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Kaucje na butelki PET? W Polsce 
tak, w Czechach niekoniecznie 
PROBLEM: Unia Europejska wymaga, aby kraje członkowskie segregowały w 2025 roku 77 proc., a w 2029 roku 
nawet 90 proc. butelek PET po napojach. Jednym z narzędzi ma być system wprowadzenia zwrotnych 
kaucji na te opakowania. W Polsce odpowiednia ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego 
roku, w Republice Czeskiej trwa dyskusja nad efektywnością tego rozwiązania.

Danuta Chlup

W 
P o l s c e 
t r w a j ą 
już in-
tensywne 
prace nad 
noweliza-
cją usta-

wy o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi oraz 
ustawy o odpadach. Na początku 
czerwca wiceminister klimatu i 
środowiska Jacek Ozdoba przed-
stawił główne zasady powszech-
nego systemu kaucyjnego. Będzie 
on obejmował butelki z tworzywa 
sztucznego (PET) o objętości do 
3 litrów, puszki aluminiowe do 1 
litra oraz butelki szklane (wielora-
zowego i jednorazowego użytku) 
do 1,5 litra. Sklepy o powierzchni 
powyżej 100 metrów kwadrato-
wych będą miały obowiązek od-
bioru wymienionych opakowań. 
Kaucja będzie konsumentowi 
zwracana w momencie zwrotu 
opakowań i to bez konieczności 
okazania paragonu. Ustawa okre-
śli maksymalną wysokość kaucji, 
stawki dla poszczególnych rodza-
jów opakowań będą określone w 
rozporządzeniu. 

Sieci handlowe nie są tym roz-
wiązaniem zachwycone. Na przy-

kład Lewiatan napisał w swoim 
stanowisku, cytowanym na por-
talu Money.pl, że sklep „zmieni 
się w punkt skupu surowców” 
i że „sklepy nie mogą być skła-
dowiskiem śmieci”. Polska Izba 
Handlu opowiada się za tym, aby 
powszechny skup dotyczył wy-
łącznie plastikowych butelek, a 
obowiązkowy był tylko w placów-
kach o powierzchni powyżej 500 
metrów kwadratowych. 

W Czechach, gdzie stosunkowo 
sprawnie działa system segrega-
cji odpadów, wprowadzenie obo-
wiązkowych kaucji na wybrane 
rodzaje opakowań jest traktowane 
jako jedna z możliwości. Rząd w tej 
chwili nie przygotowuje konkret-
nego projektu ustawy. Rzecznik 
Ministerstwa Środowiska Ondřej 
Charvát powiedział naszej gaze-
cie, że trwa dyskusja ekspertów, w 
której uczestniczą zainteresowa-
ne podmioty (producenci napo-
jów, handlowcy, gminy). Pierwsze 
spotkanie przy okrągłym stole od-
było się pod koniec marca. 

– Z punktu widzenia Mini-
sterstwa Środowiska obowiąz-
kowe kaucje na butelki PET (a 
z konieczności także puszki) 
oznaczają dużą zmianę systemu 
budowanego w ostatnich dziesię-
cioleciach. Dlatego trzeba zapo-

biec temu, aby ewentual-
ne obowiązkowe kaucje 
nie utrudniły gminom 
fi nansowania odbioru 
odpadów, a ludziom 
sposobu ich segre-
gowania – podkre-
śla Charvát.   

Wbrew pozo-
rom, pomysł ka-
ucji na butelki 
PET i ich obo-
w i ą z k o w e g o 
skupu w pla-
cówkach han-
dlowych ma 
bowiem także 
swoje minusy. 

– Butelki 
PET są tylko 
jednym z ro-
dzajów two-
rzyw sztucz-
nych, lecz 
r ó w n o c z e -
śnie chodzi o 
materiał, na 
który jest naj-
większy po-
pyt na rynku 
i który najła-
twiej segrego-
wać – wyjaśnia 
przedstawiciel 
Ministerstwa Śro-

dowiska. Istnieje ryzyko, 
że w przypadku wyjęcia 

butelek PET z systemu 
segregowania i objęcia 

ich skupem w skle-
pach, koszty odbio-
ru odpadów komu-
nalnych wzrosną, 
ponieważ fi rmy 
zajmujące się 
gospodarką od-
padową stracą 
najbardziej war-
tościowy mate-
riał. Dodajmy, 
że tworzywo, z 

którego pro-
dukowane są 
butelki PET, 
jest wykorzy-
stywane w róż-
nych branżach 
przemysłu, nie 
tylko spożyw-
czym. Atrak-
cyjność bu-

telek PET dla 
recyklingu po-
twierdza m.in. 
Dorota Havlíko-

wa, rzeczniczka 
t r z y n i e c k i e j 
spółki SMOLO, 
zajmującej się 

odpadami. 

– Gminy otrzymują od auto-
ryzowanej spółki EKO-KOM, 
specjalizującej się w gospodarce 
opakowaniami, nagrody fi nan-
sowe za wysortowane odpady. 
Jest to sprawnie działający od 
lat system segregacji i recyklin-
gu odpadów opakowaniowych 
(według sprawozdania rocznego 
EKO-KOM w 2020 roku pose-
gregowano i przeznaczono do 
dalszego wykorzystania blisko 
76 proc. wszystkich opakowań 
wprowadzonych na rynek) – czy-
tamy w analizie opublikowanej 
na stronie Czeskiej Asocjacji Go-
spodarki Odpadami. 

Ondřej Charvát podsumowu-
je: – Ministerstwo Środowiska nie 
forsuje systemu obowiązkowych 
kaucji i pozostawia możliwość 
wprowadzenia kaucji fi rmom pro-
dukującym napoje, którym obo-
wiązujące przepisy prawa umoż-
liwiają dobrowolne wdrożenie 
takiego systemu. Ministerstwo 
wspiera przede wszystkim pre-
wencję i przeorientowanie się na 
opakowania wielokrotnego użyt-
ku, do których zdecydowanie nie 
można zaliczyć butelek PET – czy 
to zbieranych za pomocą systemu 
kaucyjnego, czy też za pośrednic-
twem żółtych pojemników na uli-
cach.  

Oni już wymieniają butelki
Kaucje na plasti kowe butelki po napojach wprowadzono 
już w części krajów europejskich: Chorwacji, Danii, Estonii, 
Finlandii, Islandii, Litwie, Niemczech, Norwegii, Szwecji, od 
początku br. także na Słowacji. Najdłuższe doświadczenia w 
tej materii mają kraje skandynawskie. Bardzo wysoką efek-
tywność wykazują Niemcy, gdzie wraca do punktów skupu 
aż 98 proc. sprzedanych butelek. 

30
proc. tworzywa PET pochodzącego z recyklingu 
mają zawierać co najmniej, według wytycznych 
unijnych, w 2030 roku plasti kowe butelki na 
napoje.

Unia Europejska wymaga, aby kraje członkowskie segregowały w 2025 roku 77 proc., a w 2029 roku 
nawet 90 proc. butelek PET po napojach. Jednym z narzędzi ma być system wprowadzenia zwrotnych 
kaucji na te opakowania. W Polsce odpowiednia ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego 
roku, w Republice Czeskiej trwa dyskusja nad efektywnością tego rozwiązania.
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DZIŚ...

17
czerwca 2022

Imieniny obchodzą: 
Laura, Adolf
Wschód słońca: 4.12
Zachód słońca: 21.01
Do końca roku: 197 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Czołgisty, 
Dzień Walki 
z Pustynnieniem i Suszami
Przysłowie: 
„Grzmoty czerwca 
rozweselają rolnikom 
serca”

JUTRO...

18
czerwca 2022

Imieniny obchodzą: 
Amanda, Elżbieta, Marek
Wschód słońca: 4.12
Zachód słońca: 21.02
Do końca roku: 196 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Sushi
Przysłowie: 
„Upał w sianokosy, żniwa 
– zima ostra i dokuczliwa, 
a jeżeli słota – w zimie 
dużo błota”

POJUTRZE...

19
czerwca 2022

Imieniny obchodzą: 
Gerwazy, Protazy, 
Romuald
Wschód słońca: 4.12
Zachód słońca: 21.02
Do końca roku: 195 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Leniwych Spacerów
Przysłowie:
„Na świętego Gerwazego 
jest w ogrodzie coś 
pięknego”

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Miasto ponownie zajęło 
trzecie miejsce w wojewódz-
twie morawsko-śląskim 
w konkursie na najlepsze 
sortowanie odpadów ko-
munalnych. Burmistrz Petr 
Vícha i jego zastępca Lumír 
Macura odebrali statuetkę 
okrągłego żółtego pojemnika 
podczas uroczystości, jaka 
odbyła się na terenie zamku 
Nová Horka w Studence. 
– Wzrasta zapotrzebowanie 
na segregację odpadów, a 
prawo wyraźnie mówi, że 
musimy coraz bardziej się do 
tego przykładać. Ta nagroda 
jest dowodem na to, że nie 
tylko w ratuszu jesteśmy 
świadomi tej odpowiedzial-
ności – stwierdził Macura.
 (klm) 

JABŁONKÓW
Rozpoczęła się budowa 
windy przy ratuszu. Mecha-
nizm zostanie zamontowany 
wewnątrz budynku, a wej-
ście do windy znajdzie się 
na zewnątrz Domu Dzieci 
i Młodzieży. Winda będzie 
ułatwieniem nie tylko dla 
rodziców z małymi dziećmi 
w wózkach, seniorów i osób 
niepełnosprawnych, ale też 
poprawi dostęp do sali na 
pierwszym piętrze, gdzie 
dotąd takie rzeczy, jak na-
głośnienie, sprzęt muzyczny, 

deko-
racje czy 
catering trzeba 
było wnosić po 
schodach. Prace mają się 
zakończyć we wrześniu.
 (klm)

KARWINA 
Miasto uruchomiło 
Portal Obywatelski, 
nową usługę elektroniczną 
skierowaną do mieszkań-
ców. Za jej pośrednictwem 
można dokonywać opłat 
urzędowych bez koniecz-
ności wychodzenia z domu. 
Stosowne formularze można 
przesłać drogą elektronicz-
ną. Portal można znaleźć 
pod adresem portalobcana.
karvina.cz. – Chcemy w ten 
sposób uprościć komunika-
cję z urzędem i oszczędzić 
mieszkańcom czas. W wielu 
przypadkach nie będą już 
musieli jeździć do urzędu, 
aby załatwić swoje sprawy, 
bo będą to mogli zrobić z 
domu za pomocą komputera 
– powiedział Jan Wolf, pre-
zydent Karwiny. Do systemu 
można się zalogować korzy-
stając z usługi e-obywatel, 
tożsamości bankowej lub 
mobilnego klucza eGovern-
ment.  (klm) 

OSTRAWA
Rozstrzygnięty został kon-
kurs na namalowanie muralu 
na murze oporowym na łuku 
ulicy Českobratrskiej, jaki 
ogłosiły władze miasta we 
współpracy z wojewódz-
twem morawsko-śląskim. 
Spośród 11 propozycji juro-
rzy najwyżej ocenili projekt 
Jana „Bogy” Lörincza, okre-
ślając go jako „wyróżniające 
się i oryginalne osiągnięcie 
artystyczne”. Praca Lörincza 
swobodnie przedstawia 
fundamentalne wydarzenia 
z przeszłości – pierwsze 
wykopaliska (znak tuż obok 
nawiązuje do 100-lecia 
Banika Ostrawa), potem 
Wielki Wybuch, początek 
życia i czasy prehistoryczne, 
a następnie nawiązanie do 
odkrycia czarnego kamienia, 
który się pali (węgiel) i swoim 
ciepłem przyciąga ludzi.  (klm)

KARWINA

Wołodymyr Zełenski, 
prezydent Ukrainy, 
podczas środowego występu w Parlamencie 
Republiki Czeskiej, z którym połączył się zdalnie

CYTAT NA DZIŚ

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

•••

Chociaż w niektórych krajach 

są politycy, którzy boją się, że 

wolność zwycięży, a tyrania 

przegra, to myślę, że wśród 

waszych przywódców takich 

polityków nie ma – Czesi wiedzą 

bardzo dobrze, czym kończą się 

kompromisy i ustępstwa wobec 

tyranów

BOGUMIN

OSTRAWA

Spółka ciepłownicza „Veolia” 
chce wybudować na terenie 
Elektrociepłowni Karwina 
multi paliwowy kocioł K7 na 
biomasę i odpady komunalne. 
Mieszkańcy Karwiny oraz 
organizacje działające na 
rzecz środowiska naturalnego 
obawiają się większego 
zanieczyszczenia powietrza 
w już i tak zanieczyszczonym 
mieście. W poniedziałek 
projekt spotkał się z falą 
krytyki.

Beata Schönwald

D
yskusja publiczna nad 
protokołem EIA, który 
ocenia wpływ budowy 
nowego kotła na śro-
dowisko, miała długi i 
burzliwy przebieg. W sali 
Uniwersytetu Śląskiego 

w Karwinie spotkali się przedstawiciele 
„Veolii”, samorządów lokalnych, spółek 
działających w dziedzinie gospodarki 
odpadami, stowarzyszeń ekologicznych 
oraz mieszkańcy Karwiny. Na podstawie 

wyników dyskusji Ministerstwo Ochrony 
Środowiska wyda w terminie do 30 dni 
opinię końcową, która będzie kluczowa 
dla uzyskania przez spółkę ciepłowniczą 
dalszych zezwoleń, w tym pozwolenia na 
budowę. 

Zdaniem przedstawicieli „Veolii” oraz 
zwolenników inwestycji, będzie to pro-
jekt na miarę dzisiejszych czasów, kie-
dy z jednej strony mamy do czynienia z 
kryzysem energetycznym, z drugiej zaś 
z tysiącami ton niewyselekcjonowanych 
odpadów komunalnych kończących na 
wysypiskach śmieci. K7, który będzie 
wykorzystywać paliwo alternatywne wy-

Kocioł na odpady komunalne budzi obawy

produkowane z odpadu i biomasę, 
ma rozwiązać problem niepewnych 
dostaw gazu, a w związku z tym rów-
nież niestabilnych cen energii. Spół-
ka zamierza bowiem korzystać z pa-
liwa alternatywnego dostarczanego 
przez miejscowych producentów. Z 
wieloma z nich podpisała już umowy 
przedwstępne. 

Instalacja nowego kotła wiąże się 
ponadto z zamknięciem Elektrocie-
płowni Armii Czechosłowackiej w 
Karwinie pod koniec br. roku oraz ze 
stopniowym wycofywaniem z użycia 
kotłów na węgiel w Elektrociepłowni 
Karwina. Po 2026 roku, kiedy multi-
paliwowy kocioł mógłby zacząć dzia-
łać, produkcja ciepła byłaby oparta 

już tylko na paliwie alternatywnym 
wyprodukowanym z odpadów, bio-
masie oraz w miesiącach szczytu – 
gazie ziemnym. 

Według protokołu EIA, który opra-
cowały Usługi Techniczne Ochrony 
Powietrza w Ostrawie, budowa no-
wego kotła, która jest uwarunkowana 
wycofaniem z użycia kotłów na wę-
giel w obu miejscowych elektrocie-
płowniach, jest do zaakceptowania 
i nie będzie stanowić dodatkowego 
obciążenia dla środowiska. Jak po-
informował uczestników poniedział-
kowej dyskusji publicznej autor pro-
tokołu Libor Obal, ryzyko zagrożenia 
zdrowia jest marginalne, a ponieważ 
K7 powstaje w strefi e przemysłowej, 
nie stanowi też zagrożenia dla fl ory i 
fauny. Ponadto nowy kocioł ma przy-
nieść wyraźne obniżenie stężenia 
pyłu zawieszonego w powietrzu. Pro-
tokół zwraca jednak uwagę również 
na minusy w zakresie podwyższone-
go stężenia rtęci i dioksyn.

Rtęć i dioksyny, ale też niebez-
pieczne stężenie chloru oraz obawy 
przed tym, co jest na papierze, a co 
będzie w praktyce, stały się przed-
miotem długich debat pomiędzy 
przedstawicielami „Veolii”, autorem 
protokołu EIA a organizacjami eko-
logicznymi – miejscowymi stowa-
rzyszeniami „Frygato-Eko” i SOS 
Karwina oraz „Arnika – program 
Substancje toksyczne i odpady” z 
siedzibą w Pradze. Libor Obal za-

pewniał jednak, że przekroczenia 
limitów zanieczyszczeń nie trzeba 
się obawiać. Kocioł będzie bowiem 
na bieżąco monitorowany, a w ra-
zie niespełnienia limitu emisyjnego 
przez okres przekraczający 4 godziny 
zostanie wyłączony z obiegu. Z kolei 
Michal Kříž z  „Veolii” wyjaśniał, że 
paliwo alternatywne jest certyfi ko-
wanym produktem, który ma okre-
śloną wartość grzewczą oraz spełnia 
konkretne normy, również w zakre-
sie stężenia chloru czy rtęci. 

To jednak nie przekonywało prze-
ciwników budowy nowego kotła na 
odpady. Interesowali się np., gdzie 
będzie składowany popiół ze spa-
lania zawierający niebezpieczne 
związki chemiczne. 

 – Dlaczego akurat Karwina, skoro 
mamy tutaj największe zanieczysz-
czenie powietrza? Czemu odpady 
z całego województwa morawsko-
śląskiego będą zwożone do miasta, 
które leży na samej granicy regionu? 
– pytał jeden z mieszkańców. – Takie 
kotły buduje się w centrum miast. 
Mają je Wiedeń, ale też Katowice. 
Powstają tam, gdzie jest najwięcej 
odpadów komunalnych, a nie gdzieś 
w naturze, gdzie praktycznie nie ma 
żadnych śmieci i trzeba byłoby je 
tam dopiero dowozić. Te odpady są 
tutaj i tutaj należy je spalać. Poza tym 
chodzi o dostawy ciepła dla 50 tys. 
mieszkańców Karwiny i Hawierzowa 
– usłyszał kontrargument.  

S
ens życia polega na pytaniu o śmierć: jak też się 
zachowam, gdy przyjdzie mój czas? – napisał mi w 
jednym z listów wujek, z czasów gdy studiował w 
seminarium. Nie pamiętam już, czy to był czyjś cy-
tat, czy też słowa jego autorstwa, ale wiem, że taki 
test bardzo łatwo oblać. Wystarczy trafi ć do szpitala 
z silnym bólem w klatce piersiowej i objawami, któ-

rych nigdy wcześniej się nie doświadczyło, by pomyśleć: może to 
już koniec? Wtedy wszystkie wcześniejsze wyobrażenia na temat 
kresu naszego życia (te zuchwałe, te spokojne, te wyniosłe, te sza-
lone) sprowadzają się do jednego: panicznego strachu. A między 
nim mignie iskierka: czy dzieci będą o mnie pamiętały? I jak mnie 
zapamiętają?

– Na moim grobie będzie miał kto zapalić świeczkę, ale na mo-
gile tego nieszczęśnika nikt jej nie zapali – usłyszała od swojego 
ojca młoda Wanda Bielesz z Trzyńca. I przez kolejne ponad 70 lat 
doglądała grobu Józefa Gacka, polskiego legionisty z Pisarzowic 
pochowanego w 1915 roku na cmentarzu komunalnym w Trzyń-
cu. Pilnowała, by świeczka była zapalona, a grób zadbany. Wczo-
raj po uroczystościach nad grobem legionisty, już w sali Domu 
PZKO w Lesznej Dolnej, Wanda Bielesz pośmiertnie otrzymała 
tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wilamowice (Pisarzowice  
w powiecie bielskim, skąd pochodził Józef Gacek, są sołectwem 
tej gminy). A pieczę nad grobem żołnierza zobowiązało się objąć 
koło PZKO w Lesznej Dolnej. 

W jednym z komentarzy przywoływałem już przesłanie z di-
sneyowsko-pixarowskiej bajki „Coco”, że żyjemy tak długo, dopó-
ki ktoś o nas pamięta, dlatego tak ważne jest pielęgnowanie pa-
mięci o swoich przodkach. Ale Marcel Balcarek, prezes MK PZKO 
w Wierzniowicach, przypomniał mi coś jeszcze. Ważna jest także 
nasza tożsamość i to, skąd się wywodzimy. Wydając mapę gwaro-
wą Wierzniowic (po 10 latach mrówczej pracy), uratował od zapo-
mnienia 250 nazw łąk, lasów, pól i innych zakątków Wierzniowic, 
jakie niegdyś nadawali gospodarze (po polsku i „po naszymu”), 
a które trafi ły do lokalnego obiegu. – Jeśli nie teraz, to nigdy. Je-
śli nie teraz, to za kilka lat nie będziemy pamiętać 250 nazw, ale 
może 30. A te polskie całkowicie znikną – wyjaśnił. 

JABŁONKÓW

Następne posiedzenie Rady Przedstawicieli 

odbędzie się 23. 6. o godz. 16.30 

w siedzibie Kongresu Polaków w RC, 

ul. Grabińska 458/33, Czeski Cieszyn.

Atrakcyjne warsztaty
Kongres Polaków w Republice Cze-
skiej przygotowuje kolejną edycję 
cieszących się dużą popularnością 
Warsztatów Teatralno-Filmowych. 
Tegoroczna impreza rozpocznie się 
w piątek 19 sierpnia i potrwa do 28. 
Można się już zapisywać.
Miejscem warsztatów będzie tra-
dycyjnie ośrodek w Koszarzyskach-
-Pasieczkach. Opłata wynosi 3000 
koron (przelew na konto Kongresu). 
Udział należy zgłosić najpóźniej do 
31 lipca w Kongresie Polaków (Cze-

ski Cieszyn, ulica Grabińska 458/33) 
lub wysyłając e-maila na adres: kon-
gres@polonica.cz”. Jak poinformo-
wał Piotr Polok, kanclerz Kongresu 
Polaków, uczestnicy mogą liczyć na 
dobrą zabawę w dobrym miejscu, 
z profesjonalnymi wykładowcami 
z zakresu: praca z kamerą, montaż 
elektroniczny, scenariusz, scenopis, 
reżyseria, działania teatralne. 
Formularz zgłoszeniowy jest do 
ściągnięcia ze strony internetowej: 
www.polonica.cz.  (wot)

•••
Kolejne szkolenie
Michał Przywara, szef Centrum 
Polskiego przy Kongresie Polaków 
w Republice Czeskiej, przypomniał, 
że wnioski do Funduszu Rozwoju 
Zaolzia można składać również dro-
gą elektroniczną poprzez formularz, 
który znajdziemy na stronie inter-
netowej polonica.cz. Jednocześnie 

poinformował, że szkolenie dla zain-
teresowanych składaniem wniosków 
online odbędzie się 12 lipca w salce 
Centrum Polskiego (była pralnia 
w budynku ZG PZKO) o godzinie 
16.30. Udział należy potwierdzić 
wysyłając na e-maila na adres: 
centrumpolskie@polonica.cz.  (wot)

•••
Święto Trzech Braci częściowo darmowe
Zaplanowane na piątek i sobotę 
(24 i 25 czerwca) koncerty w Hali 
Widowiskowo-Sportowej im. Cie-
szyńskich Olimpijczyków w ramach 
Święta Trzech Braci będą bezpłatne 
– poinformowali w organizatorzy 
wydarzenia. Chodzi o występy m.in. 
O.S.T.R., Cleo oraz Varius Manx. 
Przypomnijmy, że Święto Trzech 
Braci odbędzie się po dwóch latach 
przerwy spowodowanej pandemią. 
Trudnością w jego organizacji jest 
przebudowa Rynku, która sprawiła, 
że wydarzenie zostało przeniesione 
do Hali Widowiskowo-Sportowej. 
Duże emocje wywołała jednak 
decyzja organizatorów o... wprowa-

dzeniu biletów na koncerty, na które 
podczas wcześniejszych edycji Świę-
ta Trzech Braci zwykle był wstęp 
darmowy. W efekcie tego nieza-
dowolenia dyrektor Cieszyńskiego 
Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” 
Adam Cieślar podjął decyzję o zmia-
nie charakteru koncertów zaplano-
wanych na 24 i 25 czerwca na sce-
nie na lodowisku cieszyńskiej hali.
Osobom, które kupiły bilety na 
koncerty odbywające się we wspo-
mniane dwa dni, pieniądze zostaną 
zwrócone w najbliższym czasie. 
Osobom, które kupiły karnet, zosta-
nie zwrócone 50 proc. jego wartości. 
 (klm)

W SKRÓCIE

KRESKĄ MALOWANE

Rys. JAKUB MRÓZEK

 GŁ-115

 GŁ-299

Bon 
Pierwszaka 
potwierdzony

Rodzice dzieci, które 
pójdą we wrześniu do 
pierwszej klasy w no-
wym roku szkolnym, 

będą mogli liczyć na Bon Pierw-
szaka. Potwierdził to Marek By-
stroń, prezes Macierzy Szkolnej w 
RC.

Bon Pierwszaka to międzyna-
rodowe przedsięwzięcie Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
w ramach którego dzieci idące do 
polskich szkół otrzymują wypraw-
ki w postaci plecaka z przyborami 
szkolnymi. W ten sposób Funda-
cja zachęca i motywuje rodziców 
do zapisywania dzieci do pol-
skich szkół oraz stara się podnosić 
atrakcyjność polskich placówek 
oświatowych w krajach objętych 
projektem. 

Wyprawka będzie tradycyjnie 
zawierała kompleksowo wyposa-
żony tornister oraz stypendium 
edukacyjne. 

– Kwota stypendium nie jest 
jeszcze znana z uwagi na zwięk-
szenie liczby uczniów nie tylko 
w Czechach, ale we wszystkich 
krajach, w których jest projekt re-
alizowany – zastrzega Marek By-
stroń.

Bon Pierwszaka 2022 obejmie 
nie tylko 271 pierwszoklasistów 
na Zaolziu, ale także dzieci idące 
do polskiej szkoły w Pradze, które 
w przyszłym roku szkolnych rów-
nież zostaną objęte tym projek-
tem.

Przekazanie bonu będzie miało 
miejsce tradycyjnie pod koniec 
wakacji. O konkretnej dacie Ma-
cierz będzie informowała z wy-
przedzeniem.

 (klm)

• Dyskusja nad protokołem EIA ciągnęła 
się przez długie godziny. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

145 
produktów spożywczych zgłosili producenci z naszego regionu do tegorocznej 
edycji konkursu „Potrawa Regionalna Województwa Morawsko-Śląskiego”. 
Regionalną marką będzie się mogło pochwalić dziewięć z nich. Kolejne trzy otrzy-
mały Nagrodę Hetmana. Wśród nagrodzonych są m.in. sorbet śliwkowy ze śliwo-
wicą, pesto czosnkowe, cydr miodowy, kozi jogurt ze słonym karmelem, pieczone 
żeberka z zielonym pieprzem oraz tort „mchowy”.  (dc)
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Zdani na siebie. 
Ale robią, co mogą 
Jeśli spojrzeć na defi nicję słowa „społecznicy”, to w Wierzniowicach działacze MK PZKO idealnie do niej pasują. 
Nie mając dużego wsparcia ze strony urzędów i instytucji własnym wysiłkiem dbają o dziedzictwo i nie zapominają 
o tradycji. We wtorkowy wieczór spotkali się na smażeniu jajecznicy, która została przyrządzona z ok. 100 jaj. 

Łukasz Klimaniec

P
o okresie pande-
mii, która mocno 
ograniczyła moż-
liwość organizo-
wania różnych 
imprez, tradycyjne 
smażenie jajeczni-

cy było drugim – po majowej wy-
stawie odpustowej – wydarzeniem 
w wierzniowickim kole w tym roku. 

– Przed pandemią udało nam 
się jeszcze zorganizować bal, na 
którym zwykle bywa od 80 do 100 
osób, a potem właściwie wszystkie 
nasze imprezy zostały odwołane. 
Udało nam się jednak zorganizo-
wać ognisko pod Dymbinóm. W ze-
szłym roku przygotowaliśmy z ko-
lei ognisko nad Olzom i chcemy tę 
imprezę kontynuować w kolejnych 
latach – przyznaje Marcel Balca-
rek, prezes MK PKZO w Wierznio-
wicach.

Wspomina, że jeszcze siedem 
lat temu sztandarową imprezą pe-
zetkaowców z Wierzniowic, która 
przyciągała nawet 300 osób, były 
festyny połączone z puszczaniem 
wianków na rzece Olzie. W tych za-
bawach brali udział nie tylko miej-
scowi czy mieszkańcy Lutyni Dol-
nej, ale i goście z zaprzyjaźnionych 
Gorzyc i Godowa po drugiej stronie 
granicy. Nie dało się ich jednak 
utrzymać, bo zwyczajnie było mało 
chętnych do organizacji takiego 
wydarzenia. 

– Ostatnie dwa lata te festyny 
robiliśmy wspólnie z Macierzą ze 
szkoły w Lutni Dolnej. Bardzo nam 
w tym pomagali. Nasze koło liczy 
tylko 50 członków, a takich czyn-
nych osób jest, jak w każdym kole, 
niewielu – przyznaje Balcarek.

W zamian za festyny koło stara 
się organizować mniejsze imprezy, 
jak wspomniane ogniska pod Dym-
binóm, a teraz ogniska nad Olzom 
z udziałem kapeli góralskiej. Bierze 
w nich udział ok. 80 osób, czasem 
więcej.

Co ciekawe, przed rokiem sma-
żenie jajecznicy miało miejsce w 
Wierzniowicach, ale było to bardzo 
kameralne wydarzenie zorgani-
zowane w ramach remontu sali w 
Domu PZKO i było formą podzięko-
wania dla osób, które brały udział w 
pracach związanych z malowaniem 
ścian, wymianą okien i innymi 
pracami, jakie trzeba było przepro-
wadzić. Kiedy o tym rozmawiamy, 
Marcel Balcarek gorzko się uśmie-
cha, a w jego głosie słychać żal.

– Na remont nie dostaliśmy żad-
nych dotacji, choć składaliśmy 
wnioski, gdzie się tylko da. Pomo-
gło nam tylko Stowarzyszenie Dom 
Polski, które dwukrotnie przekaza-
ło nam trochę pieniędzy, co pokry-
ło minimum kosztów. Większość 

wykładaliśmy z własnej kieszeni. 
To trochę dziwne i smutne, bo nie 
mamy za bardzo wsparcia od ni-
kogo, a musimy sobie jakoś radzić. 
Żyjemy tylko z tego, co uda się za-
robić przy okazji organizacji balów 
i innych imprez albo z wynajmu 
sali. Nie jeździmy nawet na wy-
cieczki, a wszystko, co zarobimy, 
przeznaczamy na remonty – kwi-
tuje prezes wierzniowickiego koła.

Niewiele pomaga gmina, która 
przeznacza na rzecz koła raptem 10 
tys. koron rocznie i nie kwapi się do 
wspierania remontów Domu PZKO, 
bo to nie jest jej majątek. 

– Dlatego zawsze, gdy uda nam 
się zebrać jakąś kwotę, to coś ro-
bimy. Rok temu wymieniliśmy 
wspomniane okna, wymalowali-

śmy ściany i przeprowadziliśmy 
kilka innych koniecznych prac 
wewnątrz budynku. Roboty było 
bardzo dużo, ale żadne władze tego 
nie widzą. Jesteśmy zdani na siebie 
– kwituje mój rozmówca.

Józef Toboła przez 23 lata kiero-
wał kołem PZKO w Wierzowicach, 
obecnie jest jego wiceprezesem. 
Kieruje klubem wodniackim „Po-
sejdon”, który siedzibę ma tuż obok 
Domu PZKO i w sezonie letnim cie-
szy się dużym powodzeniem – or-
ganizuje spływy, obozy dla dzieci 
i młodzieży, imprezy fi rmowe. 
Przyznaje, że wnioski na dofi nan-
sowanie remontów są składane za 
każdym razem – czy do Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
czy poprzez konsulat – ale efektów 
nie ma.

– Jakoś o tych „dołach” nikt nie 
pamięta, nie dostajemy dotacji. 
Jako prezes spółdzielni staram 
się przeznaczać jakieś pieniądze i 
pomagać, bo poziom tego Domu 
PZKO jest wysoki. To jedna z nie-
wielu społecznych instytucji, które 

tak prężnie tu działają. Odbywają 
się w nim imprezy rodzinne, or-
ganizowane są urodziny, biesiady. 
Czasem przyjeżdża fi rma, wynaj-
muje salę PZKO, robi imprezę, 
spływ kajakowy. Z tego Dom PZKO 
stara się utrzymać. Ale nie jest to 
łatwe. Tyle pieniędzy, ile mamy, 
przeznaczamy na remonty. Wy-
mieniliśmy okna, ale już na ocie-
plenie frontowej ściany nie wystar-
czyło środków – mówi.

Wystarcza natomiast zapału dla 
społeczników z Wierzniowic, któ-
rym chce się poświęcać swój czas, 
żeby zadbać o Dom PZKO czy zor-
ganizować różne wydarzeia, takie 
jak wtorkowe tradycyjne na Śląsku 
Cieszyńskim smażenie jajecznicy 
z okazji Zielonych Świątek. Wzięło 
w nim udział ok. 20 osób – człon-
kowie koła i goście. Panie w kuchni 
krzątały się, by z setki jaj usmażyć 
na szpyrce, z dodatkiem szczypior-
ku, smaczną jajecznicę. I to się zna-
komicie udało. Jajecznica podana 
na chlebie była tak dobra, że palce 
lizać. 

Mapa Wierzniowic w gwarze
Jednym z ważniejszych tegorocznych wydarzeń w MK PZKO w Wierzniowi-
cach będzie promocja „Mapy Wierzniowic w gwarze cieszyńskiej”, jaką za-
planowano na wrzesień. To efekt dziesięciu lat pracy Marcela Balcarka, który 
gromadząc materiał m.in. przepytywał najstarszych mieszkańców, potomków 
wierzniowickich gospodarzy.
– Wspólnie z Otylią Tobołą i Bronisławem Ondraszkiem pracowaliśmy nad jej 
wydaniem od około roku. Takiej mapy gwarowej nie ma nikt w powiecie karwiń-
skim – przyznaje.
Wskazuje, że kiedyś Wierzniowice były najmniejszą gminą w powiecie, a mimo 
to udało się zebrać ok. 250 nazw. Z mapy można dowiedzieć się, gdzie znajdo-
wały się takie miejsca, jak np. Zimno Wódka, Połomane, Dół, Zadki, Rzyczyska, 
Pod Tabulą, Zopłóć (Zapłoci), Brzyg, Pod Bertusiym, Czyściczka czy Koczowiec. 
To nazwy, jakimi dawni gospodarze mieszkający tu z dziada pradziada ochrzcili 
miejscowe łąki, pola, lasy, zakątki, a które to nazwy przez lata były używane przez 
kolejne pokolenia.
– Chciałem to jeszcze jakoś zachować, bo za chwilę o tym się zapomni. Stwier-
dziłem, że jeśli tego nie zrobi się teraz, to nigdy. A za 20 lat zamiast 250 nazw, 
będzie pamiętało się o 50, może o 30. A te polskie nazwy mogą całkowicie znik-
nąć – przyznaje pan Marcel. 
Najbardziej pomogli mu dziadkowie – Alojzy i Danuta Nierychlowie. To dzięki nim 
zainteresował się historią swojej miejscowości, a także sąsiedniej Lutyni Dolnej 
i zdobył najwięcej nazw. Przy okazji wydarzeń w MK PZKO mieszkańcy mogli 
zobaczyć wstępną mapę i uzupełnić ją o nazwy miejsc, które sami pamiętali. Ale 
zainteresowanie nie było duże. 
Na mapie są wyodrębnione współczesne granice, jak i te sprzed 1958 r., gdy do-
szło do korekty granic między Polską a Czechosłowacją (część terenów w efekcie 
tej korekty została za Olzą). Jest też zabudowa Wierzniowic z czasów między-
wojennych – można zobaczyć, gdzie mieszkali gospodarze, gdzie były gospody, 
gdzie stał młyn, a gdzie kuźnia. Prócz walorów historycznych (mapa zawiera uni-
katowe zdjęcie sprzed lat) wydawnictwo ma także wartość turystyczną, wskazuje 

lokalizację pamiątek i zabytków znajdujących się w Wierzniowicach – m.in. fi gurę 
św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX w., na którą podczas orania pola 
natrafi ł miejscowy rolnik, czy pomnik ofi ar wojny prusko-austriackiej z 1866 r. 
Na wydanie mapy udało się zdobyć dofi nansowanie z Funduszu Rozwoju Zaolzia. 
Została wydrukowana w liczbie 200 egzemplarzy. Marcel Balcarek nie przewiduje 
jej dodruku.
– Mapę dostanie każdy członek naszego koła. Chciałbym 30-50 sztuk rozdać 
do różnych instytucji – archiwów, bibliotek, szkół, Książnicy Cieszyńskiej, żeby 
ta w ten sposób ocalała i została w pamięci – przyznaje pomysłodawca.

• Panie w kuchni krzątały się, by z setki jaj usmażyć na szpyrce smaczną jajecznicę. 
I to się znakomicie udało. 

• Dom PZKO w Wierzniowicach. Społecznicy wymienili okna, ale na ocieplenie 
frontowej ściany zabrakło już pieniędzy. 

• Gwarowa mapa Wierzniowic swoją  premierę będzie miała 
we wrześniu. 
Zdjęcia:�ŁUKASZ�KLIMANIEC

Kulinarne inspiracje z biblioteki 
Nie tylko na duchową ucztę można liczyć w bibliotece. W Oddziale Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie przy 
ul. Havlíčka odbyło się w ub. tygodniu spotkanie, którego uczestniczki raczyły się własnoręcznie przygotowanymi 
przysmakami, wymieniały przepisami kulinarnymi, a ponadto mogły się za darmo zaopatrzyć w książki kucharskie.

Danuta Chlup

„P
osmakuj mnie!” 
– imprezę pod 
takim hasłem 
przygotowała 
bibliotekarka 
Halina Klim-
sza, zaś jej 

pomysłodawczynią była jedna z 
czytelniczek, Jarmila Potyšowa. 
Tematem były letnie, orzeźwiające 
potrawy i napoje. 

– Pierwsze takie spotkanie odby-
ło się w 2020 roku. Wymyśliliśmy 
nazwę „Posmakuj mnie!” – po cze-
sku „Ochutnej mě”, ponieważ sta-
ramy się, aby nazwy naszych wy-
darzeń były dwuznaczne (mamy 
już kiermasz książek „Zabierz mnie 
do domu!”). Ze względu na ograni-
czenia przeciwpandemiczne przez 
dwa lata impreza nie 
mogła się odbyć, teraz 
umówiłyśmy się z pa-
niami, że do niej wró-
cimy – powiedziała 
Halina Klimsza. 

Na stołach pojawiły 
się sałatki, lekki słod-
ki deser o śląskiej 
nazwie „szpajza”, 
placek z ciasta fran-
cuskiego z cebulą, 
słoniną i dwoma 
gatunkami sera, 
soki z czarnego 
bzu, mięty, aronii. 
Swoje wytwory 
przyniosły trzy 
panie: Jarmila 
Potyšowa, Bar-
bara Ližičkowa oraz Janina 
Hławiczka. Pozostałe uczestniczki 
z przyjemnością je degustowały i 
pytały o przepisy.

Inspiracje 
od krewnych i z wesela
– Przyniosłam sałatki zrobione 
według wypróbowanych, starych 
przepisów. Robię je od dwudziestu 
lat i nie mam powodu ich zmie-
niać. Przepis na jedną z nich po-
chodzi od rodziny z Istebnej. Seler 
z brzoskwiniami to także polska 
sałatka. Kiedyś kupiłam ją gotową 
i bardzo mi smakowała. Nie zna-
łam dokładnego przepisu, ale po-
znałam, z jakich jest składników i 
postanowiłam sama spróbować ją 
przygotować. Próbowałam, aż się 
udało – śmiała się Barbara Ližičko-
wa. Głównymi składnikami przy-
rządzonych przez nią sałatek były 
marchew, seler i majonez lub kwa-
śna śmietana. 

Janina Hławiczka opowiedziała 
o „szpajzie” cytrynowej. To lekki, 
słodki deser z jajek i żelatyny. 

– Dawno temu byłam z  moim 
ojcem na weselu w Kończycach 
Małych. Tam podano na deser wła-
śnie „szpajzę” cytrynową. Tak mi 
zasmakowała, że poszłam do kuch-
ni i poprosiłam kucharkę o prze-
pis. Kartka z tym przepisem zosta-
ła u mnie do dziś. Robię „szpajzę” 
głównie dla gości, zwłaszcza dla 
tych spod Krakowa, bo wtedy chcę 
im podać coś śląskiego. To o tyle 
dobry deser, że można go przygo-
tować dzień wcześniej, przecho-

wać w lo-
dówce i tylko przed podaniem 
udekorować. Latem „szpajzę” po-
daje się z cytryną, natomiast zimą, 
kiedy potrzeba nam więcej kalorii, 
dodaje się 2-3 łyżki kakao i kiedy 
masa zaczyna już tężeć, posypuje 
rodzynkami i orzechami. To jest 
zimowa wersja tego 
deseru.

Wolno czytać 
przy jedzeniu?
Podczas degustacji 
potraw w otoczeniu 
książek postawiłam ry-
zykowne pytanie, czy 
wypada czytać podczas 
jedzenia? Bibliotekarka, 
jak należało się spodzie-
wać, zaprzeczyła. 

– Nie powinno się cze-
gokolwiek konsumować 
podczas czytania ksią-
żek, bo na naszych książ-
kach z biblioteki zostają 
ślady świadczące o tym, 
że książka była czytana 
podczas picia kawy czy na 
przykład jedzenia sałatek 
– stwierdziła Halina Klim-
sza. 

A jakie zdanie miały na 
ten temat czytelniczki?

Marta Droździk przy-
znała rację bibliotekarce: – Lubię 
czytać, ale czytanie przy jedzeniu 
mnie razi. Myślę, że trzeba mieć 
szacunek do książki. Bałabym się, 
że może mi spaść na nią jakaś okru-

szyna czy nawet zo-
stać jakiś ślad. 

Kilka pań jednak (nieśmiało) 
przyznało, że czytają podczas po-
siłków albo przynajmniej przy ka-
wie czy winie. 

– Ja bardzo dużo 
czytam, przy obie-
dzie, a później wie-
czorem, w łóżku 
(co podobno też 
nie jest zdrowe), 
aż do północy – 
przyznała Wan-
da Moldrzyk, 
stała bywalczy-
ni biblioteki. 
–  Programów 
telewizyjnych 
mało oglą-
dam, głównie 
wiadomości, 
I n t e r n e t u 
nie mam w 
domu, bo 
odciągałby mnie od czy-
tania. Czytam przeważnie pol-
skie książki, bo kontaktu z języ-
kiem polskim nam brakuje. 

Uczestniczki kulinarno-czy-
telniczego spotkania mogły wy-

bierać z szerokiego wachlarza uży-
wanych (lecz będących w dobrym 
lub wręcz bardzo dobrym stanie) 
czeskich i polskich książek kuchar-
skich, które można było bezpłatnie 
zabrać do domu. W polskiej ofercie 

były m.in. 
takie obiecujące tytuły, jak: „Kuch-
nia dla zabieganych”, „Cztery pory 
roku w kuchni”, „Podróże kulinar-
ne Roberta Makłowicza”, „Ryby są 
super”, „99 przepisów na ciasta i 
torty”, „Księga szefów kuchni”. 

Wnioskując z zadowolonych min 
uczestniczek, nie było to ostatnie 
spotkanie kulinarne w bibliotece. 
 

przyznała Wan-

stała bywalczy-
ni biblioteki. 
–  Programów 
telewizyjnych 
mało oglą-
dam, głównie 
wiadomości, 

nie mam w 
domu, bo 
odciągałby mnie od czy-
tania. Czytam przeważnie pol-
skie książki, bo kontaktu z języ-
kiem polskim nam brakuje. 

Sok z kwiatów czarnego bzu

Przepis na 6,8 litra gotowego soku

Składniki: 100 szt. kwiatów czarnego bzu 

(może być więcej), 6 litrów przegotowanej 

wody, 2 cytryny, 4,5 kg cukru, 5 łyżeczek 

kwasu cytrynowego (nie jest niezbędny, 

lecz pomaga w konserwacji)

Sposób przygotowania: wodę przegoto-

wujemy i chłodzimy. Zalewamy nią kwiaty 

umieszczone w większym naczyniu. Zosta-

wimy je tak co najmniej przez 24 godziny. 

Dodajemy cytrynę pokrojoną w plasterki 

i pozbawioną pestek. Wyługowany płyn ce-

dzimy. Dodajemy cukier (na 1 litr wody 1 kg 

cukru, ale może być mniej). Płyn ogrzewamy 

i mieszamy, aby się cukier dobrze rozpuścił. 

Doprowadzimy sok do wrzenia, lecz dalej go 

nie gotujemy, aby nie zlikwidować witamin. 

Dodajemy świeżo wyciśnięty sok z cytryny 

(oraz dla 100-procentowej konserwacji kwas 

cytrynowy).
(przyniosła Jarmila Potyšowa)

(co podobno też 

Selerowe przysmakiSurówka z selera i marchewki Składniki: 250 g surowej marchwi, 250 g 
surowego selera, por lub cebula, 250 g 
majonezu lub sosu tatarskiego, sól, pieprz. 

Sposób przygotowania: jarzyny ścieramy na 
drobnej tarce, dodamy pozostałe składniki 
i wszystko razem połączymy. Seler z brzoskwiniamiSurowy seler trzemy drobno na tarce. Brzo-

skwinie z kompotu kroimy w drobną kostkę. 
Dodajemy sok z kompotu, kwaśną śmietanę 
oraz do smaku cukier i sok z cytryny. Podaje-
my w pucharkach lub małych salaterkach.(przyniosła Barbara Ližičkowa)

mogła się odbyć, teraz 

słoniną i dwoma 

Śląska „szpajza” cytrynowa Składniki: 5 jajek, 5 łyżek cukru, 1 cytryna, 
6 łyżeczek żelatyny, pół szklanki gorącej 
wody, szczypta soli. Sposób przygotowania: białka ubić ze 

szczyptą soli na sztywno. Dodać żółtka 
i cukier, dobrze ubić, dodać żelatynę roz-
puszczoną w gorącej wodzie. Gotową masę 
przelać do ozdobnej miski lub pucharków. 
Schłodzić, najlepiej przez noc, i udekorować 
(na przykład truskawkami lub innymi owoca-
mi sezonowymi). Jajka przed użyciem należy 
sparzyć.

(przyniosła Janina Hławiczka)

• Janina Hławiczka 
przyniosła śląski deser – 
cytrynową szpajzę. 

• Jarmila Potyšowa z so-
kami własnej roboty. 

• Uczta (nie tylko duchowa) w bibliotece.  
Zdjęcia:�DANUTA�CHLUP
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N A S Z E  S P R AW Y

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

HYDE PARK W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelników, wyrażające ich opinie, poglądy 
i przekonania. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

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.

Wpatrzony 
w gwiazdy 
Spoglądacie czasami w gwiazdy? Gabriel Koky, uczeń kl. 8. Szkoły 
Podstawowej im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania 
w Jabłonkowie, od kilku lat pasjonuje się kosmosem. Niedawno 
odniósł sukces w ogólnopaństwowej olimpiadzie astronomicznej 
w Pradze. 

Danuta Chlup

Trudno było wywal-
czyć miejsce w fi nale?
– Zgłosiłem się do 
rundy szkolnej, roz-
wiązywałem zadania 
jako jedyny z naszej 
szkoły. Udało mi się 
przebić do rundy 
wojewódzkiej. Zada-
nia rozwiązywaliśmy 
w domu, ponieważ 
wymagały dość dużo 
czasu. Składały się z 
trzech części: quizu, 
obliczeń i obserwacji 
nieba. Awansowa-
łem do fi nału ogól-
nopaństwowego. 

Czy do zadania pole-
gającego na obserwa-
cji nieba potrzebne 
były jakieś specjalne 
przyrządy?
– Mieliśmy określić, 
o ile stopni posunie 
się księżyc na niebie 
w danym czasie. 

Finał również odby-
wał się zdalnie?
– Nie, pojechaliśmy 
do planetarium w 
Pradze i tam przez 
trzy godziny rozwią-
zywałem zadania. 
Było 22 fi nalistów, ja 
zająłem ex aequo 8. 
miejsce. Po południu 
przygotowano dla 
nas w planetarium 
ciekawy program. 

Gdzie zdobywałeś 
wiedzę astronomicz-
ną? W szkole nie-
wiele się uczy na ten 
temat. 
– Od trzeciej kla-
sy interesowałem 
się kosmosem. Czytałem książ-
ki na ten temat. W olimpiadzie 
było też bardzo dużo obliczeń, 
tu przydała się matematyka. Na 
przykład trzeba było obliczyć 
odległość, jaką pokona rakieta, 
lecąc określoną prędkością z róż-
nych planet. Było to dość podob-

ne do olimpiad z przedmiotów 
ścisłych, ale ukierunkowane na 
kosmos. Przed fi nałem, w któ-
rym pojawiły się tematy, których 
nie rozumiałem, poprosiłem o 
pomoc nauczycielkę fi zyki. Pani 
Janka Cieśla pomogła mi się 
przygotować. 

Obserwujesz czasem gwiazdy?
– Tak, mam metrowy teleskop. 
Obserwuję gwiazdy i czasem też 
fotografuję. Mieszkam w Piosku, 
tam gwiazdy są widoczne, na 
przykład Droga Mleczna. Tu, w 
centrum Jabłonkowa, tak dobrze 
gwiazd nie widać.  

Ile waży chmura?
Pedagogika waldorfska, której nadrzędnym celem jest wspieranie 
wszechstronnego rozwoju dziecka w powiązaniu z otaczającym go 
światem, stała się inspiracją do twórczej pracy w ramach tematyczne-
go tygodnia „W chmurze”. Przewijał się on przez różne przedmioty. 

Praca pod 
znakiem chmur 
na lekcjach ję-
zyka polskiego 
i czeskiego wią-
zała się m.in. 
z wykorzysta-
niem wyobraź-
ni do tworzenia 
własnych tek-
stów. „Bujając 
w obłokach” 
uczniowie two-
rzyli swoje opo-
wieści, zastana-
wiali się, jak można wykorzystać chmury oraz analizowali tematyczne 
utwory literackie. 

Nazwane przez uczniów „chmurkami” dymki dialogowe poszły z 
kolei w ruch na lekcjach języka angielskiego podczas tworzenia ko-
miksów opowiadających prawdziwe lub wymyślone przez uczniów 
historie. 

I choć matematyka wraz z resztą przedmiotów ścisłych każą raczej 
twardo stąpać po ziemi, to tutaj również podnieśliśmy głowy w górę. 
Ile waży chmura? Jaką ma gęstość? Jaką pogodę zwiastują poszcze-
gólne rodzaje chmur? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas 
obserwacji tego, co za oknem. 

Na koniec nie zabrakło tematycznych plac plastycznych przedsta-
wiających niebo lub galaktyki oraz wykonanych przez uczniów modeli 
ptaków z papieru i taśmy, które posłużyły do stworzenia edukacyjnej 
wystawy o ptakach. 

Sabina Suchanek,  dyrektor Szkoły Podstawowej 
z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej

W Orłowej wiele się dzieje 
Słoneczna 
k o ń c ó w -
ka maja 
s p r z y j a ł a 
imprezom 
w rodzin-
nym gro-
nie. Po dłu-
gim czasie 
bez spo-
tkań ogró-
dek pol-
skiej szkoły 
i przed-
szkola w 
O r ł o w e j 
zaczął tęt-
nić życiem. 
Stało się 
to za sprawą dzieci i ich rodziców, którzy 20 maja licznie przybyli na 
smażenie jajecznicy.

W kolejnym tygodniu dzieci uczciły Święto Mamy i Taty poprzez 
przepiękny program przygotowany na tę okazję. Po części ofi cjalnej 
była możliwość integracji przy kawie i ciasteczku.

31 maja mamy przedszkolaków oraz dzieci uczęszczających do szko-
ły miały możliwość zagłębienia się w tajniki pieczenia chleba. Każda z 
pań mogła wyrobić ciasto, a następnie upiec chleb, by ostatecznie po-
czuć jego aromat. Warsztaty chlebowe odbyły się dzięki uprzejmości i 
gościnności pani prezes PZKO w Orłowej oraz członkini Klubu Kobiet 
„Ola”, Bronisławy Brzeznej.

Mirela Solich

•••
W ubiegły poniedziałek uczniowie klasy V zamienili klasę w szkolny 
ogródek. Dokonywali w nim „wybuchowych” eksperymentów z wul-
kanami, które wcześniej musieli przygotować. Wszystkie projekty 
były fenomenalne. Uczniowie, świetnie przygotowani do zajęć, ubra-
ni w ochronne okulary oraz fartuchy naukowców, jeden po drugim 
przedstawiali erupcję wulkanu. Zanim to jednak się stało, wszyscy z 
wielkim przejęciem oglądali aktualne zdjęcia i fi lmy z przebudzenia 
wulkanu Etna na Sycylii. Kinga Sykorowa-Czakon 

• Wulkaniczne ekspe-
rymenty. Fot.�ARC�szkoły

Trzy dni 
na południu Czech
W ubiegłym tygodniu w Domu 
Polskim przy ul. Bożka spotkali 
się uczestnicy majowej wycieczki, 
zorganizowanej przez MK PZKO w 
Czeskim Cieszynie-Centrum, by 
powspominać, obejrzeć zdjęcia i 
rozwiązać tradycyjny quiz.

Była to już piętnasta wycieczka. 
Pierwsza odbyła się w roku 2008, 
zaraz po otwarciu granic, i prowa-
dziła do Schengen i Strasburga. 
Później były Bruksela, państwa 
nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Es-
tonia), Francja, Węgry, Niemcy, 
Austria i oczywiście kilkakrotnie 
Polska. A w tym roku poniosło 
nas na południe Czech. Główna 
organizatorka – Wiesława Branna 
przygotowała przebogaty i cieka-
wy program. Niby tylko trzy dni, 
a tyle widzieliśmy... Zaczęło się od 
muzeum rekordów i osobliwości 
w Pelhřimowie (czego – i z czego 
– to ludzie nie wymyślą i nie zmaj-
strują), mostu łańcuchowego w 
miejscowości Stádlec, klasztoru w 
Bechyni i ciekawego mostu – dro-
gowo-kolejowego w tym samym 
miasteczku. Zmęczeni, ale zado-
woleni dotarliśmy do hotelu w Hlu-
bokiej nad Wełtawą.

Drugi dzień – to zwiedzanie re-
nesansowego pałacu Kratochvíle w 
miejscowości Netolice – służącego 
– jak sama nazwa wskazuje – kro-
tochwilom możnych właścicieli 
Rožmberków i ich gości. Zachwy-
ciły nas wręcz koronkowe stiukowe 
zdobienia sufi tów w salach pałaco-
wych.

A później jeden z głównych 
punktów programu wycieczki – Če-
ský Krumlov. 

Sympatyczna przewodniczka 
oprowadziła nas po parku rozcią-
gającym się wokół imponującego 
zamku (drugi co do wielkości w 
Czechach – po praskim), trochę po 
miasteczku (jak stwierdziła – teraz 
jest cudownie, bo nie ma Chińczy-
ków – i rzeczywiście, było raczej 
spokojnie i pustawo), a my z za-
chwytem kręciliśmy głowami to w 
prawo, to w lewo.

W drodze powrotnej zahaczyli-
śmy jeszcze o potężny kompleks 
klasztorny Zlatá Koruna (niestety 
był już zamknięty) i szybko na ko-
lację do Hlubokiej. A wieczorem – 
jak to bywa w zwyczaju na naszych 
wycieczkach – biesiada z piwem, 
rozmowami, a przede wszystkim 
ze śpiewaniem. Były przygotowane 
teksty piosenek, żeby nie śpiewać 
tylko po jednej-dwie zwrotki, ale 
co ważniejsze – do dyspozycji było 
pianino, na którym akompaniowa-
ła nam pani prezes Małgosia Ra-
kowska i Piotr Twardzik.

W programie trzeciego dnia 
było zwiedzanie neogotyckiego 

pałacu Hluboká. Zaskoczył nas 
kunszt rzeźbiarski XIX wiecznych 
rzemieślników – ściany, sufi ty, 
odrzwia itd. są pokryte misterny-
mi dekoracjami z drewna. Około 
południa pożegnaliśmy Hluboką i 
wyruszyliśmy na południe – do au-
striackiej miejscowości Waitra. By-
łoby na pewno ciekawie, bo zamek 
w Weitrze jest imponujący, a re-
nesansowe kamieniczki na rynku 
robią wrażenie, gdyby nie deszcz, 
który towarzyszył nam od granicy.

W drodze powrotnej zatrzyma-
liśmy się w Slavonicach, gdzie po-
dzieliliśmy się na dwie grupy. Jed-
na podziwiała malowniczy rynek, a 
druga – to ci odważniejsi (i szczu-
plejsi) poszła zwiedzić slavonickie 
podziemia. Wąskie, ciasne, niskie 
i ciemne korytarze, czasami ponad 
kostki w wodzie („wyfasowaliśmy” 
gumowce i peleryny)… trasa na 
pewno nie dla „klaustrofobików”. 
Ale było ciekawie, zwłaszcza słu-
chając opowieści przewodnika. No 
i ostatni punkt programu – mia-
steczko Dačice. A co w nim cieka-
wego – właśnie tam wynaleziono 
cukier w kostkach. A kostka cukru 
ma tam nawet pomnik.

Pełni wrażeń, trochę zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni późnym 
wieczorem wróciliśmy do Czeskie-
go Cieszyna. I już rozmyślamy, do-
kąd zaplanować wycieczkę w przy-
szłym roku...

Ewa Sikora

•••
Rodzinne popołudnie
W piątek 3 czerwca członkowie MK 
PZKO w Trzanowicach zorganizo-
wali smażenie jajecznicy połączo-
ne z obchodami Dnia Matki oraz 
Dnia Dziecka. O godz. 16.00 spo-
tkało się prawie 50 osób, z tego ok. 
20 dzieci, by spędzić razem miłe 
popołudnie. Po krótkim otwarciu 
program z okazji Dnia Matki zapre-

zentowali uczniowie polskiej szko-
ły podstawowej w Gnojniku. Za-
śpiewali piosenki, złożyli życzenia 
i wręczyli mamusiom symboliczny 
kwiatek. Następnie smażono tra-
dycyjną jajecznicę na boczku, ze 
szczypiorkiem. Wszystkim bardzo 
smakowało.

O godz. 18.00 rozpoczęły się 
zabawy dla dzieci. Przygotowa-
no dziesięć różnych konkurencji 
(między innymi strzelanie z łuku, 
wspinanie się po linie, skakanie w 
worku), które dzieci musiały wyko-
nać, aby otrzymać słodką nagrodę. 
Spośród wszystkich, którym udało 
się wykonać zadania, wylosowano 
ośmioro dzieci, które otrzymały 
darmowe bilety wstępu do Dinopar-
ku w Ostrawie. Zwycięzcy bardzo 
się ucieszyli, bo jest to wspaniała 
propozycja wycieczki na zbliżające 
się wakacje.

Pogoda dopisała, więc można 
było posiedzieć w ogrodzie przed 
Domem PZKO do późnych godzin 
wieczornych. Dzieci bawiły się na 

boisku, dorośli omawiali nadcho-
dzące imprezy. Jedną z nich jest 
tradycyjny obóz podmiejski „Lato 
z tradycją”, który odbędzie się w 
terminie 18-22 lipca. W jego trakcie 

dzieci będą ćwiczyć program na do-
żynki, które zaplanowano na sobotę 
24 września. Już teraz wszystkich 
serdecznie zapraszamy na święto 
plonów. Danuta Jochymek

Uroczystość bez uroczystości
Wręczanie świadectw maturzy-
stom powinno być uroczystością 
poważną, tym bardziej, gdy patro-
nem szkoły jest Juliusz Słowacki, 
twórca narodowy, który kształto-
wał język wielu generacji Polaków. 
Podkreślały zresztą tę atmosferę 
wystąpienia gości. Niezręczno-
ścią, wręcz dysonansem było więc 
rozpoczynanie takiej uroczystości 
od komicznej pieśni o chłopcach 
z Bukowca i wręcz kabaretowego 
wiersza Adama Wawrosza. Wy-

konaniu obu punktów nie można 
było nic zarzucić, ale po prostu one 
tu nie pasowały. Sprowadziły po-
żegnanie maturzystów do wesołe-
go, regionalnego spotkania przed-
gorolskiego. Zresztą pogłębiało to 
wrażenie śpiewanie pieśni hym-
nicznej w krótkich spodenkach. To 
jakby harcerze przy ognisku.

Absolwenci żegnali Polskie 
Gimnazjum, toteż program powi-
nien być narodowy, a nie regio-
nalny. Z przymrużeniem oka mógł 

kończyć tę galę w formie życzeń 
wesołych wakacji. Gimnazjum ma 
wielu wspaniałych wykonawców, 
którzy sprostaliby wymogom, o 
których piszemy, nie mówiąc o 
tym, że podnieśliby rangę jedynej 
naszej średniej szkoły, która przez 
ową uroczystość bez uroczystości 
ucierpiała. Odbyła się w czesko-
cieszyńskim teatrze w piątek 3 
czerwca.

Imię i nazwisko 
do wiadomości redakcji

REKLAMA

 GŁ-363

• Zdjęcie całej grupy przy pomniku kostki cukru w Dačicach.

• Jak widać na powyższym zdjęciu, 
zabawa w Trzanowicach była przednia. 
Zdjęcia:�ARC
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Janusz Bitt mar 

Życie potrafi  być brutalne. 
Żona spada pijana ze 
schodów, uderza głową 
w ścianę i po chwili umiera 
w ramionach męża. Ta 
historia wydarzyła się 
naprawdę. Sęk w tym, że 
diabeł tkwi w szczegółach. 

RECENZJE

SCHODY
Można być powieściopisarzem, tak 
jak Michael Peterson, snuć w swoich 
myślach opowieści bardziej lub mniej 
prawdopodobne, by w końcu i tak prze-
konać się, że najbardziej absurdalne 
scenariusze pisze samo życie. 

Ośmioodcinkowy serial „Schody” 
produkcji HBO śledzi losy rodziny Pe-
tersonów złapanej do sieci pajęczyny 
kłamstw, z których trudno się uwolnić, 
tym bardziej że głowa rodziny, Michael 
(Colin Firth) zostaje oskarżony o mor-
derstwo własnej żony Kathleen (Toni 
Collette). Taki wstęp brzmi jak żywcem 
wyjęty z którejś z książek Rosamundy 
Pilcher, ale pozory mylą. Ta historia 
wydarzyła się naprawdę, a serial wy-
reżyserowany przez Antonio Camposa 
i Leigh Janiak trzyma w napięciu do 
ostatniego odcinka, pomimo że śledz-
two dotyczące śmierci Kathleen i kon-
sekwencje płynące z tej zawieruchy dla 
całej rodziny, a zwłaszcza Michaela, 
można sobie „wygooglować” w Inter-
necie. 

Polecam ten serial nie tylko fanom 
amerykańskiego systemu prawnego – 
specyfi cznego pod każdym względem, 
różniącego się od naszego, europejskie-
go w wielu kwestiach. Z wypiekami na 
twarzy obejrzą go za jednym zamachem 
jednak nie tylko studenci prawa, to bo-
wiem zabawa dla każdego, podana w 
frapujący, prawie dokumentalny spo-
sób. W opozycji do dokumentalnego 
stylu narracji stoją aktorzy, odtwarzają-
cy swoje role z teatralnym, szekspirow-
skim zacięciem. Największym atutem 
„Schodów” są świetne dialogi oraz in-
terakcja pomiędzy głównymi protago-
nistami zmuszająca widza do nieustan-
nego zwracania uwagi na szczegóły. 
Z pozoru nieistotne cechy charakteru 
poszczególnych postaci stopniowo na-
bierają iście tragicznych rozmiarów. 
Dotyczy to zwłaszcza Michaela Peterso-
na, w którego genialnie wcielił się bry-
tyjski aktor Colin Firth. Jego brytyjski 
akcent ma znaczenie, Petersonowie z 
pochodzenia są bowiem Brytyjczyka-
mi, co twórcy serialu nie omieszkali 
podkreślić. 

W mieścinie zwanej Durham znaj-
dującej się w stanie Karolina Północna 
rodzina Petersonów należy do grona 
zamożniejszych. Jednak to nie zasłu-
ga powieściopisarza Michaela, którego 
książki cieszą się średnim wzięciem, 
ale żony Kathleen harującej w dużej 

korporacji na jednym z kierowniczych 
stanowisk. Codzienność Michaela spro-
wadza się do wizyt na siłowni lub relak-
su w saunie, a dodatkowo również do 
spotykania się z młodymi mężczyzna-
mi w celu uprawiania seksu. Właśnie ta 
odkryta przez Kathleen tajemnica, któ-
ra nigdy nie powinna była wyjść na jaw, 
otworzyła puszkę Pandory. 

Pijana Kathleen spadła ze schodów. 
Pytanie, które do dziś pozostaje bez 
klarownej odpowiedzi, brzmi, czy ma-
czał w tym palce jej małżonek, który 
według prokuratora zadał Kathleen 
śmiertelne ciosy w czaszkę, albo 
może prawdziwa jest wersja sąsiada 
o ataku… sowy? Zdradziłem ponie-
kąd oś śledztwa, które rozgrywa się 
na naszych oczach w klamrze ośmiu 
60-minutowych odcinków, ale to tyl-
ko jedna płaszczyzna „Schodów”. 
Twórcy serialu poprowadzili bowiem 
narrację w sposób mistrzowski, prze-
platając sceny z gmachu sądowego z 
obrazami z dnia codziennego w domu 
Petersonów, z naciskiem na wzajemne 

relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. 
Ostrzegam, że te relacje są na tyle za-
wiłe, że na początek można się w tym 
wszystkim pogubić. Do tego dochodzi 
jeszcze jeden istotny wątek – rejestro-
wanie całego śledztwa przez francuską 
ekipę telewizyjną wynajętą specjal-
nie przez Michaela Petersona. Z tych 
taśm powstał zresztą dokument, na 
podstawie którego o sprawie interesu-
jącej początkowo tylko mieszkańców 
Stanów Zjednoczonych dowiedział się 
cały świat. 

Surowy wyrok dla Michaela to do-
piero początek zabawy w układankę z 
emocji, manipulacji, wyrzutów sumie-
nia atakujących zazwyczaj w środku 
nocy w celi więziennej. Kiedy widz, 
który nie prześledził całej historii w In-
ternecie (dla większej frajdy radzę tego 
nie robić), ma wrażenie, że Michael 
faktycznie zabił żonę, twórcy podrzu-
cają nam nowe wątpliwości… „a może 
jednak było inaczej?”. W połowie seria-
lu sam zacząłem utożsamiać się z my-
ślą, że prokuratura popełniła ogromny 

błąd, tym bardziej że aktorstwo Colina 
Firtha, jego „psie oczy” potęgowały 
moje wątpliwości. W tym poplątaniu 
faktów i domniemanych zdarzeń trze-
ba jeszcze bacznie śledzić oś czasową, 
poszczególne sceny często znienacka 
przenoszą widza o kilka lat wstecz, do-
kumentując kłamstwa lub weryfi kując 
dialogi, których właśnie byliśmy świad-
kami. W tym pozornym chaosie można 
się jednak bez większych problemów 
zorientować pod warunkiem, że wokół 
nie biegają dzieci albo – jak w moim 
przypadku – dzieci i do tego jeszcze 
żona z odkurzaczem. 

„Schody” to prawdziwa intelektual-
na uczta dla miłośników kryminałów 
opartych na faktach. Za sprawą rewe-
lacyjnego aktorstwa, nietuzinkowego 
sposobu prowadzenia narracji, nawet 
znając historię Michaela Petersona 
można się świetnie bawić. I jestem cie-
kaw, co wy odczytaliście w oczach Co-
lina Firtha w fi nałowej scenie serialu. 
Zabił czy nie? Czekam na Wasze opinie 
pod adresem: bittmar@glos.live.  

W sobotę spotykamy się na Dolańskim Grómie!
Tak, czas leci nieubła-
ganie. Już jutro na 
tyłach Parku Boženy 
Němcowej w Karwinie, 
w klimatycznej strefi e 
nazywanej przystanią 
odbędzie się kolejna 
edycja muzycznego 
festi walu Dolański 
Gróm. 
Organizatorzy 
z Miejscowego Koła 
Polskiego Związku Kul-
turalno-Oświatowego 
w Karwinie-Fryszta-
cie przygotowali dla 
uczestników rockową 
mieszankę wybuchową 
pod postacią dwóch 
głównych koncertów 
– polskiej formacji IRA 
oraz słowackiej grupy 
Habera And Team – a 
także dwóch występów 
dobrze rokujących 
młodych polskich ze-
społów Kambo i Stach 
Bukowski. W gronie 
festi walowych widzów nie zabraknie 
też czytelników „Głosu”, którzy wzięli 
udział w trzech odsłonach konkursu, 
którego stawką były bilety na tego-
roczny Dolański Gróm. 

Nie tylko jednak muzyką będzie się 
można w sobotę raczyć w Karwinie. 
Na terenie festi walu nie zabraknie 
strefy gastronomicznej z przysma-
kami kuchni śląskiej i nie tylko, tro-
pikalnego baru czy placu zabaw dla 

dzieci. Erupcja rockowego wulkanu 
została zaplanowana na godz. 16.30. 
Wtedy na pierwszy ogień zagra 
zespół Kambo. Po nim na scenie 
pojawi się Stach Bukowski (18.00), 
a potem dwie gwiazdy wieczoru: 

IRA (20.00) i Habera And Team 
(22.00). Dobra wiadomość na ko-
niec: synoptycy zapowiadają na jutro 
słoneczną, letnią pogodę. Peleryny 
można więc tym razem bez obaw 
zostawić w domu. 

● Colin Firth i Toni 
Collett e brylują w 
głównych rolach 
serialu „Schody”. 

● Legenda polskiego rocka, grupa 
IRA, zagra na Dolańskim Grómie 
o godz. 20.00. Zdjęcia:�mat.�prasowe

Psychologiczna 
wiwisekcja postaci
18 czerwca o godz. 17.30 Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie wystawi ostatnią premierę 
w roku artystycznym 2021/2022. Tym razem zespół zaprezentuje kameralną sztukę „Szklana menażeria” 
Tennessee Williamsa. Reżyserem najnowszej premiery jest Bogdan Kokotek, który podkreśla, że w dramacie 
pojawiają się pełnokrwiste postaci będące wyzwaniem aktorskim.

Małgorzata Bryl-Sikorska

W 1993 roku zagrałeś jednego 
z bohaterów „Szklanej menażerii” – 
Toma w Scenie Polskiej w reżyserii 
Janusza Klimszy. Jak wspominasz 
tamtą realizację? 
– Było to tak dawno temu, że nie 
pamiętam już szczegółów. Oczywi-
ście, pamiętam kolegów – szczegól-
nie Krystynę Michel, moją scenicz-
ną matkę, która niestety już nie 
żyje. Pozostali partnerzy scenicz-
ni tego przedstawienia również 
już nie pracują w naszym teatrze. 
Tamto doświadczenie było istotne 
też z  tego względu, że każde moje 
spotkanie z  Januszem Klimszą, 
którego uważam za teatralnego 
ojca, jest bardzo przyjemne i wzbo-
gacające. Pod tym względem była 
to dla mnie na pewno ważna praca. 

Sztuki Williamsa, a szczególnie 
„Szklana menażeria”, mają charakter 
autobiografi czny i zakorzenione są 
w amerykańskiej kulturze. „Szklaną 
menażerię” można różnie interpre-
tować. A jak ty ją odczytujesz? 
– „Szklana menażeria” opiera się 
na wiwisekcji psychologicznej po-
staci. Sztuka pokazuje, jak nasze 
dzieciństwo, wychowanie wpływa 
na to, co myślimy i jak postępuje-

my jako dorośli. Jak dom wpływa 
na to, jacy jesteśmy po latach – to 
kluczowa kwestia. Williams stwo-
rzył tu kilka soczystych, pełno-
krwistych postaci, z których każda 
jest dużym wyzwaniem aktorskim. 
Ze względu na pogłębione portrety 
psychologicznie warto pochylić się 
nad tymi historiami i zastanowić, 
dlaczego dana postać zachowuje 
się tak, a nie inaczej. Myślę, że pod 
tym względem ta sztuka jest nie-
zmiennie ciekawa i ponadczasowa.

W jakim czasie umiejscowisz akcję 
przedstawienia?
– Tennessee Williams osadza swą 
sztukę w czasie kryzysu lat 30. ubie-
głego wieku w Stanach Zjednoczo-
nych. My współcześnie mamy swo-
je kryzysy: pandemię, czas wojny, 
infl ację… Właściwie można powie-
dzieć, że przechodzimy od kryzysu 
do kryzysu. W czasach jakiegokol-
wiek kryzysu to, co najważniejsze, 
uwypukla się. Wówczas najlepiej 
widzimy te cechy charakterów, 
problemy poszczególnych postaci. 
Każdy kryzys wystawia nas i nasze 
relacje rodzinne na próbę. „Szkla-
ną menażerię” pozostawiam w an-
turażu lat 30. ubiegłego wieku, ale 
jednocześnie scenografi a nie jest 
dosłowna, mocniej do minionej 
epoki nawiązują kostiumy. 

Projekt kosti umów stworzyli artyści 
z Ukrainy.
– Do naszej współpracy, którą bar-
dzo miło wspominam, doszło przez 
przypadek. Anna Dukhovychna i 
Andrij Aleksandrowycz to uchodź-

cy z Kijowa, którzy przez jakiś czas 
przebywali w Bielsku-Białej. Uda-
ło nam się nawiązać współpracę, 
z  czego bardzo się cieszę. Z  kolei 
muzykę przygotował debiutujący u 
nas Franciszek Humel z Czeskiego 

Cieszyna. I jeśli ktoś jeszcze waha 
się, to polecamy, by wybrać się na 
tą ostatnią premierę w sezonie, bo 
sztuka jest szczególna i mamy na-
dzieję, że spodoba się też jej nasze 
sceniczne wykonanie. 

•••
My współcześnie 

mamy swoje kryzysy: 
pandemię, czas wojny, 

infl ację… Właściwie 
można powiedzieć, 
że przechodzimy od 
kryzysu do kryzysu

Scena Polska wzięła na warsztat powieść Lednickiej 

Scena Polska Teatru Cie-
szyńskiego w Czeskim Cie-
szynie wzięła na warsztat 
pierwszy tom powieści 

„Krzywy kościół” („Šikmý kostel”) 
Karin Lednickiej. Premiera przewi-
dziana jest na 22 października. We 
wtorek ekipa teatralna wraz z  re-
żyserem Radovanem Lipusem, au-
torką polskiego tłumaczenia i dra-
matyzacji Renatą Putzlacher oraz 
autorką literackiego pierwowzoru 
Karin Lednicką odwiedziła w Kar-
winie miejsca związane z  akcją 
książki. W plenerze rozmawialiśmy 
z twórcami spektaklu. 

– Bardzo się cieszę na to przed-
stawienie. Powierzyłam materiał 
twórcom, którym w pełni ufam. 
Renata Putzlacher jest świetnym 
dramaturgiem, Radovan Lipus 
świetnym reżyserem. Od począt-
ku marzyłam o tym, aby adaptacja 
teatralna była zarówno w języku 
czeskim, jak i polskim, ponieważ to 
odzwierciedla najważniejsze prze-
słanie mojej książki, która jest o lu-
dziach z tego regionu – powiedziała 
Lednická w rozmowie z „Głosem”. 

Renata Putzlacher przeczytała 
pierwszą część trylogii Lednickiej 
krótko po jej wydaniu w 2020 roku. 
Lockdown był dla niej okazją do od-
wiedzania starej Karwiny, pozna-

wania rodzinnych historii, odkry-
wania miasta od nowa. 

– O górnikach zostało bardzo 
dużo napisane, o ich bohaterstwie, 
o Celestynie Racku. To był mę-
ski świat. I raptem dzięki autorce 
„Krzywego kościoła” objawił się 
także świat kobiecy, uświadomi-
łam sobie, ile wdów i sierot zostało 
po górnikach – przyznała autorka 
scenariusza, która z reżyserem Li-
pusem pracowała w przeszłości 
m.in. nad głośnym „Cieszyńskim 
niebem”. 

– Bardzo lubię pracować z Rado-
vanem Lipusem, ponieważ oboje 
jesteśmy „tu stąd”. – podkreśli-
ła Putzlacher. – Ja katoliczka, on 
ewangelik, ja kobieta, on mężczy-
zna, on wyrastał na czeskiej lite-
raturze, ja na polskiej. Znakomicie 
się pracuje w takim teamie, bo jest 
dużo dyskusji. Nie wygląda to tak, 
że klepiemy się po plecach, ale trze-
ba wejść do innego kościoła, po-
znać inne obrzędy, tradycje. I to się 
nam sprawdziło przy „Cieszyńskim 
niebie”, przy „Domu dziennym, 
domu nocnym” Olgi Tokarczuk. 
Tak się złożyło, że robimy z Rado-
vanem rzeczy lokalne, zajmujące 
się i miejscem, i ludźmi. 

W adaptacji teatralnej będzie się 
przewijała historia Barbary, która 

jest kobietą tradycyjną, wierzącą i 
przyjmującą los oraz Julki, jej przy-
jaciółki, która próbuje się wyłamać 
i żyć inaczej. Pokazane zostanie 
ciężkie życie kobiet, jak i dylematy 
narodowościowe. Putzlacher pod-
kreśliła, że w „Krzywym kościele” 
jest wiele dobrych kobiecych ról dla 
aktorek Sceny Polskiej. Dokładnej 
obsady nie zdradziła, wymieniła je-
dynie Halinę Pasekową jako Zosię, 
najstarszą z kobiet, pełną życiowej 
mądrości. Narratora – „ducha Kar-
winy” zagra Jan Monczka, aktor 
pochodzący z Karwiny, a od lat 

pracujący w Krakowie, Warszawie 
i Pradze. Artysta sam zgłosił chęć 
uczestniczenia w tym projekcie. 

Reżyser Lipus daleki był od prze-
widywań, czy sztuka odniesie suk-
ces. 

– Powieść jest bardzo popularna, 
a adaptacja teatralna powieści za-
wsze niesie z sobą pewne ryzyko. 
Tym bardziej że książka nie została 
jeszcze przetłumaczona na język 
polski, wobec czego część widzów 
Sceny Polskiej czytała ją po czesku, 
dla wielu innych będzie to zupełnie 
nowa historia. Podziwiam Renatę, 

że z tej masy literatury wydobyła to 
najistotniejsze. Teraz chodzi o to, 
aby udało nam się oddać emocje, 
relacje oraz wydarzenia, i przeka-
zać je ludziom, którzy przyjdą obej-
rzeć spektakl – powiedział. 

– Pomysł sięgnięcia po „Krzy-
wy kościół” pojawił się dość szyb-
ko po ukazaniu się powieści. Nie 
ukrywam, że nasze przygotowania 
zahamował COVID-19. Teraz doj-
rzał czas. Za tydzień rozpoczniemy 
właściwe próby – podsumował kie-
rownik artystyczny Sceny Polskiej 
Bogdan Kokotek.  (dc)

● Ekipa teatralna przy „krzywym” kościele pw. św. Piotra z Alkantary. Druga z prawej pisarka Karin Lednická, w kapeluszu 
reżyser Radovan Lipus. Fot.�DANUTA�CHLUP

● Bogdan Kokotek. Fot. KARIN�DZIADEK
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PODRÓŻE MAŁE I DUŻE. Poleca Jakub Skałka /21/

Wojna na słowa

„Wojna domowa, od wie-
lu wieków trwa/Wojna 
na gesty, wojna na sło-
wa” – to słowa piosenki 

z czołówki jednego z tych seriali telewi-
zyjnych, które ubarwiały humorem moje 
dzieciństwo. Szło w niej o przedstawione z 
dowcipem kłótnie, spory i nieporozumienia 
rodzinne. Ale prawdziwa wojna domowa – 
to dla wielu najstraszliwsza z wojen. Nawet 
kiedy mamy do czynienia z zimną wojną do-
mową, powodów do śmiechu nie ma. Choć, 
to prawda, niekiedy bywa – jednocześnie – i 
straszno, i smieszno.

I
W swoim ostatnim wstępniaku Tomasz Lis, 
były już dzisiaj redaktor naczelny „New-
sweeka”, zajął się po raz nie wiadomo który 
symetryzmem. Otóż są na polskiej scenie 
medialnej osobnicy (i osobniczki), którzy 
„służą władzy (...) ze zwykłej głupoty w 
imię czegoś, co nazwano symetryzmem. 
Bardzo zazdroszczę kolegom z »Polityki«, 
którzy wymyślili to słowo, bo zrobiło bez-
dyskusyjną karierę. Symetryści chyba je 
nawet lubią. Uznali, że symetryzm to nie 
synonim oportunizmu i tchórzostwa, ale 
obiektywizmu i bezstronności. Symetryzm 
jednak, z całym szacunkiem dla moich ko-
legów z »Polityki«, to zdecydowanie za ład-
ne słowo na opis postawy, której istotą jest 
intelektualne szalbierstwo, tchórzostwo, 
cwaniactwo, cynizm i nihilizm przebrany 
za intelektualną niezależność” (Tomasz 
Lis, „Czwarta pseudowładza”, „Newsweek” 
23-29. 5. 2022, s. 5).

No cóż, symetrystów nikt nie lubi, ani 
lewicowo-liberalny Tomasz Lis, ani kon-
serwatysta Bronisław Wildstein. Wreszcie 
– proszę sobie przypomnieć telewizyjne wy-
znanie wiary wyrażone z całą mocą przez 
jedną ze stron wojny polsko-polskiej: „Jaka 
jest prawda, wszyscy wiemy i żadne fakty 
tego nie zmienią”. A na przykład taki Rafał 
Woś, to na pewno symetrysta – skądinąd 
wyrzucany z różnych gazet, m.in. z „Polity-
ki” i „Tygodnika Powszechnego”.

No ale jeśli się jest przekonanym, że 
„Polskie elity prą do wojen kulturowych. 
Chodzi o wmówienie ludziom, że mamy się 
nienawidzić i sobą gardzić. Tęczowy-biało-
-czerwonym. A biało-czerwony tęczowym. 
Z wojnami zawsze jest tak, że elity wywołu-
ją je w imię własnych korzyści. A potem po-
syłają na front zwykłych ludzi w charakte-
rze mięsa armatniego. Robią to oczywiście 
z ustami pełnymi górnolotnych sloganów. 
Nie inaczej jest dziś z wojnami kulturowy-
mi w Polsce. Ale szczególnie mocno har-
cownicy są reprezentowani w mediach, dla 
których polityka wyczerpuje się na ostrych 
opozycjach: rodzina vs LGBT, wiara vs 
gender, naród vs kosmopolityzm, związki 
partnerskie vs zaostrzenie ustawy aborcyj-
nej, groźba laicyzacji vs świeckie państwo. 
Może czas powiedzieć, że wojny, które ich 
kręcą, nie są wojnami, którymi żyje więk-
szość społeczeństwa. Nie dajmy się dzielić, 
by oni mogli dalej rządzić” (R. Woś, „Nie 
idźcie na wojnę kulturową”, „Super Eks-
pres” 22. 10. 2019) – to czego niby oczeki-
wać? 

II
Ta – najbardziej delikatnie rzecz ujmując 
– niechęć do symetryzmu nie jest zresztą 
w wojnach domowych niczym nowym. Ba, 
zdaje się stara jak ludzka natura. Może nie 
powinno nas to specjalnie dziwić. Wresz-
cie – jak przekonuje Umberto Eco, to co 
wydaje się nam ponowoczesne, może oka-
zać się znacznie bardziej, niż skłonni byli-

byśmy sądzić, starożytne. Autor „Imienia 
róży” miał wprawdzie na u wadze świat 
myśli, ale jego diagnozę zastosować moż-
na także do natury pewnych zjawisk spo-
łecznych i kulturowych. Spójrzmy co też 
pisze Tukidydes w „Wojnie peloponeskiej” 
o wojnie domowej w Korkirze: „Wtedy rów-
nież zmieniano dowolnie znaczenie wielu 
wyrazów. Nierozumna zuchwałość uznana 
została za pełną poświęcenia dla przyjaciół 
odwagę, przezorna wstrzemięźliwość – za 
szukające pięknego pozoru tchórzostwo, 
umiar – za ukrytą bojaźliwość, a kto z za-
sady radził się rozumu, uchodził za czło-
wieka wygodnego i  leniwego; bezmyślną 
zuchwałość uważano za cechę prawdziwe-
go mężczyzny, a  jeśli ktoś się nad czymś 
spokojnie zastanawiał, sądzono, że szuka 
dogodnego pretekstu, aby się wycofać. 
Ten, kto się oburzał i gniewał, zawsze znaj-
dował posłuch, ten, kto się mu sprzeciwiał 
– był podejrzany. Bezpartyjnych zaś oby-
wateli gnębiły obie strony, dlatego że nie 
brali udziału w  walce i  zazdroszczono im 
spokoju”.

III
W starożytnym Rzymie nie było inaczej. 
„Przedstawił (Pompejusz Wielki – K.Ł.) sy-
tuację obu armii (senackiej Pompejusza i 
legionów Juliusza Cezara) po bitwie (pod 
Dyrrachium). Po stronie przeciwnika zginę-
ło około tysiąca ludzi, trzystu było wziętych 
do niewoli. Labienus natychmiast zapropo-
nował, by wszyscy jeńcy zostali straceni. 

– Boję się, że mogą nakłaniać do zdrady 
naszych żołnierzy, którzy ich pilnują. Poza 
tym stracili prawo do życia – oświadczył. 

Cycero skrzywił się z niesmakiem i wstał, 
żeby zaprotestować. 

– Odnieśliśmy wielkie zwycięstwo. Ko-
niec wojny jest w zasięgu wzroku. Czy nie 
nadeszła pora, by okazać wspaniałomyśl-
ność?

– Nie – odparł Labienus. – Trzeba ich uka-
rać dla przykładu.

– Wiedząc, co ich czeka, jeśli się podda-
dzą, żołnierze Cezara będą walczyli z jesz-
cze większą zaciekłością. 

– Trudno. Taktyka Cezara polegająca na 
udzielaniu łaski stanowi wielkie zagrożenie 
dla naszego morale. (...) Jeśli nie będziemy 
brać jeńców, Cezar będzie zmuszony postę-
pować tak samo. 

– Zgadzam się z Labienusem – oświadczył 
stanowczo Pompejusz, chcąc zakończyć ten 
spór. – Poza tym ludzie Cezara to zdrajcy, 
którzy chwycili nielegalnie za broń przeciw-
ko swoim rodakom. Dlatego zaliczają się do 
zupełnie innej kategorii niż nasi żołnierze. 
(...)

– Chwileczkę. Czy walczymy o cywilizo-
wane zasady, czy też jesteśmy dzikimi be-
stiami? Chciałbym, żeby zapisano, że moim 
zdaniem to błąd – powiedział. 

– A ja chciałbym, żeby zapisano – odezwał 
się Ahenobarbus – że zdrajcami są nie tylko 
ci, którzy walczą otwarcie po stronie Cezara, 
ale także wszyscy, którzy usiłują zachować 
neutralność, namawiają do zawarcia pokoju 
albo kontaktują się z wrogiem” (R. Harris, 
„Dyktator”, przeł. A. Szulc, Warszawa 2016, 
s. 235-236)

Walka z symetryzmem – w tym przypad-
ku symetryzmem Cycerona – ma jak widać 
długą historię...

PS. W tym samym numerze „Newsweeka”, 
w którym Lis pisał o zaprzaństwie polskich 
mediów, Manuela Gretkowska błysnęła fra-
zą „będąc kobietą albo normalnym człowie-
kiem”. O co szło autorce „Obywatelki”? Tyl-
ko poważne interpretacje.  

Piastowie na Wyspach: 
część II

Małgorzata cieszyńska, bo tak 
zwykło się określać córkę Prze-
mysława I Noszaka na łamach 
nielicznych poświęconych jej 

rodzimych opracowań, znacznie lepiej zna-
na jest jako Margaret of Teschen dzięki histo-
riografi i anglosaskiej. Na świat przyszła naj-
pewniej w Cieszynie, jako owoc małżeństwa 
księcia z dalszą krewną Elżbietą – najstarszą 
córką księcia bytomsko-kozielskiego Bole-
sława, jedną z ostatnich przedstawicielek 
tamtejszej linii Piastów.

•••
Choć jej ojciec należał do politycznej elity 
ówczesnej Europy i po dziś dzień pozostaje 
bodaj najlepiej rozpoznawalnym z cieszyń-
skich książąt, na temat jej młodości na próż-
no szukać informacji w źródłach. Młode lata 
Piastówny, spędzone w zimnych komnatach 
nieistniejącego dziś zamku, słuchającej nie-
dzielnej mszy w rotundzie czy wymykającej 
się służbie, by pobiegać po stromych ulicz-
kach cieszyńskiego grodu pozostają wyłącz-
nie w gestii naszej wyobraźni, bo nie skreśli-
ła o nich wzmianki ręka żadnego kronikarza.

Dla Szymona z Felbrigg, z którym połą-
czyć ją miał w przyszłości węzeł małżeński, 
historia okazała się łaskawsza. Wszystko 
wskazuje na to, że od najmłodszych lat wy-
chowywał się na dworze królewskim, zaś 
ten – jak wiadomo – to najlepsze miejsce 
na nawiązywanie przydatnych kontaktów. 
Takim zdecydowanie okazała się – choć do-
mniemana – przyjaźń z rówieśnikiem, nieja-
kim Ryśkiem. Los chciał, że ten, syn księcia 
Akwitanii, przeżył swojego starszego brata, 
ojca i dziadka, stając się księciem Walii, na-
stępcą tronu, a w końcu królem Anglii. Ry-
siek, czy raczej Ryszard II „z Bożej łaski król 
Anglii i Francji”, nie zapomniał o przyjacielu 
z lat młodości. Sir Simon został wyniesio-
ny do rangi królewskiego chorążego, wziął 
także udział w szczególnej misji, jaką była 
eskorta przyszłej angielskiej królowej, Anny 
Czeskiej, z rodzinnego dworu w Pradze na 
dwór Ryszarda II.

Nie wiemy, kiedy Szymon i Małgorzata 
spotkali się po raz pierwszy. Być może jesz-
cze w sierpniu 1381 roku, gdy kierujący misją 
dyplomatyczną książę Przemysław przed-
stawiał Wacławowi IV i jego córce angiel-
skich delegatów, z którymi księżniczka mia-

ła wyruszyć w  wielomiesięczną podróż ku 
swojemu przeznaczeniu. Być może w czasie 
męczącej wędrówki, wśród niebezpiecznych 
lasów i bezdroży, a może jednej z wielu uczt, 
organizowanych przez gospodarzy zamków 
odwiedzanych przez świtę dziedziczki Luk-
semburgów, mającą wkrótce połączyć swój 
ród z Plantagenetami. Wśród licznego dwo-
ru towarzyszącego Annie była bowiem tak-
że Małgorzata, która – ze względu na funk-
cję ojca – miała zapewne niemało okazji do 
przebywania w towarzystwie najznaczniej-
szych uczestników delegacji.

•••
Po ślubie pary królewskiej, koronacji Anny 
Czeskiej na królową i hucznym świętowa-
niu zaślubin, większość gości opuściło dwór 
Ryszarda. Część została jednak na dłużej, 
między innymi książę Przemysław, któ-
ry z  częścią praskiego dworu obecny był w 
Anglii jeszcze w sierpniu, kiedy to wydano 
poświadczony źródłowo rozkaz przygotowa-
nia statków umożliwiających powrót. Przy-
puszcza się, że pozostał właśnie w związku z 
małżeństwem córki, która – prócz godności 
książęcej – zyskać miała wkrótce tytuł baro-
nessy.

Trudno dziś orzec, czy małżeństwo Małgo-
rzaty z Szymonem było owocem prawdziwej 
miłości, dyplomatycznego kunsztu jej ojca, 
czy – jak piszą niektórzy – inicjatorem był 
sam król Ryszard II. Faktem jest, że wiele 
spośród dwórek Anny związało się z angiel-
skimi dostojnikami i osiadło na Wyspach, 
bo na organizację ich kosztownych wesel na 
koszt państwa uskarżał się jeden z autorów 
Kroniki Westminsterskiej. Osiadła i nasza 
rodaczka, zamieszkując z małżonkiem w 
nadmorskim Felbrigg. Ciekawe, czy dźwięki 
obmywających brzegi fal Morza Północnego 
przywodziły jej na myśl szum Olzy, któremu 
przysłuchiwała się z komnat rodzinnego 
zamku?

•••
Tutaj powiła trzy córki, spędziła resztę życia 
i została pochowana, w kościele pod wezwa-
niem swojej patronki. W nim to, na nagrobnej 
płycie, czujne oko wypatrzeć może piastow-
skiego orła, wiernie strzegącego pamięci o 
korzeniach cieszyńskiej „Lady de Felbrigg”.
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Sukces »Zaolzioczka«

Dziecięcy zespół folklo-
rystyczny „Zaolzioczek” 
z Jabłonkowa otrzymał 
specjalne wyróżnienie 

w fi nale 27.  Krajowego Przeglądu 
Dziecięcych Zespołów Folklory-
stycznych w Jihlawie. Jurorzy do-
cenili młodych artystów z  Zaolzia 
za naturalność gwary, jaką posłu-
giwali się w swoim programie sce-
nicznym.

W fi nale tego konkursu, jaki w 
sobotę 11 czerwca odbył się w Ji-
hlawie, zaprezentowało się dwa-
naście zespołów folklorystycznych 
z Czech, Moraw i Śląska. Wśród 
nich był dziecięcy zespół folklory-
styczny „Zaolzioczek” z Jabłonko-
wa. – Do tego fi nału udało nam się 
awansować w ubiegłym roku, ale 
pandemia koronawirusa pomie-
szała szyki i ten fi nał odbył się do-
piero w tym roku – informuje Mar-
cin Filipczyk, kierownik zespołu.

Jabłonkowski „Zaolzioczek” ze 
swoim programem „Jak jo cho-
dzil do szkoły” znalazł się w gro-
nie sześciu najlepszych i otrzymał 
specjalne wyróżnienie. Jurorzy 
docenili młodych artystów za na-
turalność gwary, jaką posługiwali 

się w swoim programie scenicz-
nym. Autorką choreografi i do tego 
programu była Lucyna Tomek, a za 
oprawę muzyczną odpowiedzialny 
był Jaromir Chlouba. 

– Trochę się obawialiśmy, że z tą 
nasza gwarą nas nie zrozumieją. 
Ale chyba się im to spodobało – 
uśmiecha się Lucyna Tomek.

W jury znaleźli się choreogra-
fowie, tancerze i pedagodzy z 
różnych stron Czech. Wśród nich 
Magdalena Mučkowa, dyrektorka 
artystyczna CM Danaj ze Strážnicy, 
cymbalistka, pedagożka i redaktor-
ka Czeskiego Radia Brno i prezen-
terka telewizyjna.

– Pochwaliła nas za autentycz-
ność występu dzieci na scenie i 
za grę kapeli. Powiedziała, że nie 
mamy nic zmieniać, tylko robić 
nadal to, co robimy. Taka opinia 
rozgrzała nasze serca – przyznała 
Tomek.

Po sobotnim sukcesie, w niedzie-
lę młodzi artyści „Zaolzioczka” w 
nagrodę zwiedzili ogród zoologicz-
ny w Jihlawie oraz wybrali się na 
basen.

Krajowy Przegląd Dziecięcych 
Zespołów Folklorystycznych orga-

nizowany jest co dwa lata. Z bie-
giem czasu stał się prestiżowym 
wydarzeniem, które prezentuje 

różnorodne podejścia do scenicz-
nego przetwarzania elementów 
związanych z tradycyjną kulturą 

ludową. Patronat nad tegorocznym 
fi nałem sprawował minister kultu-
ry Martin Baxa. 

● Jurorzy docenili młodych artystów z Zaolzia za naturalność gwary, jaką posługiwali się w swoim programie scenicznym. 
Fot.�materiały�prasowe�zespołu

Żywot człowieka 
w jednym rytmie
W najbliższą niedzielę w Morawskim Teatrze w Ołomuńcu wystąpi jeden z najlepszych teatrów w Polsce – 
krakowska scena KTO. O 21.00 artyści wystawią sztukę „Peregrinus”. Czekali na to wydarzenie długie miesiące…

Tomasz Wolff 

S
cena tak reklamuje 
swoje nietuzinko-
we przedsięwzięcie: 
„Inspirowany poezją 
T.S.  Eliota wędru-
jący spektakl ulicz-
ny pokazuje dzień 

z życia współczesnego everymana. 
W  efektownej wizualno-choreo-
grafi cznej formie, z  groteskowym 
przymrużeniem oka, dotkliwie 
obnaża pułapki współczesnego 
świata, w które masowo dajemy się 

łapać, bezrefl eksyjnie tracąc linie 
papilarne naszych dusz. Czy  zbio-
rowe opętanie Peregrinusów 
ma swój kres? Czy w tej podróży pa-
damy ofi arami dybuków, czy może 
sami się nimi stajemy?”. O tym, że 
szykuje się duże wydarzenie arty-
styczne, może świadczyć fakt, że 
w ciągu pięciu lat od premiery „Pe-
regrinus” został zaprezentowany 
na ponad 50 festiwalach na całym 
świecie – od Nowego Jorku, przez 
Europę, po daleką Azję.

Jak podkreśliła Izabella Wołłej-
ko-Chwastowicz, konsul generalna 

RP w Ostrawie, występ odbędzie 
się w ramach Polskiego Sezonu w 
Ołomuńcu, który jest wspólnym 
przedsięwzięciem ostrawskiego 
konsulatu oraz Instytutu Polskiego 
w Pradze.

Jerzy Zoń, współzałożyciel te-
atru KTO oraz reżyser „Peregrinu-
sa”, tak odpowiedział na pytanie, 
z czym widz powinien wyjść po 
tym spektaklu: – Generalnie widz 
nie powinien z tego spektaklu 
wychodzić, ale uciekać! Bo to jest 
rzeczywistość płaska, jednowy-
miarowa, nijaka. Jak możemy żyć 

przez lata w tym samym rytmie. 
Gdy graliśmy w Korei, w centrum 
Seulu podszedł do mnie pijany Ko-
reańczyk, w sobotę na ulicy, przy-
kuty do swojej walizki z laptopem, 
elegancko ubrany przyszedł tam 
by odreagować. I podszedł taki 
biznesmen koreański i mówi: Pro-
szę pana ja dziś na pana spektaklu 
płakałem. Odpowiedziałem: bar-
dzo ciekawe. Doprecyzował potem, 
że płakał nie przy fi nale, nie na 
początku, nie w innych scenach. 
Temu dorosłemu mężczyźnie łzy 
popłynęły na widok wyciąganych 
dziewięciu kolorowych krawatów. 
Zrozumiał, że on te krawaty wy-
ciąga od 30 lat. Miał sześć kolorów 
i zawsze rano wyciągał jeden. To 
jest utrafi one. Ten sam wygląd, te 
same emocje, właściwie bez emo-
cji, bo maska nie ma przecież takiej 
emocji tak na niego zadziałały. Jest 
to spektakl czytelny pod każdą sze-
rokością geografi czną, a nawet w 
krajach dopiero się rozwijających, 
w których powiedzmy, że styl życia 

wielkiej korporacji jeszcze się nie 
zaczął, już to przeczuwają. Za tym 
idzie homogenizacja i kultury i 
dzieł sztuki. Polega to mniej więcej 
na tym, że śpiąc w hotelu w Istam-
bule w roku 1991 otrzymałem na 
śniadanie taki sam jogurt jak rok 
wcześniej w Niemczech, pół roku 
później w Polsce i zobaczyłem taką 
samą audycję „Milionerzy” jak w 
polskiej, azjatyckiej czy amerykań-
skiej telewizji.

Warto dodać, scena KTO miała 
wystąpić w Ołomuńcu już dawno 
temu. Jerzy Zoń gościł w tym mie-
ście w grudniu 2019 roku, tuż przed 
pandemią koronawirusa. Bardzo 
mu się wtedy spodobała atmosfera 
bożonarodzeniowego jarmarku.

– Plany były inne, nasza aktyw-
ność miała wyglądać inaczej, miało 
być grane duże plenerowe widowi-
sko. Trzy lata czekaliśmy, żeby do-
jechać z tym spektaklem, wiec tym 
bardziej jesteśmy zniecierpliwieni 
tym radosnym aspektem – dodał.
 

•••
Generalnie widz nie 

powinien z tego spektaklu 
wychodzić, ale uciekać! 
Bo to jest rzeczywistość 

płaska, jednowymiarowa, 
nijaka. Jak możemy żyć przez 

lata w tym samym rytmie

● Autorzy „Peregrinusa” przekonują, że 
jest on zrozumiały na całym świecie, pod 
każdą szerokością geografi czną. Fot. ARC
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W SKRÓCIE

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 
Szaleństwo Majki Skowron. 
Wyspa  
Sobota 18 czerwca, godz. 12.30 

PIĄTEK 17 CZERWCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj 
się w Polsce. Zamek Królewski na 
Wawelu 7.00 Wojciech Cejrow-
ski - boso przez świat. Wyprawa 
na Madagaskar 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.35 Panorama 10.45 
Pytanie na śniadanie 11.10 Poland 
in Undiscovered. Bochnia 11.30 
Na sygnale. Jesteś moją dopaminą 
12.00 Wiadomości 12.15 Za ma-
rzenia (s.) 14.00 Szansa na sukces. 
Opole 2022. Justyna Steczkowska 
15.00 Wiadomości 15.20 Bajki 
naszych rodziców. Wielka podróż 
Bolka i Lolka 15.30 Wielka podróż 
Bolka i Lolka. Dziki Zachód 15.40 
Wyprawa profesora Gąbki. Pierw-
szy Myping (s.) 16.00 Zakochaj się 
w Polsce. Dukla 16.30 Na sygnale 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Lekkie 
kino letnie. Przygody pana Micha-
ła. Smak zemsty 17.55 Przygody 
pana Michała. Bułat i szabla (s.) 
18.30 Informacje kulturalne 18.50 
Polonia Express 19.10 Olá Polônia 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.15 59. KFPP w Opolu - Od Opola 
do Opola. Największe gwiazdy! 

SOBOTA 18 CZERWCA 

6.10 Program rozrywkowy 6.55 
Prasa donosi. Wielokulturowa II RP 
7.05 Giganci historii. Artyści XX-le-
cia międzywojennego 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Zoom Polonii 
11.20 Kabaretowe Naj. Miłość. Jak 
nie podrywać 12.05 Księga Ksiąg. 
W lwiej jamie 12.30 Szaleństwo 
Majki Skowron. Wyspa (s.) 13.00 
Złota kaczka 13.55 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 
2021 16.00 Przystanek slow food 
16.30 Kulinarne wędrówki z Jolą 
Kleser 17.00 Teleexpress 17.20 Za 
marzenia (s.) 18.10 Szansa na suk-
ces. Opole 2022. Andrzej Korzyński 
19.05 Zoom Polonii 19.10 Kabare-
towe Naj. Legenda kabaretu - Jerzy 
Wasowski 19.30 Wiadomości 20.15 
59. KFPP w Opolu - Premiery 22.25 
59. KFPP w Opolu - Dziewczyna sza-
mana - 50. urodziny Justyny Stecz-
kowskiej. 

NIEDZIELA 19 CZERWCA 

6.00 59. KFPP w Opolu - Dziew-
czyna szamana - 50. urodziny Ju-
styny Steczkowskiej 6.55 Kariera 
Nikodema Dyzmy (s.) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.45 Zoom Polonii 
11.50 Między ziemią a niebem 
12.00 Anioł Pański 12.15 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.50 Słowo 
na niedzielę. Asyż na Mazurach 
13.00 Transmisja mszy świętej 
z kościoła Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Parznie 14.15 Ka-
riera Nikodema Dyzmy (s.) 15.10 
Fajna Polska. Mazury 16.00 Słow-
nik polsko@polski 16.30 Tacy 
byliśmy. Na opolskiej scenie 16.55 
Zoom Polonii 17.00 Teleexpress 
17.20 Za marzenia (s.) 18.15 59. 
KFPP w Opolu - Dziewczyna 
szamana - 50. urodziny Justyny 
Steczkowskiej 19.10 Lajk! 19.25 
Zoom Polonii 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.15 Osiecka (s.) 
21.05 Wielki koncert nocy letniej. 
Muzyka fi lmowa 22.30 59. KFPP 
w Opolu – „To już lato!”, czyli wa-
kacyjne opolskie przeboje. 

PONIEDZIAŁEK 20 CZERWCA 

6.00 Tacy byliśmy. Na opolskiej 
scenie 6.30 Luteranie w sieci 6.50 
Rok 1982. Kalendarium 7.00 Sma-

ki świata - pośród mórz 7.30 Pyta-
nie na śniadanie 10.35 Panorama 
10.40 Pytanie na śniadanie 11.10 
Polonia Express 11.30 Barwy szczę-
ścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 
Film fabularny 13.25 Osiecka (s.) 
14.15 Od nasiona do drewna 15.00 
Wiadomości 15.20 Figu Migu na 
planecie Czochras 15.40 Wieczór 
z Wiadomirkiem. Neptun 15.50 
Ale talent. Girlanda urodzinowa 
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Bar-
wy szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Lekkie kino letnie. Przygody 
pana Michała 18.30 Informacje 
kulturalne 18.55 Kamperem po po-
łudniu (mag.) 19.20 Polacy światu 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Czas honoru 4 (s.) 22.05 Po-
lonia 24 22.35 Fajna Polska. Mazury 
23.30 Leśniczówka (s.). 

WTOREK 21 CZERWCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożytecz-
ni.pl 7.00 Okrasa łamie przepisy. 
Kuchnia Kielecczyzny 7.30 Pyta-
nie na śniadanie 10.40 Panorama 
10.45 Pytanie na śniadanie 11.10 
Kamperem po południu 11.30 Bar-
wy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Czas honoru 4. Ostatnia 
podróż 14.05 Giganci historii. Unie 
polsko-litewskie 15.00 Wiadomo-
ści 15.15 Żywot sarmacki. Edukacja 
15.35 Przyjaciele Misia i Margolci 
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Bar-
wy szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Lekkie kino letnie. Czarne 
chmury 18.15 W rytmie disco. Mi-
sia Furtak 18.30 Informacje kultu-
ralne 18.50 Nad Niemnem 19.10 
Studio Lwów 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Ojciec Mate-
usz 9 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 
59. KFPP w Opolu - Scena alterna-
tywna 23.30 Leśniczówka (s.). 

ŚRODA 22 CZERWCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Mój dom In-
die 7.15 Co na obiad? Stek z antryko-
tu 7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 
Panorama 10.45 Pytanie na śniada-
nie 11.10 Studio Lwów 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Ojciec Mateusz 9 (s.) 14.00 
Autoportret za mgłą. Olga Boznań-
ska 15.00 Wiadomości 15.20 Ani-
mowanki. Rodzina Trefl ików 15.40 
Nela Mała Reporterka 16.00 Leśni-
czówka (s.) 16.30 Barwy szczęścia 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Lekkie 
kino letnie. Czarne chmury 18.15 
W rytmie disco. Marek Piekarczyk 
18.30 Informacje kulturalne 18.50 
Kierunek Zachód 19.10 Magazyn 
z Wysp 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Miłość nad rozlewi-
skiem (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 
Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna 
trasa Dwójki - 2021 23.35 Leśni-
czówka (s.). 

CZWARTEK 23 CZERWCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Słownik pol-
sko@polski 7.00 Qulszoł - kulinar-
ne potyczki 7.30 Pytanie na śniada-
nie 10.35 Panorama 10.45 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Nad Niemnem 
11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 Miłość nad roz-
lewiskiem (s.) 14.00 Wiek w służbie 
- Deo et patriae 15.00 Wiadomości 
15.20 Bajki naszych rodziców. Rek-
sio 15.35 Bajki naszych rodziców. 
Pomysłowy Dobromir 16.00 Leśni-
czówka (s.) 16.30 Barwy szczęścia 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Lekkie 
kino letnie. Czarne chmury 18.10 
W rytmie disco. Kombi 18.30 Infor-
macje kulturalne 18.50 Wilnoteka 
19.10 W obiektywie Polonii. Wschód 
19.30 Wiadomości, sport 20.10 
Ekstradycja 3 (s.) 22.05 Polonia 24 
22.35 Kabaret. Super Show Dwójki 
23.30 Leśniczówka (s.) 0.00 Midni-
ght News. 

Teatralna uczta
Na scenie tak lekko, radośnie, spontanicznie… A przecież ta premiera wymagała 
trzech miesięcy ciężkiej pracy. Janusz Korczak miał rację, pokładając w dzieciach 
tyle nadziei. Naprawdę można na nie liczyć! W piątek 3 czerwca w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie widzowie mogli obejrzeć najnowszą premierę Polskiego Teatru 
„Studio” w Wilnie. „Król Maciuś I” to spektakl nie tylko dla dzieci, lecz także tworzony 
wspólnie z dziećmi.

J
eszcze nigdy nie zda-
rzyło mi się pracować 
z tak dużym dziecię-
cym zespołem. Dzie-
ci są u nas niemal 
zawsze, chętnie je 
angażujemy, ale tym 

razem całkowicie dominowały. I 
to było naprawdę wspaniałe – za-
pewnia Lilija Kiejzik, reżyserka 
spektaklu i kierowniczka Polskiego 
Teatru „Studio”. W przedstawie-
niu u boku dzieci z polskich szkół 
z Wilna zagrali też młodzi aktorzy 
z Ukrainy i Białorusi, którzy swoje 
kwestie wygłosili w językach ojczy-
stych.

Przygotowania do spektaklu 
trwały trzy miesiące. Było to wy-
zwanie nie tylko dla aktorów, lecz 
także dla ich rodziców, którym 
szczególnie dziękowała kierow-
niczka teatru. – Rzeczywiście, te 
ostatnie trzy miesiące właściwie 
żyliśmy spektaklem. Mój syn miał 
pięć prób w tygodniu, więc była to 
codzienna praca, ale muszę przy-
znać, że nie musieliśmy mu poma-
gać w domu. Wszystkiego nauczył 
się podczas prób, co trochę może 
zadziwiać, bo to 40 stron scenariu-
sza – mówi Beata Bużyńska, mama 
Radka, czyli Króla Maciusia I.

– Nie było to dla mnie bardzo 
trudne, ponieważ brałem już wie-
le razy udział w konkursach recy-
tatorskich, ale trzeba przyznać, że 
prób było naprawdę bardzo dużo. 
Ale przez to bardzo się zżyliśmy, 

wcześniej znałem tylko Kajtka, a 
teraz wszyscy jesteśmy przyjaciół-
mi i już myślę, jak to będzie bez 
tych naszych spotkań – mówi od-
twórca głównej roli.

Tak duże zaangażowanie wy-
magało oczywiście dokonywania 
pewnych wyborów. Mama Radka 
powiedziała, że nauka nie ucierpia-
ła, ale żeby brać udział w próbach… 
musiał zrezygnować z karate. Zda-
rzały się też różne, typowo dziecię-
ce tragedie, których dorośli już nie 
doświadczają, jak np. mleczny ząb, 
który właśnie w dniu premiery po-
stanowił sobie wypaść. –  Mój syn 
obudził się rano ze spuchniętą bu-
zią. Okazało się, że tym razem mle-
czak nie chce odejść spokojnie, ale 
ból zszedł na dalszy plan, bo ważna 
była premiera. Od rana więc próbo-
waliśmy opanować sytuację i udało 
się, o 12 wystąpił razem ze wszyst-
kimi – cieszy się Walenty Wojniłło.

Podczas ponadgodzinnego wi-
dowiska nikt nie mógł się nudzić. 
Dynamiczne sceny, pełne śpiewu 
i tańca, wciągały widownię, za-
równo młodą, jak i tę nieco star-
szą. Dzieci świetnie poradziły so-
bie nie tylko ze skomplikowanym 
scenariuszem – bo król Maciuś I, 
pomimo niezbyt długich rządów, 
miał przecież wiele przygód – ale 
także z grą aktorską, która w zdu-
mienie wprowadziła niejednego 
z dorosłych. Ważne było również 
to, że tekst Janusza Korczaka dziś, 
gdy tak niedaleko toczy się wojna, 

jest szczególnie wymowny, a to, 
co pewnie w innych warunkach 
odczytalibyśmy jedynie jako dzie-
cięcą zabawę, współcześnie może 
niepokoić.

Nie ma wątpliwości, że młody 
zespół, któremu pomagali profe-
sjonaliści, jak choćby Oskar Wygo-
nowski w roli doktora, odniósł suk-
ces. Nic więc dziwnego, że wszyscy 
niecierpliwie czekają na kolejną 
możliwość pokazania swoich 
umiejętności, tym razem na scenie 
prawdziwego teatru. – Nie wiem, 
skąd ten pomysł, ale dzieci już py-
tają, kiedy wystąpimy na Pohulan-
ce. Oczywiście, bardzo będziemy 
się starali o taką możliwość, bo 
to wspaniały zespół, który dał z 
siebie wszystko  – podkreśla Lilija 
Kiejzik.

Polski Teatr „Studio” w Wilnie 
wystawił „Króla Maciusia I” już po 
raz trzeci. – To bardzo mądra, waż-
na opowieść i wracamy do niej co 
pewien czas. Ten spektakl to swo-
isty hołd dla twórcy króla Maciusia. 
Ostatnio wystawiliśmy go dziesięć 
lat temu z okazji roku Janusza Kor-
czaka. Tym razem na scenie w ro-
lach dorosłych byli również ci, któ-
rzy dziesięć lat temu grali w nim 
jako dzieci. Mam nadzieję, że ci 
młodzi aktorzy, którzy w tym roku 
z tak wielkim entuzjazmem brali 
udział w przygotowaniach i spekta-
klu, jeszcze nieraz wystąpią razem 
z nami – podsumowuje Kiejzik.

 „Kurier Wileński”/LITWA

● W przedstawieniu u boku dzieci z pol-
skich szkół z Wilna zagrali też młodzi 
aktorzy z Ukrainy i Białorusi. 
Fot.�RIČARDAS�GRIGAS

MFK Karwina: widać 
wielką determinację
Zamiast wspólnego topienia się w depresji, w MFK Karwinia otworzono w tym tygodniu aktualny rozdział 
w historii klubu. Drugoligowe mott o piłkarzy brzmi: „Jak najszybciej wrócić do elity”. Najlepiej od razu w sezonie 
2022/2023. Od poniedziałku ruszyły w Karwinie przedsezonowe zajęcia na dwóch frontach: na boisku oraz na 
piłkarskiej giełdzie. 

Janusz Bitt mar

N
ad Olzą po 
sześciu latach 
sp ę dz onych 
w najwyższej 
klasie pił-
karskich roz-
grywek w RC 

szybko przestawiono się na dru-
goligową rzeczywistość. Nowy tre-
ner Tomáš Hejdušek powoli kom-
pletuje zespół pod kątem walki w 
rozgrywkach FNL, które wbrew 
niektórym opiniom wcale nie na-
leżą do łatwych, o czym zresztą 
przekonują się od kilku sezonów 
piłkarze Trzyńca. Właśnie derby z 
Trzyńcem i Opawą będą należały 
do jasnych punktów nowego dru-
goligowego sezonu. W Karwinie 
ambicje są niemniej wyższe, niż w 
dwóch wspomnianych wyżej klu-
bach, odważne plany zweryfi kują 
jednak dopiero mecze o punkty w 
sezonie 2022/2023. 

Na boisku, jak również poza nim 
słowa nic nie znaczą, jeśli nie są 
potwierdzone przez czyny. – Wi-
dzę determinację w oczach piłka-
rzy. Wszyscy wiedzą, że zapowia-
da się trudny sezon – stwierdził 
Hejdušek, który do Karwiny trafi ł 
z trzecioligowych rezerw Banika 
Ostrawa, zastępując na trenerskim 
stanowisku doświadczonego Bo-
humila Páníka. 

42-letni szkoleniowiec rozpoczął 
treningi z grupą 27 zawodników, do 
rozpoczęcia drugoligowych rozgry-
wek kadra zespołu ulegnie oczy-
wiście skurczeniu. Łącznikiem 
pomiędzy „A” zespołem, a czwar-
toligowymi rezerwami będzie tre-
ner Marek Bielan. Jego refl eksje 
będą miały znaczenie w doborze 
młodych zawodników z „B” kadry 
do drugoligowego składu Karwi-
ny. To jedna z kilku strategii, z jaką 
karwiniacy ruszą do boju w drugiej 
lidze. Oprócz młodości nad Olzą 
stawiają bowiem również na do-
świadczenie. Trener Jozef Weber, 
który w sezonie 2015/2016 wywal-
czył z Karwiną awans do Fortuna 
Ligi, miał do wyboru prawdziwą 
mieszankę wybuchową złożoną 
zarówno z „kozaków”, jak też mło-
dych, dobrze rokujących piłkarzy. 
Ten model powinien obowiązywać 
również w drugoligowym sezonie 
2022/2023. 

Pierwszym nowym nazwiskiem 
na liście karwińskich wzmocnień 
jest 36-letni obrońca Jan Žídek, 
który nad Olzę trafi ł z Opawy. Pił-
karz rozważał kilka ofert, również 
pierwszoligowych, w końcu jednak 
wygrała opcja przeprowadzki w 
granicach naszego regionu. – Pozy-

skaliśmy klasowego stopera, w do-
datku lewonożnego, a to zawsze to-
war spod lady – zaznaczył Lubomír 
Vlk, dyrektor sportowy MFK Kar-
wina. Židek, który w tym tygodniu 
od razu włączył się do zajęć trenin-
gowych, nie żałuje swojej decyzji. 
– W Karwinie czuję się świetnie. 
Mamy dobry, ambitny kolektyw, a 
to ważny sygnał przed startem roz-
grywek – podkreślił wychowanek 
oldrzyszowskiego futbolu. 

Doświadczeniem w obronie słu-
ży też Martin Šindelář, który wrócił 
do Karwiny z gościnnych występów 
w słowackim Liptowskim Mikula-
szu. I do trzech razy sztuka: wciąż 
istnieje cień szansy, że piłkarskich 
butów nie powiesi na kołku napast-
nik Michal Papadopulos. 37-letni 
snajper, który ma na swoim koncie 
sześć występów w reprezentacji 
RC, należał w ubiegłym sezonie do 
kluczowych postaci pierwszoligo-
wego zespołu. Na jego ostateczną 
decyzję z zapartym tchem czekają 
w klubie wszyscy. 

Lista karwińskich napastników 
wcale nie wygląda źle. Do dyspo-
zycji trenerów są Rafi u Durosinmi, 
Rafael Tavares, Antonín Svoboda, 
a także polski napastnik Kacper 
Zych. W przypadku Tavaresa i Zy-
cha słabym punktem układanki 
są częste kontuzje. Do przemeblo-
wania nadaje się natomiast linia 
pomocy. Karwiniacy w nowym se-
zonie zagrają m.in. bez Albańczy-
ka Kristiego Qose, który trafi ł do 
Viktorii Pilzno. Pozostaje 31-letni 
Lukáš Bartošák, po kontuzji włą-
czył się do treningów Daniel Bartl. 
W kadrze na chwilę obecną zosta-

ją też słowaccy pomocnicy Lukáš 
Čmelík i Rajmund Mikuš. 

W odróżnieniu od drugoligowe-
go FK Trzyniec, który w najbliższą 
sobotę rozegra pierwszy letni spa-
ring (o godz. 18.00 w Cz. Cieszynie 
z Dubnicą), w Karwinie w pierw-
szych dwóch tygodniach zajęć nie 
przewidziano ostrego meczu kon-
trolnego. – Skoncentrujemy się na 

treningach i sobotnim meczu, w 
którym wystawimy nasze drużyny. 
Wprawdzie kilka klubów zwróci-
ło się do nas z ofertą gry również 
w pierwszym tygodniu zajęć, ale 
daliśmy pierwszeństwo zaprawie 
kondycyjnej – zdradził Hejdušek. 
Pierwszy konkretny sparing zapla-
nowano w Karwinie dopiero na na-
stępną sobotę.  

AKTUALNA KADRA MFK KARWINA
Bramkarze

Jiří Ciupa, Vladimír Neuman
Obrońcy

Petr Buchta, Eldar Šehić, Daniel Stropek, Jan Žídek, David Motyčka, 
Nik Trček, Roman Fukala, Oliver Jurčák, Marti n Šindelář, Stelios Kokovas

Pomocnicy
Daniel Bartl, Lukáš Bartošák, Tomáš Jursa, Juraj Teplan, Rajmund Mikuš, 
Marti n Vlachovský, Aleš Nešický, Clement Malachy, Jan Marciňa, 
Chadi Ramadan, Matyáš Molitorisz, Patrik Goj

Napastnicy
Antonín Svoboda, Rafi u Durosinmi, Kacper Zych

Trenerzy
Tomáš Hejdušek (główny), Radomír Korytář, Marek Bielan (asystenci).

Jan Žídek, 
czyli doświadczenie 
w środku obrony
36-letni Jan Žídek (na zdjęciu) chciałby 
w Karwinie nawiązać do swoich do-
brych występów w barwach Opawy. 
Ze śląskim klubem był związany z prze-
rwami w zasadzie od początku profe-
sjonalnej kariery, w ostatnich sezonach 
pełnił na boisku rolę kapitana opawskiej 
drużyny. Jego mocne strony to świetna 
gra głową oraz dobra organizacja gry z 
nastawieniem na konstruktywne zakładanie akcji z głębi pola. W najwyższej kla-
sie rozgrywek rozegrał 76 meczów, strzelając w nich siedem bramek. Wszystkie 
oczywiście w barwach Opawy.

● Trenerski triumwirat (niebieskie kurtki) 
na pierwszych zajęciach w tym tygodniu. 
Od lewej: Radomír Korytář, Tomáš Hej-
dušek, Marek Bielan. Fot.�mfk�karvina

PIŁKA NOŻNA – DYWIZJA F: Ha-
wierzów – Herzmanice, Bruntal – Bo-
gumin (dziś, 17.30). MISTRZOSTWA 
WOJEWÓDZTWA: Jakubczowice 
– Czeski Cieszyn (sob., 15.00), Loko-
motywa Piotrowice – Hlubina (sob., 
17.00). IA KLASA – gr. B: Dobrati ce 
– Śmiłowice (sob., 12.00), Wracimów 
B – Bystrzyca (sob., 15.00), Luczina – 
Banik Olbrachcice, Dobra – Spartak 
Jabłonków, Rzepiszcze – Stonawa 
(sob., 17.00). IB KLASA – gr. C: Rasz-
kowice – Wędrynia (sob., 14.00), 
Sucha Górna – Oldrzychowice, 
Baszka – Wierzniowice (sob., 15.00), 
Nydek – Gnojnik, Pietwałd – Inter 
Piotrowice (sob., 17.00). MISTRZO-
STWA POWIATU FRYDEK-MISTEK: 
Metylowice – Gródek (sob., 14.30), 
Toszonowice – Śmiłowice B (sob., 
14.30), Niebory – Palkowice (sob., 
15.00), Chlebowice – Bukowiec (sob., 
17.00), Piosek – Prżno, Nawsie – Mi-
lików (niedz., 17.00). 
PIŁKA NOŻNA – SPARING: FK Fot-
bal Trzyniec – MFK Dubnica (sob., 
11.00, boisko w Czeskim Cieszynie). 
 (jb)

SPADŁA WARTOŚĆ RYNKOWA LEWAN-
DOWSKIEGO. Robert Lewandowski, 
który od wczoraj przebywa w Bar-
celonie, a kibice wierzą, że to już 
ostatni rozdział rozmów z „Dumą 
Katalonii” przed podpisaniem kon-
traktu, spadł w rankingu rynkowym 
piłkarzy na odległą 96. pozycję. 
Poinformował o tym branżowy por-
tal Transfermarkt. Według serwisu, 
wartość jednego z najlepszych na-
pastników świata to „zaledwie” 45 
mln euro, czyli o 5 mln mniej, niż przy 
poprzedniej wersji klasyfi kacji. Na 
taką samą kwotę, co Lewandowski, 
wyceniani są m.in. tacy piłkarze, jak 
czeski defensywny pomocnik Tomáš 
Souček (West Ham) czy Kanadyjczyk 
Jonathan David (LOSC Lille). W hie-
rarchii najdroższych obecnie polskich 
zawodników na drugiej pozycji za 
Lewandowskim plasuje się Piotr Zie-
liński (SSC Napoli), a potem kolejno: 
Matt y Cash, Jan Bednarek i Arkadiusz 
Milik. 

MAŁYSZ JEDYNYM KANDYDATEM NA 
PREZESA PZN. Jeszcze w czerwcu 
odbędzie się Zjazd Polskiego Związku 
Narciarskiego. Jedynym kandydatem 
na stanowisko prezesa jest Adam 
Małysz. Wybory zostały zaplanowa-
ne na 25 czerwca, a po nich Małysz z 
dużym prawdopodobieństwem obej-
mie stery związku. Pałeczkę przekaże 
mu długoletni prezes Apoloniusz 
Tajner, który piastował dotychczaso-
we stanowisko od 2006 roku, wcze-
śniej zaś był trenerem polskiej kadry 
skoczków.

NATALIA KACZMAREK NIE ZWALNIA 
TEMPA. Polska biegaczka, która 31 
maja zachwyciła podczas lekkoatle-
tycznego mityngu Złote Kolce (Zlatá 
Tretra) w Ostrawie, tym razem świet-
nie spisała się w Marsylii. Mistrzyni 
i wicemistrzyni olimpijska z Tokio 
wygrała bieg na 400 m (51,25). Na 
mecie zabrakło jej zaledwie dziewię-
ciu setnych sekundy do poprawienia 
rekordu zawodów. (jb)



14  ♩ Głos   |   piątek   |   17 czerwca 2022 ♩   15Głos   |   piątek   |   17 czerwca 2022

CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Szklana menażeria (18, godz. 17.30);
SCENA BAJKA – TRZYNIEC: O 3 
princeznách a 3hlavém drakovi (18, 
godz. 14.00); 
 CZ. CIESZYN: Čert a Káča (20, 
godz. 8.30, 10.30);
SCENA CZESKA – TRZYNIEC: 
Láska, sex a finančák (20, godz. 
19.00);
 CZ.CIESZYN: Šakalí léta (21, 
godz. 10.00).

OFERTY

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

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

CO W TERENIE

OLBRACHCICE – Klub Kobiet MK 
PZKO organizuje w dniach 25. 6.- 
27. 6. wystawę pod hasłem „U mnie, 
u mojej mamy, babci i prababci” w 
Domu PZKO. Otwarcie wystawy w 
sobotę 25. 6. o godz. 10.00, czynna 
będzie do godz. 18.00, w niedzielę 
26. 6. w godz. 9.00-16.00, w ponie-
działek 27. 6. w godz. 8.00-12.00. 
Bufet zapewniony.
PTTS „BŚ” –  zaprasza 18. 6. na 
jubileuszowe ognisko. Miejsce spo-
tkania, ognisko, wspólne śpiewa-
nie i zabawa – wiata w Gródku przy 
boisku (opiekanie własnych paró-
wek). Na miejsce spotkania moż-

na przyjść lub dojechać na godz. 
12.00, a także wziąć udział w przed-
południowym spacerze po Gródku 
z prezesem MK PZKO – Stanisła-
wem Wolnym (trasa około 5 km, 
wyjście od dworca kolejowego w 
Gródku o godz. 9.45.) lub wycieczce 
(Nawsie – Gródek przez Filipkę 9,5 

km; wyjście od dworca kolejowego 
w Nawsiu o godz. 8.45, prowadzi 
Nelka Macura). Program imprezy 
na www.ptts-beskidslaski.cz.
 22. 6. na wycieczkę na wieżę 
widokową Kanihůra nad Bílovem 
zaprasza Nelka Macura, tel. 732 175 
618. Wyjście z Velkých Albrechtic, 

zakończenie wycieczki w Bílovcu. 
Trasa o długości około 11 km. Do-
jazd do V. Albrechtic pociągiem z 
przesiadkami. Odjazd: z Trzyńca 

o godz. 7.31, z Cz. Cieszyna o godz. 
7.41, z Karwiny o godz. 7.59, z Ha-
wierzowa o godz. 7.35. Więcej infor-
macji na www.ptts-beskidslaski.cz.

I N F O R M AT O R

NEKROLOGI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12 czerwca 
2022 zmarł w wieku 82 lat nasz Ukochany Mąż, Brat, 
Ojciec, Dziadek, Wujek i Szwagier

śp. mgr KAZIMIERZ JAWORSKI
dziennikarz, prozaik,  

emerytowany redaktor „Hutnika Trzynieckiego”, 
zamieszkały w Trzyńcu

Pożegnanie odbędzie się w wąskim kręgu rodzinnym.
W smutku pogrążona rodzina.

� GŁ-364

Odszedł człowiek bezwzględnie oddany tej ziemi, niestrudzony poszu-
kiwacz korzeni, dziennikarz

śp. KAZIMIERZ JAWORSKI
Wyrazy współczucia Rodzinie składa redakcja „Głosu”.
� GŁ-368

Wyrazy szczerego żalu i współczucia bliskim z powodu śmierci

śp. KAZIMIERZA JAWORSKIEGO
składają Zarząd Główny PZKO i redakcja „Zwrot”.
� GŁ-367

Po trudach życia pełnego znoju,
śnij swój wieczny sen i odpoczywaj w pokoju.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 15 
czerwca 2022 zmarł w wieku 83 lat nasz Kochany Mąż, 
Ojciec, Dziadek, Pradziadek, Teść, Szwagier, Wujek, 
Kuzyn, Kolega i Sąsiad

śp. MIECZYSŁAW WITOSZEK
z Karwiny 2-Kopalń,

zamieszkały w Olbrachcicach
Ostatnie pożegnanie z Drogim Zmarłym odbędzie się we wtorek 21 
czerwca 2022 o godz. 14.30 w kościele katolickim pw. św. Piotra i Pawła 
w Olbrachcicach i na cmentarzu w Karwinie 2-Kopalniach.

W smutku pogrążona rodzina.� GŁ-370

W niedzielę, 19 czerwca 2022, minie 10. rocznica śmier-
ci naszego Drogiego

śp. STANISŁAWA CIENCIAŁY
z Trzyńca-Tarasu

O chwilę wspomnień prosi żona z rodziną.
� GL-338

19 czerwca 2022 minie 1. rocznica śmierci

śp. ANNY GRADKOWEJ
która w maju obchodziłaby 
100. rocznicę urodzin.
Dnia 17 października 2022 minie 
2. rocznica śmierci

śp. MÁRII GRADKOWEJ
z Olbrachcic

O chwilę wspomnień prosi cała rodzi-
na Gradków.

� GŁ-264

Dnia 20 czerwca 2022 obchodziłby swoje 90. urodziny

śp. WŁADYSŁAW KWAŚNICA
ze Skrzeczonia

Wszystkich, którzy Go znali, o chwilę wspomnień pro-
szą żona Otylia oraz córki Danka i Halina z rodzinami.
� GŁ-358

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.
Dziś mija 25. rocznica, kiedy na zawsze odeszła

śp. ERNA TOMANEK
z domu Karczmarczyk, z Łyżbic

Z  szacunkiem i miłością wspominają syn, wnuk 
i wnuczka.
� GŁ-268

W dniu 21 czerwca minie 19. rocznica śmierci naszej Ko-
chanej Mamusi i Babci 

IRENY GOJNICZEK
O chwilę wspomnień prosi córka wraz z rodziną.
� GŁ-329

...a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal...
W dniu 19 czerwca minie 18. rocznica, kiedy ucichło 
szlachetne serce naszej Kochanej Mamy, Żony, Babci 
i Teściowej

śp. ANNY KUBIK
z domu Krzyżanek

12 czerwca przypomnieliśmy sobie 81. rocznicę uro-
dzin. Z miłością i szacunkiem wspominają córki z ro-
dzinami i małżonek.� GŁ-359

Myśli  nasze powracają do chwil, kiedy byłaś z nami.
Ty nas kochałaś, my nie zapominamy.

Dnia 21 czerwca 2022 obchodziłaby swoje 100. urodziny 
nasza Kochana 

śp. PAWEŁKA MACUROWA 
z Oldrzychowic

Z miłością i szacunkiem wspominają córka Janka oraz 
wnuczki i wnuki z rodzinami.
� GŁ-369

Dnia 21 czerwca minie pierwsza rocznica śmierci

śp. JANA NOGI 
z Nydku

Wszystkim, którzy razem z  nami poświęcą Mu chwilę 
wspomnień, dziękuje córka Halina z rodziną.
� GŁ-357

W naszych sercach zostają na zawsze.
W tych dniach obchodziłby 110. urodziny 
nasz Kochany Ojciec, Dziadek i Pradziadek

śp. ADOLF ZOTYKA 
z Hawierzowa-Błędowic

W stycznia zaś obchodziłaby 100. urodziny 
nasza Kochana Mamusia, Babcia i Prababcia

śp. LUDMIŁA ZOTYKA
O chwilę wspomnień prosi córka Lilka z ro-
dziną.

� Gł-362

PROGRAM TV

MK PZKO w Piotrowicach k. Karwiny zaprasza we wtorek 21 czerwca  
o godz. 17.00 na spotkanie Klubu Propozycji do Domu PZKO.I N F O R M A T O R 
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WSPOMNIENIA

PIĄTEK 17 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne 
(s.) 9.55 Gry małżeńskie 10.10 Losy 
gwiazd 11.00 Nasze hobby 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Rodzina Horaków (s.) 14.25 
Reporterzy TVC 15.05 Na tropie 15.35 
Co umiały nasze babcie 16.05 Łopato-
logicznie 17.00 Mieszkać jak… zielar-
ka 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Gliniarze i niemowlak 
(s.) 21.10 Wszystko-party 22.05 Przy-
gody Sherlocka Holmesa (s.) 23.00 
Miejsce zbrodni – Frankfurt (s.) 0.35 
Sprawy detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Wędrówki z 
parą 8.55 Kolory Chin 9.50 100 dni do 
zwycięstwa 10.50 Cuda starożytności 
11.40 Borneo – stara wyspa 12.40 
Dźwięki pustkowi 13.30 Epoka Con-
corde 14.25 Armeńskie ludobójstwo 
15.20 Projekt nazizm 16.15 Czar Afry-
ki 16.40 Sąsiedzi 17.10 Powrót doku-
mentalistów 17.35 Cudowna Korea 
Południowa 18.30 Heydrich – osta-
teczne rozwiązanie 18.55 Największe 
bitwy czołgowe 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Bójka w 
Panamie (film) 21.45 Sprytny Filip 
(film) 23.25 Tajemniczy las (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 Mentalista 
(s.) 15.00 CSI: Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Jak się budzi królewny (bajka) 
22.10 Moja historia (film) 0.10 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.) 
12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 
Policja kryminalna Montpellier (s.) 
14.35 Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak jest, 
szefie! 16.50 Singl Švindl 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, po-
goda 19.55 Showtime 20.15 Kochamy 
Czechy 22.00 Tata w domu (s.) 23.15 
Tak jest, szefie! 0.20 Singl Švindl. 

SOBOTA 18 CZERWCA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie 6.25 
Łopatologicznie 7.20 Królowa Czar-
na Róża (bajka) 8.15 Pasterska bajka 
(bajka) 9.05 Kocham Cię (film) 9.45 
Gejzer 10.15 Ojciec Brown (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Z metropolii, 
Tydzień w regionach 12.25 Nasze 
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Bajka 
o ludzkiej duszy (bajka) 14.00 Melu-
zyna (bajka) 14.40 Studiujemy na wa-
garach (film) 16.10 Hercule Poirot (s.) 
17.55 Do szczęścia 18.25 Chłopaki w 
akcji 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Cuda natury 21.20 
Helena Vondráčkowa (koncert) 22.35 
Trzech mężczyzn i dziecko (film) 
0.20 Detektyw Endeavour Morse (s.). 
TVC 2 
6.00 Słynne bitwy II wojny świato-
wej 6.50 Życie i śmierć w raju 7.40 
Peru, kraj Inków 8.35 Na rowerze 8.50 
Nowy Ład prezydenta Roosevelta 9.45 
Zabytki techniki Czech 10.10 A400M: 
Uniwersalny samolot transportowy 

11.05 Auto Moto Świat 11.35 Lotnicze 
katastrofy 12.20 Miasta bez barier 
12.30 Babel 13.00 Rycerze 13.50 Gra 
o wysoką stawkę (film) 15.45 Apulia, 
serce Włoch 16.40 Wyspy Balearskie 
17.35 Cudowna planeta 18.25 Chinga 
19.20 Sąsiedzi 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Atak na 
Rommela (film) 21.40 Akta 64 (film) 
23.35 Gra o jabłko (film). 
NOVA 
5.50 Looney Tunes (s. anim.) 6.45 
Szczeniak Scooby-Doo (s. anim.) 8.10 
Śnieżynka i Różyczka (bajka) 9.25 
Lego Masters 11.10 Wimbledon (film) 
13.10 Zamieńmy się żonami (reality 
show) 14.35 Maska (film) 16.35 Noe 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Anioły i demony (film) 
23.05 Liberator II (film) 1.10 Dama i 
Król (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.20 Cyklosalon.
tv 7.55 Zamieńmy się samochoda-
mi 8.30 Autosalon.tv 9.35 Skarby ze 
strychu 10.40 Kochamy Czechy 12.25 
Morderstwa według Agathy Christie 
(s.) 14.25 Pasujemy do siebie, kocha-
nie? (film) 16.40 Kristian (film) 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Mroczny Kraj (s.) 21.30 V.I.P. 
morderstwa (s.) 22.55 Kolekcjoner 
pocałunków (film) 1.25 Chłopcy z fe-
rajny (film). 

NIEDZIELA 19 CZERWCA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Studiujemy na wagarach (film) 7.50 
O trzech zaginionych królewnach 
(bajka) 8.10 Uśmiechy Vita Olmera 
8.50 Łopatologicznie 9.45 Kalenda-
rium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.05 Rowy (s.) 12.00 Py-
tania V. Moravca 13.00 Wiadomości 
13.05 Eliksir i Halibela (bajka) 14.05 
Jak ukraść milion (film) 15.40 Sukces 
Lizy (film) 17.25 List do ciebie 18.25 
Co umiały nasze babcie 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Amnestia (film) 22.25 168 godzin 
22.55 Mrówki niosą śmierć (film) 
0.20 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 1.15 Gejzer. 
TVC 2 
7.40 Apokalipsa Verdun 8.25 Cze-
chosłowacki tygodnik filmowy 8.35 
Poszukiwania utraconego czasu 8.55 
Książę Philip – portret 9.45 Jeśli się 
zgodzę, to czeka mnie szafot 10.10 
Odkryte skarby 11.00 Wiadomość od 
Miroslava Vernera 11.15 Nie podda-
waj się plus 11.40 Nie poddawaj się 
12.10 Przez ucho igielne 12.35 Słowo 
na niedzielę 12.40 Magazyn chrześci-
jański 13.10 Magazyn religijny 13.35 
Królestwo natury 14.05 Do szczę-
ścia 14.30 Boży bojownicy: oblega-
nie Malty 15.25 Na pływalni z Anetą 
Langerową 15.55 Budowniczy natury 
16.50 Podróż po południowej Galicji 
17.15 Cuda starożytności 18.00 Wę-
drówki z parą 18.25 Cudowna Korea 
Południowa 19.20 Ciekawostki z re-
gionów 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym (film) 20.00 Patrol (film) 
21.35 Duch Morrisville (film) 23.05 
Lądowanie na Księżycu na żywo 0.40 
Mama (s.). 
NOVA 
6.00 Looney Tunes (s. anim.) 6.50 
Szczeniak Scooby-Doo (s. anim.) 8.15 
Bajka o krainie dobrobytu (bajka) 
9.35 Beethoven (film) 11.20 Rodzinka 
(film) 13.10 Karetka (s.) 15.55 Jak się 
budzi królewny (bajka) 17.45 Igraszki 

z diabłem (bajka) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Lego Masters 
(reality show) 21.55 Odpryski 22.35 
Mroczna wieża (film) 0.25 Rodzinka 
(film). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.40 
M.A.S.H. (s.) 8.20 Prima świat 8.50 
Prima Czechy 9.25 Poradnik złotej 
rączki 10.00 Jak to było, szefie? 10.35 
Poradnik Ládi Hruški 11.00 Partia 
Terezy Tomankowej 11.50 Poradnik 
domowy 12.40 Poradnik Pepy Li-
bickiego 12.55 Poradnik Ládi Hruški 
13.40 Mroczny Kraj (s.) 14.55 V.I.P. 
morderstwa (s.) 16.15 Wycieczkowi-
cze (bajka) 18.55 Wiadomości, pogo-
da 19.55 Showtime 20.15 Maskotka i 
leśne tajemnice (film) 22.00 Pasuje-
my do siebie, kochanie? (film) 0.20 
Morderstwo doskonałe (film). 

PONIEDZIAŁEK 20 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown 
(film) 9.55 168 godzin 10.30 Glinia-
rze i niemowlak (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Rodzina Horaków (s.) 14.15 Podróż 
po Czeskiej Szwajcarii 14.55 Mrówki 
niosą śmierć (film) 16.20 Wezwij-
cie położne (s.) 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Sprawy 1. wydziału (s.) 
21.10 Reporterzy TVC 21.55 Życie i 
czasy sędziego A.K. (s.) 22.55 Miejsce 
zbrodni – Frankfurt (s.) 0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Apulia, serce 
Włoch 9.25 Wyspy Balearskie 10.20 
Wyścigi zbrojeń w królestwie zwie-
rząt 11.15 Kukułka 11.40 Babel 12.10 
Wyprawy w nieznane 13.00 Telewi-
zyjny klub niesłyszących 13.25 Chin-
ga 14.20 Magazyn religijny 14.50 
Kolory Chin 15.45 Na sam koniec 
świata 16.10 Przygody nauki i tech-
niki 16.40 Odwrót armii Hitlera 17.30 
Lotnicze katastrofy 18.15 Technicz-
ne zabytki Czech 18.45 Miliardowa 
megakopalnia 19.30 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Ryce-
rze 21.00 Boży bojownicy: obleganie 
Malty 21.55 Diabelski wynalazek 
(film) 23.20 Nic nas nie rozdzieli 
(film) 1.10 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.35 Uli-
ca (s.) 9.35 Tajemniczy szef (reality 
show) 10.55 Pościg 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 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.) 
23.25 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 1.20 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Mroczny Kraj 
(s.) 10.35 Poradnik domowy 11.30 
Strażnik Teksasu (s.) 12.30 Gliniarz 
i prokurator (s.) 13.30 Policja krymi-
nalna Montpellier (s.) 14.35 Agenci 
NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefie 16.50 
Singl Švindl (reality show) 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Wino-
grodnicy (s.) 21.30 Skarby ze strychu 
22.35 Jak to było, szefie? 23.20 Tak 
jest, szefie! 0.25 Singl Švindl. 

KLUB 99 spotyka się w poniedziałek 20 czerwca w schronisku na 
Filipce. O godz. 10.45 wyruszamy z przystanku kolejowego w Gródku.

 GŁ-114

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

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

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

tel.+48 606 452 479

 GŁ-087

 GŁ-172

Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi Mirosławowi Kazimierzowi, 
ks. dr. Ronaldowi Manowskiemu oraz ks. kanonikowi Tadeuszowi Ser-
wotce za dostojne przeprowadzenie obrzędu pogrzebowego oraz za sło-
wa otuchy. Dziękujemy paniom Renacie Wdówkowej i Natalii Uher za 
przepiękną oprawę muzyczną w czasie mszy św. żałobnej. Dziękujemy 
pocztowi sztandarowemu Beskidzkiej Izby Lekarskiej za trzymanie stra-
ży honorowej przy trumnie Zmarłego. Dziękujemy za przemówienia nad 
grobem oraz dziękujemy wszystkim krewnym, sąsiadom, przyjaciołom, 
znajomym, współpracownikom i kolegom z pracy za wyrazy współczucia, 
wieńce, kwiaty i liczny udział w pogrzebie naszego Drogiego Zmarłego 

śp. PIOTRA FIRCZYKA
Dziękujemy również personelowi medycznemu oddziału nefrologicz-
nego, zakaźnego i intensywnej terapii Szpitala Śląskiego w Cieszynie za 
wzorową opiekę w czasie choroby.

Zasmucona rodzina.� GŁ-366
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej 
z 3 czerwca: 
CHOĆ NIE ZNA GEOGRAFII

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań 
zostanie rozlosowana nagroda. Rozwiązania 

prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
upływa w środę 29 czerwca. Nagrodę za poprawne 
rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 3 czerwca 
otrzymuje Tadeusz Klimsza z Czeskiego Cieszyna. 
Autorem dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

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

• Dziś ponawiamy zaproszenie na wycieczkę do Kocobędza, by odnaleźć zamek, który jest widoczny na archiwalnej 
fotografii pochodzącej z publikacji „Olza – od pramene po ujście” wydawnictwa Region Silesia.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

...tak jest

Tak było...
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Rozwiązaniem jest myśl, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec, 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 tłumacz literatury nie-
mieckiej.  Autor m.in. „Myśli nieuczesanych”. Miał 57 lat. 

POZIOMO:
1. kolejka elektryczna lub pluszowy 

miś
2. kolczasty krewniak porzeczki
3. Alicja dla bliskich znajomych
4. Polska Agencja Prasowa
5. imię Murphy’ego, odtwórcy roli gli-

niarza z Beverly Hills
6. minerał barwy czarnej lub brunatnej, 

lekki uwodniony tlenek manganu
7. łatwo topliwy metal o liczbie atomo-

wej 81, symbol Tl
8. rodzaj skoku w łyżwiarstwie figuro-

wym, wykonywany z jazdy tyłem
9. dysponowanie dużą ilością wiado-

mości nabytych przez przeczytanie 
wielu książek

10. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
11. były prezes
12.  dział zajmujący się opisem i klasyfi-

kacją idiomów
13.  mięsień trójgłowy ramienia
14.  najważniejsze międzynarodowe 

zawody sportowe organizowane co 
cztery lata

15. larwa pierścienic morskich

16.  „...Foucaulta” Umberto Eco lub 
część mechanizmu zegarowego.

PIONOWO:
ADENKI, AGRYPA, ANKARA, APLOMB, 
AWISTO, BUDZIK, CEMENT, CENTUŚ, 
DAEWOO, DEPTAK, GANGES, IBIKOS, 
IGLICE, INFELD, ISZTAR, SASKIA, 
SPRZĘT, STREAM, ULRICH, WOTOFO, 
WSTECZ, YAMAHA, ZASTAW, ZAWRÓT.

Wyrazy trudne lub mniej znane:  
RITTBERGER, TROCHOFORA, WAD


