baraninę, a trzecia miała gulasz na
bazie miodu z własnej pasieki. Nie
oni jednak zajęli pierwsze miejsce,
gdyż jurorzy oceniali nie tylko walory smakowe danej potrawy (tu

można było uzyskać maksymalnie
60 punktów na sto), ale także za
dobór składników, aranżację, za
przygotowanie stanowiska i zachowanie czystości (maksymalnie po
10 pkt.).
I w tym wszystkim bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – Szymon Jakubiec i Piotr Morys, którzy
ugotowali kwaśnicę.
– Szczerze rzecz ujmując poszliśmy w tradycję z „lekkim twistem”
– zdradza tajemnice kuchni Piotrek.
– Dorzuciliśmy paprykę, trochę
czosnku niedźwiedziego, mieliśmy
ziemniaki opalane z ogniska. Podawaliśmy osobno wywar w dzbanku, osobno całą resztę na talerzu.
Chcieliśmy, żeby to było troszkę
fajniej podane i zrobione, ale oczywiście w uszanowaniu ram tradycji.
Niestety poza jurorami nie dane
było zdegustować publiczności
zwycięskiego dania (jak również i
innych, które brały udział w konkursie). Od początku istnienia „Beskidzkich Kociołków” przestrzegana jest bowiem żelazna reguła, że
osoby z zewnątrz, które celowo lub
przez zwykły przypadek traﬁą w ów
dzień na Pasieczki, mogą co jedynie
obserwować zmagania młodzieży
przy kociołkach, odczytywać po
grymasach lub uśmiechach członków jury, jak im smakuje i posłuchać
góralskiej muzyki w wykonaniu jabłonkowskiej kapeli „Lipka” – jak
było to w tym roku. Ale jeżeli ktoś
jest głodny, to może sobie coś kupić. Tym razem w menu był gulasz,
upichcony przez Janusza Krzywonia oraz placki ze śmietaną.
(jot)

cz. Dzień zakończyło natomiast
muzyczne jam session. Tegoroczne Dni Kultury Studenckiej zostały
współﬁnansowane m.in. w ramach

funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt został też wsparty przez
Fundusz Rozwoju Zaolzia.


Z REDAKCYJNEJ POCZTY
»Zaolzioczek« i »Nowina« w Berlinie

Fot. Materiały prasowe

„Z

aolzioczek” i „Nowina” wyjechały na zaproszenie Polskiej Rady
Związku Krajowego w Berlinie oraz jej przewodniczącego, Ferdynanda Domaradzkiego.
– Festyn odbywał się w centralnym miejscu dzielnicy, czyli przed ratuszem – powiedział Jan Ryłko, prezes MK PZKO w Jabłonkowie. Oprócz
niego Koło reprezentował Leszek Richter.
Wokół sceny prezentowały się stoiska polskich ﬁrm, instytucji, rzemieślników i wytwórców, którzy oferowali swoje wyroby, usługi. Przyjemnej festynowej atmosfery nie popsuł nawet krótki deszcz, który nieco odświeżył
upał, który panował tego dnia w Berlinie.
– Po występie pojechaliśmy zwiedzić najważniejsze miejsca w Berlinie. Następnego dnia kontynuowaliśmy zwiedzanie, rozpoczynając od Reichstagu,
Bramy Brandenburskiej, Statui Wolności, resztek muru berlińskiego. Wczesnym popołudniem udaliśmy się w drogę powrotną do Jabłonkowa. Dzieci,
ich opiekunowie, oraz pozostali uczestnicy wyjazdu wrócili pełni pozytywnych wrażeń do domu – opisał Jan Ryłko. – Przedstawiciele Miejscowego
Koła PZKO w Jabłonkowie po raz kolejny godnie reprezentowali nasz Związek, jego działalność oraz jego możliwości na arenie międzynarodowej. Berlińczycy, miejscowa Polonia oraz zaproszeni goście z uznaniem wypowiadali
się na temat naszego Związku oraz przedstawionego pięknego programu.
Kierownikiem dziecięcego zespołu „Zaolzioczek” jest Marcin Filipczyk.
Program, z którym „Zaolzioczek” wystąpił w Berlinie, przygotowała Lucka
Peter-Tomek. „Zaolzioczek” powstał w ramach zespołu „Zaolzi” w 2003
roku. Wykonawcom przygrywała w Berlinie Kapela „Nowina” w składzie:
Piotr Byrtus, Marian Byrtus oraz Grzegorz Stopa.
(r)
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Z przygodą od 70 lat
Przedszkole Wesołych Przygód przy ul. Moskiewskiej w Czeskim Cieszynie świętowało podczas tegorocznego
festynu swój jubileusz. Była to 70. rocznica założenia placówki. W programie jubileuszowym w Ośrodku Kultury
„Strzelnica” wystąpiły w sobotę obecne przedszkolaki, absolwenci przedszkola, a także rodzice dzieci.

• Dzieci z Przedszkola Wesołych Przygód. Po prawej rodzice w akcji. Fot. DANUTA CHLUP

Danuta Chlup

N

auczycielki tak skomponowały program jubileuszowy, by zmieścić w nim
wszystko to, co dzieje się w przedszkolu, pokazać poprzez muzykę i
taniec przedszkolne życie, dziecięce zabawy, marzenia (na przykład
o byciu królewną). Rodzice, będący
zarazem absolwentami przedszkola, przygotowali dowcipne inscenizacje wierszy Jana Brzechwy i
Aleksandra Fredry. Wiersz Fredry „Paweł i Gaweł” przerobili na
„Przedszkole nad Olzą”, gdzie zamiast Pawła i Gawła pojawiły się

•••

grzeczne oraz rozra– Wszystkie
biające przedszkolaki.
nasze czeskoW ﬁnale programu
cieszyńskie
W naszym przedszkolu
odbyło się pożegnaprzedszkola są
najważniejsze są dzieci. Duszą
nie z szesnastoma
bardzo bliskie
starszakami, które po
mojemu sercu,
są nauczycielki, wsparciem są
wakacjach pójdą do
lecz
najbliżej
rodzice, a dumą absolwenci
pierwszej klasy. Z rąk
jest to przy ul.
Beata Wantulok,
przedstawicieli
MaMoskiewskiej.
kierownik przedszkola
cierzy Szkolnej dzieci
Z jednego prootrzymały czapki abstego powodu –
solwenta oraz poduszmoje dzieci tak
cieszę się, że przechodzę na emeki z pamiątkową fotograﬁą. Dzięsamo chodziły do niego. Kiedy ogląryturę, z drugiej żal mi się rozstać
kowano również nauczycielkom
dałem program, przypomniały mi
z tym miejscem. Praca z dziećmi
– obecnym i byłym, a w szczególsię ich występy na festynach, na akadawała mi bardzo dużo satysfakcji
ności Halinie Gaurze, która po 37
demiach – mówił dyrektor Polskiej
– powiedziała w rozmowie z „Głolatach pracy w przedszkolu żegnaSzkoły Podstawowej i Przedszkola
sem” Gaura.
ła się z placówką. – Z jednej strony
w Czeskim Cieszynie, Marek Grycz,

wychodząc z kwiatami na scenę. Życzenia składały także nauczycielki z
zaprzyjaźnionych przedszkoli oraz
Koła PZKO w Kocobędzu.
Festyn jubileuszowy miał odbyć
się w ogrodzie przedszkolnym. W
ostatniej chwili, ze względu na ulewę, zmieniono miejsce imprezy.
Tym większe brawa należały się
dzieciom, które wystąpiły na scenie w „Strzelnicy” bez wcześniejszej próby. Goście festynu mogli
obejrzeć albumy z fotograﬁami,
tableau poszczególnych roczników
absolwentów, zdjęcia z poszczególnych imprez. Specjalnie na jubileusz zostały upieczone pierniki z
fotograﬁą przedszkola.


Uwierzyli w cuda
P

rogram zainaugurowały przedszkolaki widowiskiem „Zaczarowany świat wieczorynek”.
Frysztackie przedszkole, tak samo
jak szkoła, obchodzi w tym roku
swoje stulecie. W rewii muzyczno-tanecznej zaprezentowały się kolejno wszystkie klasy szkolne. Była
wiązanka ludowa, „Twist dla babci
i dziadka”, „Lokomotywa” Tuwima w scenicznej oprawie, taniec z
gitarami, a nawet ze znakami drogowymi. W jednym z punktów programu dzieci przeniosły się nawet
do starożytnego Egiptu. W scence
„Niedoładowani” ósmoklasiści w
dowcipny sposób pokazali, co się
stanie, kiedy nastąpi awaria prądu i
nastolatki, chcąc nie chcąc, muszą
się oderwać od swoich komputerów. Uczniowie przypomnieli także
– w symbolicznych i typowych dla
poszczególnych okresów dziejów
scenach – najważniejsze historyczne wydarzenia, które miały miejsce
w minionych stu latach. Konferansjerami całości byli Barbara Janusz
i Jacek Folwarczny – ona, współczesna uczennica frysztackiej
szkoły, on przedstawiający ucznia
z pierwszej połowy XX wieku.
W drugiej części programu szkoła
wystawiła przedstawienie „Uwierz
w cuda – z książką się uda”, oparte na motywach klasycznych ba-

• Co jest w tej walizce? Zapomniane przez dzisiejszych nastolatków zabawki. Fot. DANUTA CHLUP
jek, lecz z oryginalnym, specjalnie
przygotowanym na stulecie szkoły,
scenariuszem. Byli więc Czerwony
Kapturek, Alibaba, Kopciuszek,
Baba Jaga i inne bajkowe postacie.
Przedstawienie wyreżyserowała,

wraz z innymi nauczycielkami, Beata Siwek.
Życzenia szkole jubilatce złożyli
m.in. konsul Maria Kovács z Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie,
Karol Wiewiórka – wiceprezydent

miasta Karwina, Stanisław Folwarczny, wicehetman województwa
morawsko-śląskiego oraz przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych
ze szkołą organizacji i instytucji.
Folwarczny przed laty założył we

frysztackiej podstawówce Drużynę
Turystyczną „Azymut”.
Dla wielu osób, które zasiadły na
widowni, jubileusz stulecia był okazją do wspomnień o szkole, do której
sami uczęszczali. – Cała nasza rodzina chodziła do placówki we Frysztacie – żona, mamusia, brat, szwagierka, teściowa, dzieci, wnuki natomiast
chodzą teraz do polskiego przedszkola – mówił Aleksander Pieczka.
– Ojciec był natomiast nauczycielem,
uczył chemii, biologii, a początkowo
także prac warsztatowych i wychowania ﬁzycznego. W szkole poznał
swoją przyszłą żonę, która była jego
uczennicą. Wszystkich nas uczył, nasze rodzinne spotkania przypominały więc spotkania klasowe – śmiał się
Aleksander Pieczka.
Grażyna Kurzowa, mama pierwszoklasistki Magdzi, przyznała, że
dopiero teraz poznaje frysztacką
placówkę, ponieważ sama jest absolwentką szkoły w Karwinie-Nowym Mieście. –Podoba mi się, że ta
szkoła jest taka rodzinna, że znamy
się z innymi rodzicami, że nauczyciele są przyjaźni – przekonywała.
Po zakończeniu programu w
Domu Kultury odbył się tradycyjny
festyn w ogrodzie szkolnym. Imprezę zorganizowały wspólnie szkoła,
przedszkole oraz Macierz Szkolna.
(dc)
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Ekumeniczne lato pod Równicą
Rozmowa z Marcinem Janikiem, przewodniczącym Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu,
będącego organizatorem odbywającego się co roku pod Równicą Fes walu Ekumenicznego.
Witold Kożdoń

Po raz pierwszy zaprosiliście do
współpracy Polaków z lewego
brzegu Olzy?

Fes wal Ekumeniczny odbędzie
się w Ustroniu po raz czternasty.
Proszę więc przybliżyć tę imprezę
czytelnikom „Głosu”.
– Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne powstało jako
swoista platforma współpracy
między paraﬁami katolicką i
ewangelicką w Ustroniu. Jednym
z efektów tej współpracy jest właśnie organizacja festiwalu ekumenicznego. Co roku impreza
wygląda podobnie. Po oﬁcjalnym
otwarciu zapraszamy na koncert
główny, następnie zaś odbywają
się imprezy i uroczystości organizowane przez paraﬁę katolicką
i Stowarzyszenie „Czytelnia Katolicka”. Są to z reguły prelekcje, odczyty, wykłady, wystawy i koncerty, poprzedzone niedzielną mszą
odpustową. W kolejnym lipcowym tygodniu festiwal przenosi
się na teren paraﬁi ewangelickiej,
gdzie odbywają się Dni Jakubowe,
czyli cykl trzech koncertów. Kończą się one pamiątką założenia
i poświęcenia kościoła Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu.
Tegoroczna edycja festiwalu jest
jednak wyjątkowa, bowiem odbędą się jeszcze dwa koncerty w
sierpniu zatytułowane „AVE…”.
Jeden w drewnianym kościółku
w Ustroniu-Nierodzimiu, drugi w
najmłodszym ustrońskim kościele na Zawodziu. Z kolei we wrześniu, również we wspaniałych
wnętrzach kościoła na Zawodziu,

– Nie, w historii festiwalu było już
sporo akcentów zaolziańskich.
Gościli u nas różni artyści, np. paraﬁalny chór z Bystrzycy czy „Collegium Canticorum” z Czeskiego
Cieszyna.

15

czerwca nastąpi otwarcie fes walu.
Początek o godz. 16.00 w Muzeum
Ustrońskim

A co będzie największą tegoroczną atrakcją?
zaplanowaliśmy koncert kończący cały festiwal w wykonaniu Estrady Ludowej „Czantoria”.

Otwarcie fes walu nastąpi w
piątek 15 czerwca o godz. 16.00
w Muzeum Ustrońskim. Towarzyszyć mu będzie wernisaż wystawy malarstwa Pawła Wałacha z
Nieborów. Dlaczego właśnie ten
artysta?
– Ponieważ znam twórczość Pawła Wałacha. Widziałem prace tego

wielkiego artysty już wcześniej i
cierpliwie czekałem na możliwość
zrobienia wystawy jego malarstwa.
Cieszymy się również, że nasze
zaproszenie przyjął jako gość specjalny prof. Daniel Kadłubiec. On
również doskonale zna twórczość
Pawła Wałacha, dlatego chcemy, by
przybliżył ją gościom ustrońskiego
wernisażu. O oprawę muzyczną
wydarzenia zadba zaś Orkiestra
Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie.

– Największym wydarzeniem z
pewnością będzie impreza organizowana przez paraﬁę ewangelicką.
W związku z jubileuszem 180-lecia
założenia kościoła Apostoła Jakuba w sobotę 21 lipca (początek
o godz. 18.00) wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Myślę, że ten
koncert odbije się echem nie tylko
w Ustroniu, ale w całym regionie.
Tradycyjnie po nim wysłuchamy
utworów granych na trąbce przez
Jakuba Gazdę z kościelnej wieży.

Dla naszego stowarzyszenia najważniejszym będzie natomiast
koncert główny festiwalu pod nazwą „Śpiewajmy Panu”, który odbędzie się w sobotę 30 czerwca w
kościele katolickim św. Klemensa.
Wystąpi tam wówczas znakomity Zabrzański Chór Młodzieżowy
„Resonans con tutti”. W trakcie
tego koncertu utwory poetyckie
będzie recytował Karol Suszka. Zna
go pan?

Oczywiście. Zastanawiam się
jednak, skąd państwo znacie
dyrektora Teatru Cieszyńskiego w
Czeskim Cieszynie?
– Karola Suszkę miałem okazję
słuchać i oglądać na jednym z
koncertów bożonarodzeniowych
w kościele na Niwach w Czeskim
Cieszynie. Byłem wówczas pod
wielkim wrażeniem jego talentu,
głosu i sposobu interpretacji poezji. No ale Karol Suszka jest profesjonalnym aktorem, więc robi to po
mistrzowsku. Ogólnie mamy sporo kontaktów z Polakami z lewego
brzegu Olzy. Także dzięki temu w
ramach tegorocznych, XXXV Dni
Jakubowych, w piątek 20 lipca w
ustrońskim kościele ewangelickim
wystąpi Chór Mieszany „Hutnik”
z Trzyńca pod dyrekcją Cezarego
Drzewieckiego. Generalnie program XIV Festiwalu Ekumenicznego jest atrakcyjny i zróżnicowany,
mam więc nadzieję, że wśród widzów i słuchaczy będziemy gościć
Polaków z całego Śląska Cieszyńskiego. Wstęp na wszystkie te imprezy będzie wolny.

Po gazetę przychodzą do szkoły
Podczas Walnego Zgromadzenia
MIDAS-u w Ostrawie, zorganizowanego przez Kongres Polaków,
które zakończyło się ponad tydzień
temu, rozmawialiśmy z Rajmundem Klonowskim, redaktorem
„Kuriera Wileńskiego” – gazety
Polskiej na Litwie.

Jaka jest obecnie kondycja „Kuriera Wileńskiego”?
– Sytuacja jest od kilku lat dość
skomplikowana. Wiadomo, że
prasa drukowana wszędzie traci
czytelników. Teraz ten proces trochę się zahamował, obserwujemy
nawet, że w związku z „powodzią”
fake newsów, nieprawdziwych
wiadomości fabrykowanych na
portalach internetowych, może
się on nawet zacząć się w pewnym zakresie odwracać. Niemniej
sytuacja prasy drukowanej nadal
jest trudna, ale trzymamy się i
mamy nadzieję, że we współpracy
z Senatem RP będziemy mogli się
rozwijać.

Mówi pan o wsparciu finansowym
czy też o innego rodzaju pomocy?
– Przede wszystkim chodzi o pomoc ﬁnansową, bo wsparcie merytoryczne zapewnia nam Fundacja
„Pomoc Polakom na Wschodzie”,
współpracujemy także z mediami
w Polsce. Pod względem technologicznym wcale nie odstajemy od

mediów głównego nurtu, mediów
litewskich.

Podobno sami dystrybuujecie
gazetę…
– Tak. To wiąże się też z pewną specyﬁką regionu. Wileńszczyzna jest stosunkowo rzadko
zaludniona i w związku z tym
poczta na wsi w ogóle nie chce
dostarczać gazet codziennych,
wcześniej listonosz tylko raz w tygodniu przychodził do odbiorcy i
przynosił mu pięć numerów „Kuriera” za jednym zamachem. Wykorzystujemy więc sieć polskich
placówek. Szkoła jest na wsi często jedyną instytucją państwową, społeczną – w ogóle jedyną
instytucją, gdzie ludzie mogą się
spotkać. Prenumeratorzy przychodzą codziennie do szkoły po
gazetę.

W mieście to chyba inaczej wygląda?
– W miastach „Kurier Wileński”
jest dostępny w marketach, na
stacjach paliw, w kioskach. Niemniej ta dystrybucja także jest
skomplikowana, ponieważ rynek
jest całkowicie zmonopolizowany,
a wiadomo, że każdy monopolista
nadużywa swojej pozycji. Niemniej
w mieście można kupić naszą gazetę, funkcjonuje także prenumerata
pocztowa.

Które tematy są w „Kurierze Wileńskim” priorytetem?
– To przede wszystkim kultura,
polska tożsamość narodowa, historia. Sami nie znamy tego, co
mamy. Jako przykład podam rotmistrza Witolda Pileckiego. To
był człowiek, który jako ochotnik
wybrał się do Auschwitz, by światu opowiedzieć, co tam Niemcy
wyprawiają. To był jeden z najodważniejszych ludzi w czasie
wojny, jeżeli nie w historii w ogóle. Urodził się na dalekiej północy, ale wyrastał w Wilnie, tam się
formował. To jest tragiczne, że po
latach sowieckiej okupacji większość ludzi nie ma pojęcia o tym,
jakich mamy bohaterów, jakie
znaczenie miało nasze miasto w
kształtowaniu się polskiej historii.
O takich właśnie sprawach chcemy pisać, ale przede wszystkim
naszym głównym zadaniem jest
dostarczanie naszym czytelnikom
codziennych rzetelnych informacji w języku polskim.

Przyjechał pan do Ostrawy na
konferencję MIDAS-u. Jakie
widzi pan korzyści w spotykaniu
się dziennikarzy mediów mniejszościowych z różnych krajów
Europy?
– Z jednej strony to jest wymiana
cennych doświadczeń. Często problemy, z którymi nasi przyjaciele

• Rozmowa dziennikarzy polskich gazet mniejszościowych. Danuta Chlup
przepytała w Ostrawie Rajmunda Klonowskiego. Fot. TOMASZ WOLFF
z zachodu czy południa Europy
borykali się już wcześniej, do nas
docierają dopiero teraz. Ich doświadczenia czasem pomagają
uniknąć wpadnięcia w taką samą
pułapkę. Z drugiej strony chodzi
– jak sama pani powiedziała – o
media mniejszościowe, a bycie w
mniejszości brzmi czasem trochę
deprymująco. Sugeruje, że jesteśmy mali, natomiast tu, w gronie
MIDAS, możemy się poczuć wcale
nie jako mniej wartościowi. Widać,
że mniejszości narodowe w Europie mają swoje osiągnięcia, mają
się czym pochwalić i naprawdę
mamy z czego być dumni. Bycie w
mniejszości wcale nie oznacza, że
jesteśmy gorsi.
(dc)

„Kurier Wileński” jest dziennikiem,
wychodzi pięć razy w tygodniu.
Zespół redakcyjny liczy w sumie 17
osób, wliczając w to dziennikarzy,
sekretariat, dział reklamy, kolportażu,
księgową, drukarzy, a także kierowcę,
który rozwozi gazety na pocztę i do
szkół.

HISTORIA
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100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI (5, 6)

Kształt Państwa

Styczeń 1919. Naczelnik Państwa i Komitet Narodowy uzgadniają współdziałanie. Mimo
napięć, Sejm Ustawodawczy bywa jednomyślny.

P

rzełom 1918/19 roku przynosi Polsce pierwsze rozstrzygnięcia
systemowe.
Skuteczne powstanie wielkopolskie, starcia zbrojne na wschodzie
i południu – przesądzają o części
polskich terytoriów. Powołanie
rządu Ignacego Jana Paderewskiego osłabia wewnętrzne spory
ideologiczne. Wybory do Sejmu
Ustawodawczego (po raz pierwszy
z udziałem kobiet) i pierwsze jego
posiedzenia dają nadzieję na opanowanie chaosu w kraju, boleśnie
odczuwającego skutki minionej
wojny.
Podstawowym problemem staje się oczywista wielonarodowość
Rzeczpospolitej. Szczególnie w jej
wizji „mocarstwowej”, zakładającej
możliwie najpełniejszy powrót do
granic I RP, stosunek do wschodnich
sąsiadów rodzi podejrzenia o zamysł imperialistyczny. Chcąc utrzymać aprobatę Ententy, dwuosobowa
reprezentacja Polski na konferencję
pokojową musi je oddalać.

Józef Piłsudski, Naczelnik
Państwa, w liście do Romana Dmowskiego, prezesa
Komitetu Narodowego Polskiego
Wysyłając do Paryża delegację, która się ma porozumieć z Komitetem
Paryskim w sprawie wspólnego
działania wobec Aliantów, proszę
Pana, aby zechciał Pan wszystko
uczynić dla ułatwienia rokowań.
Niech mi Pan wierzy, że nade
wszystko życzę sobie uniknięcia
podwójnego
przedstawicielstwa
Polski wobec Aliantów: tylko jedno
wspólne przedstawicielstwo może
sprawić, że nasze żądania zostaną
wysłuchane. (...)

Opierając się na naszej starej
znajomości, mam nadzieję, że w
tym wypadku i w chwili tak poważnej co najmniej kilku ludzi – jeśli,
niestety, nie cała Polska – potraﬁ
się wznieść ponad interesy partii,
klik i grup. Chciałbym bardzo widzieć Pana między tymi ludźmi.
Przemyśl, 21 grudnia 1918
Józef Piłsudski, „Pisma zbiorowe, t. 5”,
Warszawa 1937

Z artykułu
w „Kurierze Poznańskim”
Wśród niezwykłych okoliczności
żegnamy rok stary i wstępujemy
w progi nowego; kiedy łuna wielkiej wojny na Zachodzie już dawno zagasła, buchnęły płomienie
walki tuż koło nas. Na ulicach
Poznania polała się krew, pod
Gnieznem również rozegrało się
krwawe starcie między Polakami i Niemcami, w kilku innych
punktach podobne zaszły wypadki (…). Naprędce zorganizowana
siła zbrojna polska dała odpór
napaści niemieckiej i w następstwie zwycięskiej walki opanowała Poznań. Z Poznania przeniósł
się ruch żywiołowy do Gniezna,
Trzemeszna, Mogilna i kilku pomniejszych miast. (…) Polacy zaboru pruskiego pokazali, że nie
brak im męstwa, gdy chodzi o
obronę najświętszych interesów
narodowych.
Poznań, 1 stycznia 1919
„Kurier Poznański” nr 1/1919

Naczelnik Państwa Józef
Piłsudski w orędziu otwierającym pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego
Po długiej, nieszczęsnej wojnie

świat cały, a z nim i Polska, czeka
z tęsknotą upragnionego pokoju.
Tęsknota ta w Polsce dziś ziścić się
nie może. Synowie Ojczyzny muszą iść, by bronić granic i zabezpieczyć Polsce swobodny rozwój. (...)
Nie oddamy ani piędzi ziemi polskiej i nie pozwolimy, by
uszczuplano nasze granice, do
których mamy prawo. Dążności
naszych sąsiadów sprawiły, że ze
wszystkimi nimi znajdujemy się
obecnie w otwartej wojnie lub co
najmniej w stosunkach mocno naprężonych.
(…) Obdarzeni dziś zaufaniem
narodu, dać mu macie podstawy dla jego niepodległego życia
w postaci prawa konstytucyjnego
Rzeczpospolitej Polskiej. (…) Prawa, przez was uchwalone, będą
początkiem nowego życia wolnej i
zjednoczonej Ojczyzny.
Warszawa, 10 lutego 1919
Józef Piłsudski, „Pisma zbiorowe…”

Józef Piłsudski w deklaracji
o złożeniu urzędu Tymczasowego Naczelnika Państwa, odczytanej na posiedzeniu Sejmu
Wśród olbrzymiej zawieruchy, w
której miliony ludzi rozstrzyga
sprawy jedynie gwałtem i przemocą, dążyłem, by właśnie w naszej
Ojczyźnie konieczne i nieuniknione
tarcia społeczne były rozstrzygane
w sposób jedynie demokratyczny:
za pomocą praw, stanowionych
przez wybrańców narodu.
Starałem się osiągnąć swój cel jak
najspieszniej. Chciałem bowiem,
by – kładąc trwałe fundamenty
pod swe odrodzenie – Polska wyprzedziła sąsiadów i w ten sposób
stała się siłą przyciągającą, dającą

• Warszawa, 10 lutego 1919. Otwarcie Sejmu Ustawodawczego. W środku
widoczny Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

• Warszawa, 1919. Premier Ignacy Jan Paderewski (na pierwszym planie)
przed gmachem Sejmu. Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie
zapewnienie choćby nie najszybszego, lecz spokojnego i prawnego
rozwoju.
Warszawa, 20 lutego 1919
Józef Piłsudski, „Pisma”,
Warszawa 1985

Marszałek Sejmu Wojciech
Trąmpczyński podczas posiedzenia Sejmu
Komendancie

Józeﬁe

Piłsudski!

Sejm Ustawodawczy jednomyślnie
postanowił dzisiaj władzę Naczelnika Państwa oddać znowu w Twoje
ręce. W myśl tej uchwały, władzę naczelną państwa, którą byłeś złożył w
ręce moje, znowu Tobie powierzam
z życzeniem, ażebyś ją sprawował
na pożytek narodu i na chwałę Ojczyźnie (ożywione oklaski i brawa).
Warszawa, 20 lutego 1919
Posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z
dnia 20 lutego 1919 r.

Stan Graniczny
W

iosna 1919. Przesądzone
zostają zachodnie granice
Rzeczpospolitej. Wschodnie ziemie natomiast stają w ogniu: czyje
mają być.
Koncepcja federacyjna Józefa Piłsudskiego, którą formułuje,
wchodząc do Wilna wraz z wojskiem, nie jest wspierana ani przez
Sejm Ustawodawczy, ani przez
polskich przedstawicieli na konferencję pokojową (Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego). Polska oferta dla Litwinów,
Białorusinów i Ukraińców ani nie
jest uznawana za pokojową, ani się
taka – mimo deklaracji – nie staje.
Otwarte fronty z bolszewikami na
północy i Ukraińcami na południu
określają sytuację wojenną.
Postulowane w Sejmie objęcie przez Rzeczpospolitą ziem w
granicach z 1772 roku rodzi ostry
konﬂikt wewnętrzny, a jednocześnie wzmacnia wątpliwości Zachodu co do intencji Polaków wobec
słabszych narodów na Wschodzie.
Przyjęcie przez Polskę etnicznie
polskich Wilna i Lwowa, których
Ententa jej odmawia, staje się zarzewiem głębokiego konﬂiktu na
ziemiach wschodnich.

Roman Dmowski,

prezes Komitetu Narodowego
Polskiego, podczas posiedzenia
Komitetu
Musimy przede wszystkim dowieść,
(…) że plan, który mamy, jest to plan
wytworzenia państwa silnego. (...)
Jeżeli się mówi o potrzebie stworzenia państwa silnego, (…) to nie można wymawiać wyrazu „federacja”. Federacja to jest słabość, a nie siła. (...)
Proszę, (...) byśmy przyjęli zasadę, że
do państwa polskiego jednolitego,
niepodzielonego na żadne polityczne jednostki, włączymy tylko takie
obszary, które nam zapewnią bezwzględną przewagę narodową w tym
państwie.
Paryż, 2 marca 1919
„O niepodległą i granice. Komitet Narodowy Polski”, protokoły posiedzeń
1917–1919, Warszawa 2007

Michał Römer,

były legionista, działacz polityczny,
w dzienniku
Wojna, zakończona w jesieni, nie
zamarła. (…) Wyrugowana z okopów, z linii frontów, z formalnej
regularnej walki potęg zmilitaryzowanych, wlazła jak choroba w głąb

społeczeństw ludzkości i przerodziła się w stan ciągłego chaosu, w jakieś bellum omnium contra omnes
[wojna wszystkich przeciw wszystkim]. (…) Najbardziej charakterystyczne jest to olbrzymie zmaganie
się dwóch światów, dwóch metod
rozwoju: świata burżuazji i starego
ustroju narodów i państw, którym
rządzić chce i usiłuje Koalicja i
świata rewolucji, komunizmu i dyktatury proletariatu, na którego czele
stoi bolszewicka Rosja. (…)
W świecie pierwszym (…) nie ma
solidarności w obliczu wspólnego
niebezpieczeństwa – rewolucji.
Miast wspólnych wysiłków, jest
szarpanie się egoizmów i apetytów,
zapładniających nienawiść i walki
wzajemne. Na próżno koalicja usiłuje elementy tego świata łączyć i
znaleźć im współżycia łożysko. Biją
się i szarpią. Polacy z Czechami,
jedni i drudzy z Niemcami, Polacy
z Ukraińcami, Ukraińcy z Rumunami, Rumuni i Czesi z Węgrami,
Jugosłowianie z Włochami itd. A w
łonie każdego z tych społeczeństw,
tkwiących w świecie pierwszym,
kiełkuje rewolucja.
Kolno k. Łomży, 1 kwietnia 1919
Michał Römer, „Dzienniki, t. 3”

Premier, minister spraw zagranicznych i delegat Polski
na konferencji pokojowej
Ignacy Jan Paderewski podczas posiedzenia Sejmu
Konferencja pokojowa, (…) uznając konieczność naszej przeciwko
bolszewikom obrony, nie życzy
sobie dalszej wojny na żadnym
froncie. (...) Nalegano, ażeby powstrzymać ofensywę (w Galicji
Wschodniej). Atoli Ukraińcy (...)
12 maja w południe napadli na nas
podstępnie koło Ustrzyk (głosy:
Hańba!) i obrzucili miasto Sanok

bombami z aeroplanów (głosy:
Hańba!). (...)
14 maja przerwałem telegraﬁcznie wszystkie rokowania pokojowe
(głosy: Słusznie, brawo!) – uważałem bowiem, że wobec zachowania
się Ukraińców o rozejmie mowy być
już nie może. (...) Nasza wyprawa w
Galicji Wschodniej nie jest żadną
wojną, tylko akcją przeciw-bandycką. (...) Upraszam Wysoki Sejm o
uchwalenie autonomii dla Galicji
Wschodniej.
Warszawa, 22 maja 1919
Posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z
dnia 22 maja 1919 r., Warszawa 1919

● Projekt współfinansowany w ramach sprawowania
opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
i Polakami za granicą. Szczegóły na stronach: www.
nieskonczenieniepodlegla.pl oraz www.karta.org.pl
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Lekkoatletyczna feeria barw
Międzynarodowy Dzień Dziecka można
spędzić chociażby na sportowo. W Trzyńcu
odbyły się w piątek XXXVI Igrzyska
Lekkoatletyczne polskich szkół podstawowych
na Zaolziu. Organizatorem tegorocznych
mistrzostw była PSP w Czeskim Cieszynie.
Janusz Bi mar

N

a starcie zameldowało się
397 zawodników z prawie
wszystkich szkół z całego Zaolzia. Znicz igrzysk zapaliła
Wikoria Sikorska, reprezentantka Polski w hokeju na lodzie. – To
sztandarowa impreza na równi z
narciarskim Zjazdem Gwiaździstym. Każda szkoła chce pokazać
się w igrzyskach z jak najlepszej
strony – powiedział „Głosowi” Marek Grycz, dyrektor PSP w Cz. Cieszynie. Młodzi zawodnicy dzielnie
zmagali się nie tylko z tradycyjnymi dyscyplinami lekkoatletycznymi, ale też z doskwierającym
upałem. W klasyﬁkacji generalnej
szkół pełnoklasowych triumfowała
PSP w Czeskim Cieszynie. Wśród
małoklasówek najlepsza była PSP
w Gródku. Wsparcie ﬁnansowe organizatorzy otrzymali m.in. z Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie,
Funduszu Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków w RC i Województwa
Morawsko-Śląskiego. – Wspieranie

młodzieżowego sportu to jeden z
naszych celów – powiedział nam
Stanisław Folwarczny, wicehetman
województwa do spraw szkolnictwa i sportu.
Medale zdobyte w Trzyńcu były
jednak przysłowiową wisieńką na
torcie. W tej imprezie od zawsze
liczył się przede wszystkim zapał
do sportowej rywalizacji w duchu
fair play, w myśl hasła: „najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest
nie zwyciężyć, ale wziąć w nich
udział”. Na stadionie przy ul. Leśnej determinacja najmłodszych
zawodników przeplatała się z coraz lepszą techniką sportowców
ze starszych kategorii. Zwycięska
małoklasówka z Gródka mogła
się pochwalić m.in. ambitnym
narybkiem w konkurencji rzutu
piłeczką. Dla Nikol Koziel z klasy
3 były to kolejne udane igrzyska.
– Lubię sport, lubię rzucać piłeczką. Cieszę się ze zwycięstwa
i już teraz zaczynam trenować do
przyszłorocznych igrzysk – powiedziała nam złota medalistka.
Filip Jančík z PSP im. Stanisława

Hadyny w Bystrzycy należał z kolei do głównych faworytów biegu

na 1000 m w najstarszej kategorii.
– Dla mnie kilometrowy dystans

to żaden problem, bo codziennie
trenuję biegi w ramach pięcioboju

Wyniki XXXVI Lekkoatletycznych Igrzysk PSP
DZIEWCZYNY
Kl. 1-3 – Bieg na 50 m: 1. Magda
Jakubik (Jabłonków) 8,50, 2. Anna
Cienciała (Wędrynia) 8,57, 3.
Magdalena Stonawska (Bystrzyca)
8,89. Bieg na 300 m: 1. Magda
Jakubik (Jabłonków) 56,03, 2. Sara
Folwarczna (Cz. Cieszyn) 57,79, 3.
Nell Kaleta (Trzyniec I) 58,76. Skok w
dal: 1. Natalia Roik (Oldrzychowice)
3,49, 2. Sara Folwarczna (Cz. Cieszyn)
3,31, 3. Anna Cienciała (Wędrynia)
3,25. Rzut piłeczką: 1. Nikol Koziel
(Gródek) 25,81, 2. Natalia Roik
(Oldrzychowice) 25,18, 3. Aneta
Juráš (Gnojnik) 24,57
Kl. 4-5 – Bieg na 50 m: 1. Wiktoria
Utíkal (Cz. Cieszyn) 7,88, 2. Klára
Kluz (Jabłonków) 7,94, 3. Natalia
Nieciąg (Karwina) 8,02. Bieg na 300
m: 1. Wiktoria Utíkal (Cz. Cieszyn)
51,39, 2. Klára Kluz (Jabłonków)
52,84, 3. Vanesa Zichlarzowa
(Karwina) 53,55. Skok w dal: 1.
Natalia Nieciąg (Karwina) 4,07, 2.
Eliška Teofil (Mosty k. J.) 3,63, 3.
Maria Szturc (Cz. Cieszyn) 3,60. Rzut
piłeczką: 1. Vanesa Zichlarzowa
(Karwina) 31,91, 2. Daniela Kufa
(Mosty k. J.) 29,56, 3. Helena Rusnok
(Nawsie) 29,14.
Kl. 6-7 – Bieg na 60 m: 1. Mariola
Lysek (Trzyniec I) 8,68, 2. Jagna
Greń (Cz. Cieszyn) 8,69, 3. Beata
Zahradnik (Wędrynia) 8,98. Bieg na
500 m: 1. Mariola Lysek (Trzyniec

I) 1:35,25, 2. Karolina Drozdzik
(Sucha G.) 1:36,49, 3. Małgorzata
Szotkowska (Jabłonków) 1:36,50.
Skok w dal: 1. Jagna Greń (Cz.
Cieszyn) 4,42, 2. Denisa Kniežowa
(Karwina) 4,06, 3. Karolina Drozdzik
(Sucha G.) 4,04. Rzut piłeczką: 1.
Magdalena Michalkowa (Karwina)
39,12, 2. Weronika Pawlik (Cz.
Cieszyn) 37,03, 3. Nina Katrušák (Cz.
Cieszyn) 33,86.
Kl. 8-9 – Bieg na 60 m: 1. Tereza
Sikora (Jabłonków) 8,64, 2. Joanna
Śmiga (Cz. Cieszyn) 8,72, 3. Agáta
Swaczyna (Karwina) 8,86. Bieg na
800 m: 1. Katarzyna Supik (Trzyniec
I), 2. Tereza Sikora (Jabłonków), 3.
Nelly Michopulu (Karwina). Skok
wzwyż: 1. Sara Stefaniszek (Sucha G.)
1,45, 2. Izabela Klimek (Cz. Cieszyn)
1,42, 3. Jana Kaleta (Bystrzyca) 1,39.
Pchnięcie kulą: 1. Agata Bartnicka
(Trzyniec I) 9,95, 2. Krystyna
Galuszka (Sucha G.) 9,68, 3. Nela
Gruszkowska (Karwina) 9,28.
CHŁOPCY
Kl. 1-3 – Bieg na 50 m: 1. Mar n Šilon
(Cz. Cieszyn) 8,23, 2. Damian Wojtas
(Jabłonków) 8,49, 3. Marek Motyka
(Bukowiec) 8,57. Bieg na 300 m: 1.
Filip Bojko (Karwina) 53,59, 2. Marek
Niemiec (Cz. Cieszyn-Sibica) 55,12,
3. Tomasz Sikora (Bystrzyca) 55,26.
Skok w dal: 1. Jakub Nicielnik (Gródek)
3,57, 2. Franciszek Jopek (Łomna

Dolna) 3,52, 3. Mar n Šilon (Cz.
Cieszyn) 3,40. Rzut piłeczką: 1. Filip
Bojko (Karwina) 33,61, 2. Dominik
Halama (Cz. Cieszyn-Sibica) 30,62, 3.
Jakub Nicielnik (Gródek) 28,77.
Kl. 4-5 – Bieg na 50 m: 1. Tomasz
Sikora (Bukowiec) 7,72, 2. Denis
Siostrzonek (Cz. Cieszyn) 7,73,
3. Dawid Folwarczny (Bystrzyca)
7,82. Bieg na 300 m: 1. Marek
Sikora (Jabłonków) 48,86, 2. Dawid
Folwarczny (Bystrzyca) 49,14, 3.
Viktor Burawa (Cz. Cieszyn) 51,02.
Skok w dal: 1. Szymon Stryja
(Gnojnik) 4,01, 2. Marek Drozdzik
(Sucha G.) 3,87, 3. Jan Krupa
(Trzyniec VI) 3,77. Rzut piłeczką:
1. Roman Koziel (Gródek) 44,39, 2.
Ondřej Kornuta (Gnojnik) 41,89, 3.
Jan Křenek (Bystrzyca) 40,77.
Kl. 6-7 – Bieg na 60 m: 1. Tobiasz
Siwek (Bystrzyca) 8,40, 2. Matyas
Koš al (Karwina) 8,65, 3. Krys an
König (Trzyniec I) 8,79. Bieg na 600
m: 1. Vojtěch Szczerba (Wędrynia)
1:44,78, 2. Jakub Krupa (Trzyniec
I) 1:45,29, 3. Daniel Kaleta
(Bystrzyca) 1:51,26. Skok w dal:
1. Filip Böhm (Trzyniec I) 4,71, 2.
Tobiasz Siwek (Bystrzyca) 4,62, 3.
Vojtěch Szczerba (Wędrynia) 4,62.
Rzut piłeczką: 1. Sebas an Žabka
(Jabłonków) 54,48, 2. Jakub Topiarz
(Gnojnik) 49,57, 3. Max Wegmann
(Jabłonków) 47,92.
Kl. 8-9 – Bieg na 60 m: 1. Oskar

Ožana (Sucha G.) 7,63, 2. Daniel
Brzuchański (Cz. Cieszyn) 7,72, 3.
Roman Konesz (Karwina) 7,80. Bieg
na 1000 m: 1. Filip Jančík (Bystrzyca)
2:50,10, 2. Nikodem Mitrenga
(Jabłonków) 2:52,90, 3. Andrzej
Wacławik (Cz. Cieszyn) 2:55,30. Skok
wzwyż: 1. Roman Konesz (Karwina)
1,62, 2. Olaf Fober (Cz. Cieszyn) 1,59,
3. Alex Drahoš (Cz. Cieszyn) 1,56.
Pchnięcie kulą: 1. Antonin Doﬀek
(Sucha G.) 11,22, 2. Marian Mendrok

(Cz. Cieszyn) 11,05, 3. Kamil Zolich
(Karwina) 10,90.
Puchar dla najlepszej szkoły pełnej:
1. Cz. Cieszyn 273, 2. Jabłonków
240, 3. Karwina 217,5 pkt.
Puchar przechodni ZG PZKO dla
najlepszej szkoły w kat. I i II:
1. Cz. Cieszyn 108, 2. Jabłonków 96,
3. Karwina 95, 4. Bystrzyca 63, 5.
Gnojnik 61, 6. Gródek 49 pkt.

S P O RT

Głos | wtorek | 5 czerwca 2018

♩

9

Trzeba podejmować trudne decyzje.
To była bardzo trudna noc

Adam Nawałka,

selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski

i rekordów

Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

nowoczesnego – zdradził „Głosowi” członek klubu SC Bystrzyca,

w którym trenuje również mistrz
Europy juniorów i wicemistrz

23 wspaniałych
świata juniorów Marek Grycz. Na
mecie efektownego ﬁnału na 1000
m Jančík wyprzedził Nikodema
Mitrengę z PSP w Jabłonkowie i
Andrzeja Wacławika z PSP w Czeskim Cieszynie.
Na widowni nie zabrakło rodziców dzieci walczących o medale,
jak również znanych osobistości
ze świata zaolziańskiej polityki, szkolnictwa i kultury. Debiut
w roli widza zaliczyła prezes
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, Helena Legowicz.
– Jestem zachwycona atmosferą i
organizacją igrzysk. Napawa mnie
dumą, że mamy tak usportowioną młodzież w naszych szkołach
– stwierdziła. Medale najlepszym
wręczali również zasłużeni polscy olimpijczycy, członkowie
Beskidzkiej Rady Olimpijskiej. Z
zaproszenia Andrzeja Bizonia, dyrektora Polskiego Gimnazjum im.
Juliusza Słowackiego w Czeskim
Cieszynie, skorzystali m.in. Wiktor Krebok (siatkówka), Marian
Kasprzyk (boks), Dorota Kwaśny-Lejawa (narciarstwo klasyczne)
i Tadeusz Pilarz (wielokrotny
uczestnik i szef „Polskich Misji
Olimpijskich”). – Prowadzę sklep
sportowy i z własnych obserwacji
twierdzę, że nie maleje zainteresowanie sportem ze strony młodzieży. Ta impreza robi piorunujące wrażenie – powiedziała nam
Dorota Kwaśny-Lejawa, uczestniczka zimowych igrzysk w Albertville (1992), Lillehammer (1994) i
Nagano (1998).


A

dam Nawałka ogłosił wczoraj
23-osobowy skład reprezentacji
Polski w piłce nożnej na rozpoczynające się 14 czerwca mistrzostwa
świata w Rosji. Komplikacje nastąpiły tylko w przypadku Kamila Glika,
którego w razie niedoleczonej kontuzji zmieni Marcin Kamiński.
Bramkarze: Bartosz Białkowski
(Ipswich Town), Łukasz Fabiański
(Swansea City), Wojciech Szczęsny
(Juventus).
Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago
Cionek (SPAL), Kamil Glik (AS
Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia
Warszawa), Michał Pazdan (Legia

Warszawa), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund).
Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Jacek Góralski
(Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol
Linetty (Sampdoria Genua), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa),
Piotr Zieliński (SSC Napoli).
Napastnicy: Dawid Kownacki
(Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium),
Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht).
Trener: Adam Nawałka

Weekendowy serwis piłkarski
DYWIZJA

FRYDLANT

OPAWA B

L. PIOTROWICE 6:1

HAWIERZÓW 1:1

Do przerwy: 1:0. Bramki: 56., 64. i 68. Svatonský, 52. i 85. Wludyka, 10. Šigut – 55. Urban.
Piotrowice: Mrozek – Bujok, Gill, Hujo, Bajzáth – Dayero (60. Klimas), Czyž (82. Mbayi),
Hoﬀmann (68. Żyła), Urban – Bibaku, Hanusek.
W pierwszej połowie jeszcze nic nie wróżyło klęski Lokomotywy. Domek z kart runął po
zmianie stron. Kiksy doświadczonych piotrowickich piłkarzy w połączeniu z brakiem
subordynacji taktycznej w znacznym stopniu ułatwiły gospodarzom zadanie.
Lokaty: 1. Beneszów Dolny 57, 2. Ujście 55,
3. Hawierzów 53,… 11. Bogumin 33, 14. Piotrowice 22 pkt.

Do przerwy: 0:1. Bramki: 91. Rychlý – 6.
Lišaník. Hawierzów: Směták – Klejnot, Igbinoba, Hottek, L. Skoupý – Wojnar, Zupko (50.
Chlopek) – Omasta, Matušovič (90. Seláček),
Lišaník (88. Baran).
Ten wynik może mieć kluczowe znaczenie
w końcowym rozrachunku. Indianie w zasadzie stracili dwa punkty potrzebne do awansu. Gospodarze z ostatniej akcji, z desperacką pomocą bramkarza, wpakowali piłkę za
plecy Smětáka.

BOGUMIN
N. SADY 4:0
Do przerwy: 3:0. Bramki: 6. i 22. M. Hanus,
30. i 88. Halaška. Bogumin: Švrčina – Sittek,
Leibl, Košťál, Nowinski – Halaška, Vaclík (82.
Ferenc), F. Hanus (73. Jatagandzidis), Palej,
Padých (63. L. Poštulka) – M. Hanus.
Tak walczy się o uratowanie skóry! Boguminiacy rozbili Nowe Sady, zapewniając sobie na dwie kolejki przed końcem czwartoligową przynależność. Podobnie jak tydzień
temu, po dwie bramki zdobyli Martin Hanus
i Milan Halaška. Starszy z braci Hanusów
mógł nawet skompletować hat tricka, ale po
szybkiej akcji i wykończeniu głową sędziowie dopatrzyli się ofensywnego faulu.

M. WOJEWÓDZTWA

S. ORŁOWA
DZIEĆMOROWICE 1:5
Do przerwy: 0:1. Bramki: 90. Kempný – 46.,
48. i 80. Tomáš, 74. Nitka, 32. samob. Kempný. Orłowa: Silber – Koník (76. Šoustek),
Věčorek, Kempný, Jurček – Vybíral (70. Ganobčík), Hruška, Wilfried Jr., N´Da – Matušík
(51. J. Renta), D. Renta (85. Teplanský). Dziećmorowice: Kotrla – Zahaltan (67. Ristovský),
Mleziva, Derik, Škuta – Hrtánek, Kurušta,
Holý (69. Nitka) – Tomáš (83. Ligocký), Macko (78. Kondziolka), Uher.

Kiedy stawką meczu jest awans do Dywizji, względy natury emocjonalnej schodzą
na drugi plan. Trener Dziećmorowic, Josef
Jadrný, poprowadził zespół po efektowne i
ważne zwycięstwo w Orłowej, gdzie spędził
piękne piłkarskie chwile. Ratująca się przed
spadkiem Slavia miała niewiele do powiedzenia.

CZ. CIESZYN
BŘÍDLIČNÁ 3:1
Do przerwy: 1:0. Bramki: 18. Kantor, 55. Folwarczny, 75. Sostřonek – 48. Cudrák. Cz. Cieszyn: Gradek – Bolek, Sostřonek, Rac, Byrtus – S. Zogata, Mendrok, Kantor, Hradečný
(60. Michalisko) – J. Zogata (77. Krucina) –
Folwarczny.
Zatrudnienie nad Olzą Lubomíra Luhovego było strzałem w dziesiątkę. Cieszyniacy
pod jego wodzą wreszcie grają dorosłą piłkę
i co ważne, kompletują w streﬁe spadkowej
punkty. Piękną bramką z dystansu popisał
się Ivo Kantor, świetny mecz w ataku zaliczył
Michał Folwarczny.
Lokaty: 1. Dziećmorowice 65, 2. Bruntal 63,
3. Herzmanice 60,… 14. Cz. Cieszyn 29, 15. Orłowa 24, 16. Wracimów 20 pkt.

IA KLASA – gr. B

Jabłonków – Bystrzyca 3:1 (Niesłanik 2, Lachowicz – Teoﬁl), St. Miasto – Wędrynia 4:2
(dla gości: Neuman, Szymczyk), Datynie
Dolne – Hrabowa 0:1, Stonawa – Jistebnik

1:1 (Stanowski – Lebica). Mecz Olbrachcice
– Libhošť został przełożony na inny termin.
Lokaty: 1. Datynie D. 47, 2. Dobratice 44, 3.
Bruszperk 43, 4. Stonawa 40, 5. Bystrzyca 38,
6. Jabłonków 37, 11. Olbrachcice 30, 13. Wędrynia 18 pkt.

IB KLASA – gr. C

Rzepiszcze – Nydek 2:2, Luczina – Sucha G.
3:0, Gnojnik – Lutynia D. 2:0, Raszkowice – I.
Piotrowice 3:2, Wierzniowice – Dąbrowa 4:1,
Śmiłowice – Wacławowice 6:1. Mecz L. Piotrowice B – Toszonowice został przełożony
na 6 czerwca. Lokaty: 1. Luczina 57, 2. Śmiłowice 52, 3. Wierzniowice 52 pkt.

MP KARWIŃSKIEGO

F. Orłowa – G. Błędowice 1:3, TJ Pietwałd – L.
Łąki 8:1, Sj Pietwałd – Cierlicko 1:2, Sn Hawierzów – Zabłocie 3:5, B. Rychwałd – G. Hawierzów 4:1, V. Bogumin – Żuków Górny 0:7. Lokaty: 1. Zabłocie 54 (awans), 2. G. Błędowice
44, 3. TJ Pietwałd 44 pkt.

MP FRYDEK-MISTEK

Gródek – Oldrzychowice 2:2, Bukowiec –
Piosek 1:1, Noszowice – Nawsie 2:0, Baszka
– Niebory 2:2, Mosty k. J. – Metylowice/Frydlant B 6:2. Lokaty: 1. Oldrzychowice 64, 2.
Mosty k. J. 61, 3. Noszowice 41 pkt.
(jb)
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I N F O R M AT O R
CO W TEATRZE

WALUTY
Kursy walut w kantorach
z dnia 4. 6. 2018

Cieszyn, ul. Zamkowa
kupno sprzedaż
CZK
0,163
0,169
EUR
4,260
4,330
USD
3,650
3,740
Bielsko-Biała, CH Auchan
kupno sprzedaż
CZK
0,164
0,169
EUR
4,240
4,340
USD
3,630
3,730
Czeski Cieszyn, dworzec
kupno sprzedaż
PLN
5,950
6,100
EUR
25,500
26,200
USD
21,700
22,400

BENZYNA
Ceny paliw na stacjach
z dnia 4. 6. 2018

Bielsko-Biała, CH Auchan
E95
5,03 zł
ON
4,98 zł
LPG
2,13 zł

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Niesamowita historia Wielkiej Gruszki (5, 6, godz. 16.00); Han Solo.
Gwiezdne wojny – historie (5, 6,
godz. 19.00); Pozycja obowiązkowa
(5, 6, godz. 17.30, 20.00); Pat i Mat
(7, godz. 16.00); KARWINA – Centrum: Avengers: Wojna bez granic
(5, 6, godz. 17.00); Taxi 5 (5, godz.
20.00); Dvě nevěsty a jedna svatba
(6, godz. 15.00); Potworna rodzinka
(6, godz. 17.00); Ocean’s 8 (7, godz.
18.00); TRZYNIEC – Kosmos: Teambuilding (5, 6, godz. 17.30); Kluci z hor (5, 6, godz. 20.00); Ocean’s 8
(7, godz. 17.30); Przebudzenie dusz
(7, godz. 20.00); JABŁONKÓW:
Paddington 2 (6, godz. 17.00); CZ.
Poszukujemy opiekuna do grupy
młodzieży w wieku 13-14 lat na
kolonie w Pułtusku w terminie 8-21
lipca br. Zainteresowanych prosimy o
kontakt 777 710 628 lub zg@pzko.cz

Cieszyn, Circle K
E95
5,09 zł
ON
5,07 zł
LPG
2,18 zł
Cieszyn, Shell
E95
5,03 zł
ON
4,99 zł

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

CO W TERENIE
CIERLICKO – Kluby Kobiet i
Seniora Cierlicko-Centrum, Kościelec, Stanisłowice i Grodziszcz
zapraszają swych członków na spotkanie klubowe w czwartek 7. 6 . o
godz. 16.00 do Domu Polskiego na
Kościelcu. W programie smażenie
jajecznicy. W przypadku złej pogody impreza odbędzie się w klubie
na parterze.
CZ. CIESZYN – Czerwcowe spotkanie MUR-u odbędzie się w
czwartek 7. 6. o godz. 17.00 w Domu
PZKO przy ul. Bożka. Prezentację
multimedialną pt. „Strój cieszyński w świetle archiwaliów i współczesnych przeobrażeń” przedstawi
Małgorzata Kiereś.
 Zarząd MK PZKO Park Sikory zaprasza członków i sympatyków Koła
na smażenie jajecznicy w piątek 8. 6.

Firma FAKRO CZECH s.r.o.
poszukuje odpowiedzialnej i ambitnej osoby na stanowisko:

Referent handlowy

Zebrzydowice, Orlen
E95
5,15 zł
ON
5,12 zł
Czeski Cieszyn, Shell
E95
32,70 kc
ON
31,70 kc

SCENA POLSKA – TRZYNIEC:
Tektonika uczuć (5, godz. 19.00);
 ORŁOWA: Tektonika uczuć (6,
godz. 19.00);
SCENA „BAJKA” – JABŁONKÓW:
Pinokio (5, 6, godz. 9.00, 10.30);
 KARWINA: Pinokio (7, godz.
10.00);
SCENA CZESKA – KARWINA: Ferda Mravenec (5, godz. 8.30, 10.45);
 TRZYNIEC: Kočíčí hra (6, godz.
19.00).

CIESZYN – Central: Planeta Česko (7, godz. 10.00); Kulisy sławy
(7, godz. 17.30); Przebudzenie dusz
(7, godz. 20.00); CIESZYN – Piast:
Wyszczekani (5, 7, godz. 14.30, 16.15,
18.00); Sobibór (5, godz. 20.00).

Miejsce pracy: Czeski Cieszyn
Zakres obowiązków:

(wik)

•
•
•
•
•

obsługa klienta
wprowadzanie zamówień
wystawianie faktur
komunikacja z centralą w Polsce
prowadzenie administracji handlowej

Ogłoszenia do »Głosu«
przyjmowane są w dni powszednie:
• W redakcji „Głosu” przy ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn w godz. 8.3015.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • W firmie Hudeczek Service,
sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek
Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00,
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.0012.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30,
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia
złożenie ogłoszenia można uzgodnić
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub
724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

w poniedziałek 18.6.2018 o godzinie 16:00
w Czeskim Cieszynie
Zespół Fundacji przedstawi możliwości współpracy, organizowane i współtworzone
przez Fundację inicjatywy, odpowie też na pytania dotyczące składania wniosków
o dofinansowanie projektów na 2019 rok.
Fundacja zaprasza polskie organizacje, media i szkoły do wspólnego działania
w takich obszarach jak: edukacja, kultura i dziedzictwo narodowe, aktywizacja
środowisk, media, pomoc charytatywna i socjalna.
Ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej sali prosimy o zgłoszenie
udziału w spotkaniu w terminie do 11 czerwca 2018
pod adresem mailowym zg@pzko.cz
lub telefonicznie tel.+420 777 710 628, +420 558 711 582
Szczegółowe informacje o miejscu spotkania zostaną podane wg ilości zgłoszonych osób

o godz. 18.00 do sali PZKO w Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Cz. Cieszynie, wejście od strony Olzy.
 Informujemy, że książkę J.
Wierzgonia pt. „Z dziejów polskiego ruchu śpiewaczo-muzycznego
na Śląsku Cieszyńskim-Zaolziu w
Republice Czeskiej” oprócz sekretariatu ZG PZKO w Cz. Cieszynie
można zakupić za 100 koron również w Bibliotece Regionalnej w
Karwinie-Frysztacie (Oddział Literatury Polskiej).
KARWINA – Biblioteka Regionalna, Oddział Literatury Polskiej
zaprasza na spotkanie z Janem
Szymikiem, aktorem Městských
divadel pražských we wtorek 5. 6. o
godz. 16.30 do biblioteki na Rynku
Masaryka w Karwinie-Frysztacie.
Prosimy o potwierdzenie udziału
na email: polske@rkka.cz lub pod

nr. tel. 596 312 477, 724 751 002.
STONAWA – Dzieci ze szkoły i
przedszkola, Macierz Szkolna, grono pedagogiczne oraz MK PZKO
zapraszają na Festyn Szkolny 10.
6. o godz. 14.30 do sali i ogrodu
Domu PZKO. Bufet oraz tradycyjne
atrakcje zapewnione. Sprzedaż kołaczy w sobotę 9. 6. po godz. 13.00
w Domu PZKO.
TKK PTTK „Ondraszek” – Zaprasza na Rowerowy Dzień Dziecka
z Ondraszkiem. Start 9. 6. o godz.
10.00 przy kompleksie boisk „Pod
Wałką”. Meta w Ośrodku „Garnizon” przy ul. Mała Łąka w Cieszynie. Trasa: ścieżka rowerowa
wzdłuż Olzy, dojazd do schronu bojowego w Boguszowicach. Na mecie
konkursy z nagrodami, ognisko z
kiełbaskami, zwiedzanie ośrodka.
Inf. na www.tkk-ondraszek.pl.

POLECAMY

Wymagania:

•
•
•
•
•
•

Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej
oraz Rada Kongresu Polaków w Republice Czeskiej
zapraszają na spotkanie z przedstawicielami
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

wykształcenie średnie (kierunek ekonomiczny)
znajomość języka czeskiego i polskiego w mowie i piśmie (warunek)
umiejętność współpracy w kolektywie
odpowiedzialność w działaniu
doświadczenie w obsłudze klienta
dobra znajomość obsługi komputera

Portrety górali

Oferujemy:

• ciekawą pracę w sympatycznym kolektywie w szybko rozwijającej się stabilnej firmie
• możliwość przeszkolenia
• odpowiednie wynagrodzenie
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Oferty z życiorysem zawodowym prosimy przesyłać na adres:
a.szotkowska@fakro.cz z dopiskiem w tytule CZ/06.2018
W ofercie prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych.

GŁ-306

Do 8 lipca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej można oglądać wystawę
fotografii Jana Kufy z Mostów koło Jabłonkowa. Ekspozycja nosi tytuł „Portrety
ludzkich twarzy i życie górali”. Kufa urodził się w 1951 r. Mostach koło Jabłonkowa, gdzie żyje do dziś. Artysta jest jednym z założycieli jabłonkowskiego Fotoklubu. Na co dzień zajmuje się portretowaniem ludzi, ale także fotografowaniem
Puszczy Mionsz oraz makrofotografią przyrodniczą. Jego zdjęcia pojawiają się
na wystawach w całych Czechach, Polsce, na Słowacji oraz Węgrzech. Prócz
wystaw w ramach Fotoklubu organizuje własne ekspozycje autorskie, których
do dziś było już ponad czterdzieści. W 2015 r. Kufa wydał też własną książkę
pod tytułem „Od fotografii portretowej do dokumentalnej”. Do Istebnej artystę
zaprosiła Aneta Legierska z Gminnego Ośrodka Kultury. Na majowym wernisażu
wystawy obok przedstawicieli Urzędu Gminy w Istebnej zjawiła się rodzina Jana
Kufy, znajomi i sąsiedzi z Mostów, a także koledzy z Fotoklubu Jabłonków. (wik)
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Najbliższe spotkanie MUR-u odbędzie się w czwartek 7 czerwca o godz. 17.00 w
Domu PZKO przy ul. Bożka. Prezentację multimedialną pt. „Strój cieszyński w
świetle archiwaliów i współczesnych przeobrażeń” przedstawi Małgorzata Kiereś.

PROGRAM TV

WSPOMNIENIA

WTOREK 5 CZERWCA
Dnia 4 czerwca 2018 obchodziłaby swoje 90. urodziny
nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia

śp. ELŻBIETA GRZYWOWA
Wszystkich, którzy Ją znali, o chwilę wspomnień proszą
córki z rodzinami.
RK-067

NEKROLOGI
Nie płaczcie drodzy, że idę spać,
tego spokoju mi życzcie.
Tylko wieczne wspomnienie
w sercach zachowajcie.
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 1
czerwca 2018 zmarła w wieku niespełna 70 lat nasza
Kochana Ciocia, Praciocia i Szwagierka

śp. ALENA GLOMBKOWA
zamieszkała w Czeskim Cieszynie-Mistrzowicach, ul. Ostrawska 101
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 7 czerwca 2018 o godz.
13.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Cierlicku-Kościelcu na miejscowy
cmentarz. W imieniu rodziny siostrzenica Bożena z rodziną.
GŁ-316

Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 1 czerwca 2018 zmarł w wieku 66 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec,
Teść, Dziadek, Brat, Szwagier, Wujek i Kuzyn

śp. TEODOR CIAHOTNY
zamieszkały w Czeskim Cieszynie-Mistrzowicach,
ul. Ślepa 22
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się we wtorek 5 czerwca 2018
o godz. 15.00 z kościoła ewangelickiego Na Niwach w Czeskim Cieszynie
na cmentarz w Mistrzowicach. W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-315

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.50 Borsuk 10.30 Bohouš
(ﬁlm) 10.55 Syn Bohouša (ﬁlm) 11.45
Czarne owce 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00
Miód (ﬁlm) 14.15 Pełzający profesor
(ﬁlm) 15.05 Doktor Martin (s.) 15.55
Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40
Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Podróż przedślubna do Idzi (ﬁlm) 22.20
Sprawy detektywa Murdocha (s.)
23.05 Taggart (s.) 0.15 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Cudowna planeta
9.50 Wyspy Kanaryjskie 10.45 Królestwo natury 11.20 Nie poddawaj
się 12.10 Chcesz je? 12.20 Rybie legendy Jakuba Vágnera 12.45 Podróż
po środkowej Rwandzie 13.15 Ślady, fakty, tajemnice 13.45 Historia
pierwszej czeskiej rewolucji 14.45
Z kucharzem dookoła świata 15.40
Śladami suchych potoków 15.55
Drogi wód podziemnych 16.15 Utrata pamięci 17.15 Otto Placht - malarz
dżungli 18.15 Magiczne otchłanie
18.45 Wieczorynka 19.00 Przez
ucho igielne 19.30 Viktorin Kornel
ze Všehrd 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Amerykańskie marzenia Roberta Kennedy’ego
21.05 Uakari Humboldta 22.00 Lotnicze katastrofy 22.55 Czarne złoto
23.50 Kałasznikow w rękach terrorystów.

NOVA

Kto w sercach żyje tych,
których opuścił, ten nie odszedł…
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 2
czerwca 2018 zmarł w wieku 94 lat nasz Kochany Mąż,
Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Szwagier i Wujek

śp. FRANCISZEK WANDOR
zamieszkały w Czeskim Cieszynie-Mostach,
ul. Szkolna 70
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 6 czerwca 2018 o godz.
15.00 z kościoła rzymskokatolickiego Najświętszego Serca Jezusowego
w Czeskim Cieszyna do krematorium. W smutku pogrążona rodzina. GŁ-314

Ze swoim długoletnim prezesem Janem Bulawą żegnają się dzisiaj członkowie
Miejscowego Koła PZKO w Gnojniku. Zmarł w czwartek 31 maja w wieku 70 lat.
Janek piastował funkcję prezesa 25 lat, od 1978 do 2003 roku. W tym okresie
pod jego przewodnictwem Miejscowe Koło pozyskało swój Dom, przebudowując stary młyn. Janek umiał dobrać do Zarządu odpowiednich ludzi i posiadał dar
bezkonfliktowej współpracy. Na zawsze pozostaną nam także w pamięci jego
specyficzne gawędziarskie zdolności.
Jan Kubisz poeta, pisarz, nauczyciel z Gnojnika, w zbiorze wierzy nazwanych „Z
niwy śląskiej”, tak mówi o pożegnaniu:
Kiedy chwila rozstania odwiecznym wyrokiem
Pośród zmiennego czasu smutkiem skrzydeł zleci,
To przedmiot pożegnalny owieje urokiem,
I barwami cudnemi olśni i oświeci,
I blaskami pochwały cały opromieni,
Że przed światłem w nim żadnych nie dostrzeżesz cieni.
Cześć Twojej pamięci Prezesie
Paweł Pieter st., MK PZKO w Gnojniku

PRZEDSZKOLE W WĘDRYNI zatrudni od 1. 9. 2018 wykwalifikowaną nauczycielkę wychowania przedszkolnego

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Wspaniałe krainy
9.45 Koronacja królowej 10.40 Świt
6 czerwca 1944: Gotowi do walki
11.30 Magda Goebbels, pierwsza
dama III rzeszy 12.25 Nasza wieś
12.55 Muzyczne wędrówki 13.20
Folklorika 13.50 Europa dziś 14.20
Prorok Mahomet i kobiety 15.10
Londyńskie metro 16.10 Klucz 16.40
Uakari Humboldta 17.35 Kapsztad,
afrykańska piękność 18.25 GEN Galeria elity narodu 18.45 Wieczorynka 18.55 Pot, łzy i nadzieja 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Kamera w podróży 21.00 Podróż po Czarnobylu 21.30 Wyprawa
Grand Canyon 22.00 Wszyscy moi
bliscy (ﬁlm) 23.35 W imię ojczyzny
(s.) 0.30 Utrata pamięci.

POLECAMY

z perspektywą na czas nieokreślony.
Wymagana jest płynna znajomość
języka polskiego oraz minimalnie 3-letnia praktyka pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym. Kontakt: Mgr Irena
Lasotowa, tel. 558 554 361, email:
pmsvendryne@seznam.cz.
GŁ-311

6.30 Ben 10 (s. anim.) 6.45 My Little
Pony (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 9.25
Policja w akcji 10.25 Skrzydła nadziei
(ﬁlm) 12.15 Południowe wiadomości
12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30
Lekarz z gór (s.) 14.30 Powrót komisarza Rexa (s.) 16.35 Popołudniowe
wiadomości 16.50 Policja w akcji
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.55
Top Star 20.15 Ostry kurczak (s.)
21.35 Gliny z centrum (s.) 22.50 Top
Star magazyn 23.50 Policja w akcji
0.45 Powrót komisarza Rexa (s.).

ŚRODA 6 CZERWCA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Doktor Martin (s.) 10.35
Miód 10.50 Opowiadaj (s.) 11.45
Czarne owce 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00
Kolekcja (ﬁlm) 14.20 Zawierasz małżeństwo z własnej woli? (ﬁlm) 15.00
Dom na końcu miasta 15.55 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce

PRIMA

6.30 Ben 10 (s. anim.) 6.45 My Little
Pony (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 9.30
Wieczna miłość (ﬁlm) 11.30 Gliniarz i
prokurator (s.) 12.25 Południowe wiadomości 12.30 Lekarz z gór (s.) 13.30
Powrót komisarza Rexa (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, wiadomości kryminalne
19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod (s.)
21.35 Show Jana Krausa 22.40 V.I.P.
Morderstwa (s.) 23.55 Policja w akcji
0.55 Powrót komisarza Rexa (s.).

CZWARTEK 7 CZERWCA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.50 Cyrk Humberto (s.)
10.40 Niezwykłe losy 11.45 Czarne
owce 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Zagadka
przy strychu 14.15 Rewia za sześć koron 15.15 Doktor Martin (s.) 16.00 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne
owce 18.00 Wiadomości regionalne
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Gejzer
21.25 Pr. dyskusyjny 22.25 Sprawy
detektywa Murdocha (s.) 23.10 Kryminolog (s.) 0.10 AZ kwiz.

TVC 2

• Podróż przedślubna do Idzi
Wtorek, 5 czerwca, godz. 20.55,
TVC 1

• Londyńskie metro
Środa, 6 czerwca, godz. 15.10,
TVC 2

PRIMA

Pamięci prezesa

OFERTA PRACY

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 9.50 Policja kryminalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Dziwna para (s.) 12.50 Przychodnia
w różanym ogrodzie (s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 15.55 Agenci NCIS
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.40 Weekend 22.40 Bez
śladu (s.) 23.35 Dowody zbrodni (s.)
1.25 Agenci NCIS (s.).

18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.00
Przysłona (s.) 20.55 Złota młodzież
21.40 Ślady czasu 22.30 Taggart (s.)
0.15 Sprawy detektywa Murdocha (s.)
1.00 AZ-kwiz.

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Otto Placht - malarz
dżungli 10.00 Z kucharzem dookoła
świata 10.55 Łup w imieniu królowej 11.35 Szwedzi pod Brnem 12.10
Na winnym szlaku 12.35 Magazyn
chrześcijański 13.05 Chcesz je? 13.10
Na grzyby 13.40 Strawa dla duszy i
ciała 14.05 Śladami suchych potoków
14.25 Drogi wód podziemnych 14.40
Sęp białogłowy 14.55 Pot, łzy i nadzieja 15.40 Niezrealizowane projekty 16.00 Kałasznikow w rękach terrorystów 16.55 Natura bez granic 17.25
Wyspy Kanaryjskie 18.15 Podróż po
Czarnobylu 18.45 Wieczorynka 19.00
Przygody nauki i techniki 19.25 Řehoř
Hrubý z Jelení 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Wyprawa
do Timbuktu 20.55 Podróżomania
21.30 Rybie legendy Jakuba Vágnera 21.55 Opera żebracza (ﬁlm) 23.35
Queer.

NOVA

• Sęp białogłowy
Czwartek, 7 czerwca, godz. 14.40,
TVC 2

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 9.40 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Dziwna para (s.) 12.50
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 15.55
Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Miss
Agent (ﬁlm) 21.30 Wyspa Robinsona
22.30 Bez śladu (s.) 23.25 Dowody
zbrodni (s.) 1.15 Agenci NCIS (s.).

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica
(s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Dziwna para (s.) 12.50
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 15.55
Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Przychodnia
w różanym ogrodzie (s.) 21.40 Bach!
22.15 Mroczna dzielnica (ﬁlm) 0.10
Dowody zbrodni (s.).

PRIMA

6.30 Ben 10 (s. anim.) 6.45 My Little
Pony (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 9.25
Policja w akcji 10.25 Chmury nad morzem (ﬁlm) 12.15 Południowe wiadomości 12.30 Gliniarz i prokurator (s.)
13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Powrót
komisarza Rexa (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja w
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak
(s.) 21.35 Powiedz prawdę 22.35 Tak
jest, szeﬁe! 23.50 Policja w akcji 0.45
Powrót komisarza Rexa (s.).
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POST SCRIPTUM
NASI DZIAŁACZE

UŚMIECHNIJ SIĘ

TADEUSZ KONIECZNY

O

d zawsze byłem związany z Darkowem.
Tam się urodziłem, przeżyłem dzieciństwo
– można powiedzieć sielskie i anielskie, a także
młodość z kochaną żoną i dwójką dzieci. Później z powodu szkód górniczych musiałem się z
rodziną przeprowadzić do Czeskiego Cieszyna.
Moje pierwsze, aktywne zetknięcie się z pracą społeczną w PZKO pamiętam doskonale. Ja,
młody uczeń szkoły podstawowej w Darkowie,
chciałem grać w piłkę, biegać koło Olzy i płatać
ﬁgle. Mama zdecydowała jednak, że pójdę „do
świetlicy na rytmikę”. Na nic się zdał mój sprzeciw. Zresztą i tak nie miałbym się dalej z kim
rozbijać, bo rodzice moich kolegów postąpili
podobnie. Później byliśmy im za to wdzięczni.
Kolejne doświadczenia taneczne zdobywałem
w zespole tanecznym „Młodość”, kierowanym
przez Oto Jaworka i Adama Palowskiego. Obtańczyliśmy z nim cały Śląsk Cieszyński, występując na festynach, Oszeldówkach, majówkach, balach, tańczyliśmy także na rynku w
Ostrawie i w Domu Kultury w Witkowicach. Z
kolei w ramach darkowskiego Klubu Młodych
uczestniczyłem w turniejach szachowych, tenisa stołowego, w mistrzostwach w biegu przełajowym w Mistrzowicach, mieliśmy nawet swoją
drużynę piłkarską. Z tych czasów zachowało
się sporo pucharów, które do dziś są ozdobą naszej świetlicy.
W wyniku szkód górniczych nie ma już dawnego Darkowa. Z dziesięciu rejonów pozostał
tylko jeden, a w ramach MK PZKO działają już
jedynie Klub Kobiet i chór mieszany „Lira”, którego
jestem członkiem. Pod batutą Beaty Pilśniak-Hojki
śpiewamy na koncertach okolicznościowych, Festiwa-

MINIKWADRAT MAGICZNY I

Logogryf ten rozwiązujemy od środka. Pierwsza litera „H” została już podana. Rozwiązaniem dodatkowym jest aforyzm Stanisława Jerzego Leca.

1

2

3

4

1

2

Wyrazy trudne lub
mniej znane: TOLA
(BJK)

3

4

MINIKWADRAT MAGICZNY II
Pionowo i poziomo jednakowo:

1
1. spódnica górali
szkockich
2. absolutna doskonałość
3. wolny utwór muzyczny
4. w przepełnionym
tramwaju
Wyrazy trudne lub
mniej znane: LARGO
(BJK)

1

2

3

4

lu Kolęd i Pastorałek, wspólnych wyjazdach z chórem
„Stonawa” oraz na Święcie Pieśni, którego jesteśmy
współorganizatorami.
(sch)

LOGOGRYF KOLISTY

Pionowo i poziomo jednakowo:

1. polecony lub żelazny
2. stan USA w Górach
Skalistych
3. sieć stacji benzynowych
4. nazwa radioodbiornika produkcji polskiej

Fot. BEATA SCHÖNWALD

2

3

4

1.
2.
3.
4.

dworski herboznawca lub średniowieczny posłaniec
grupa etniczna górali pochodzenia rusińskiego i wołoskiego, zamieszkujący Karpaty Wschodnie
tytuł arystokratyczny Aleksandra Fredry
wiatr u wybrzeży Morza Czerwonego
5. grecka bogini ciemności, czarów i magii
6. sygnał grany na trąbce
7. sieć luksusowych hoteli
8. jedna z warstw ludności Sparty
9. stolica Zimbabwe
10. herszt z Tatr
11. muzyka blokersów
12. półbogowie z mitów greckich
13. dawniej 1/100 czeskiej korony
14. zasłona w stroju muzułmanek
15. …Davidson, Inc. - amerykański producent motocykli
pochodzący z Milwaukee w
Stanach Zjednoczonych
16. bardzo tani hotel
17. wyspiarski stan USA
18. może skaleczyć wędkarza
19. japoński zwyczaj odwiedzania
miejsc, gdzie kwitną wiśnie
20. murzyńska dzielnica Nowego Jorku
Wyrazy trudne lub mniej znane: HABOOB, HANAMI, HEDŻAB
(BJK)

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 15 czerwca 2018 r. Nagrodę książkową za rozwiązanie
zadań z 22 maja otrzymuje Ewa Wałaska z Bystrzycy.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 22 maja:
1. DATA 2. ATOM 3. TOGO 4. AMOR
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 22 maja:
1. TLEN 2. LIPA 3. EPIK 4. NAKO
Rozwiązanie rozetki z 22 maja: POWIEKI

