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Ratuszowe roszady

Szanowni Państwo!
Kolejne posiedzenie Rady
Przedstawicieli Kongresu
Polaków w RC odbędzie się
15 listopada o godz. 16.30.
Zapraszamy tradycyjnie
do siedziby KP przy ul.
Grabińskiej 33 w Czeskim
Cieszynie.

WYDARZENIE: Gabriela Hřebačkowa została nowym burmistrzem Czeskiego Cieszyna,
Bogusław Raszka nie obronił fotelu wójta w Wędryni, Andrzej Feber już ósmą kadencję
będzie stał na czele Stonawy. Pierwsze po wyborach sesje samorządowe zachwiały
niejednym stołkiem. Większości polskim wójtom udało się jednak zachować stanowisko.

SPOŁECZEŃSTWO

Dom musi być czysty
Karwina. Mycie, czyszczenie, malowanie, inwentaryzacja… grupa ochotników z MK PZKO we Frysztacie w
sobotnie przedpołudnie sprzątała
swój dom. Dom Polski. STR. 3

SPOŁECZEŃSTWO

Ewangelicy
Niepodległej

• Gabriela Hřebačkowa awansowała na burmistrza Czeskiego Cieszyna.

S

amorząd Czeskiego Cieszyna
ukonstytuował się w środę i
chociaż przyniósł zmiany w
ścisłym kierownictwie, wybory burmistrza i jego zastępców odbyły się
szybko i spokojnie. W rezultacie dotychczasowa zastępca burmistrza,
Gabriela Hřebačkowa (Bezpartyjni),
została wybrana 26 głosami przy
jednym głosie wstrzymującym się,
z nieznacznie gorszym wynikiem
wybrano również obu zastępców
– Tomáša Pavelka (ANO) i dotychczasowego długoletniego burmi-

strza, Víta Slováčka (KDU-ČSL).
Głosowanie było jawne. – Bez tych
doświadczeń, które zdobyłam podczas ubiegłej kadencji jako zastępca burmistrza, nie byłabym dziś
burmistrzem. W obecnej kadencji
będziemy pracować w nieco innym
składzie niż dotychczas, bo wspólnie z ugrupowaniem ANO. Nie szykujemy żadnej rewolucji, ani zwrotu
o 180 stopni. Z drugiej jednak strony
mieszkańcy dali nam w wyborach
jasny sygnał, że chcą zmiany i że w
Czeskim Cieszynie są sprawy, które trzeba rozwiązać – powiedziała
„Głosowi” Hřebačkowa.

Tradycja podtrzymana

Z

godnie z polską tradycją przedstawiciele Ambasady RP w Pradze, praskiego Instytutu Polskiego, attaché obrony RP oraz Klubu
Polskiego w Pradze odwiedzili w
ostatnich dniach groby wybitnych
Polaków oraz zasłużonych przyjaciół polskiego narodu. Symboliczne
znicze i wiązanki biało-czerwonych
kwiatów pojawiły się na mogiłach i
pomnikach wybranych spośród około 130 polskich miejsc pamięci, jakie
znajdują się w praskim okręgu konsularnym.
Polscy dyplomaci upamiętnili

Zgoła odmienny charakter miała odbywająca się tego samego dnia
sesja w Wędryni. Zwycięskie partie
stworzyły bowiem dwa obozy, które
do ostatniej chwili nie były w stanie się dogadać co do osoby wójta.
Wszystko rozstrzygało się więc dopiero w tajnym głosowaniu. Atmosfera była gorąca i tylko wybory wójta
zajęły prawie dwie godziny. Udało
się go wybrać dopiero za czwartym
podejściem. Proponowanym w poprzednich turach kandydatom – Ivo
Špačkowi, liderowi zwycięskich Niezależnych, oraz Bogusławowi Raszce
(COEX), który w październikowych

wyborach uzyskał największe poparcie – za każdym razem zabrakło po
jednym głosie. Patową sytuację rozwiązało dopiero wysunięcie zupełnie
innego kandydata. W efekcie wójtem
Wędryni został dość nieoczekiwanie
startujący z listy Niezależnych miejscowy działacz sportowy, 41-letni
Raimund Sikora. Za głosowało 16
radnych, jeden był przeciwko. Wybór
zastępcy wójta był już potem tylko
rezultatem zawartego między oboma
obozami porozumienia. Na Bogusława Raszkę zagłosowało wszystkich 17
radnych. 

Ciąg dalszy na str. 3

KULTURA

Wielki sukces
chórzystek
Wenecja. Chór Żeński „Melodia” z
Nawsia pod dyr. Aleksandry Zeman
wyśpiewał złoto na 17. Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chórów
„Venezia in Musica” w Wenecji i Sacile. Nagród było jednak więcej. STR. 3

REKLAMA

m.in. groby ośmiu polskich lotników, którzy zginęli 29 grudnia 1944
r. w okolicach Pragi. Wiązanki kwiatów złożono również na grobie matki
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – Wandy Gałczyńskiej czy Marii
Teresy Poniatowskiej, żony brata
ostatniego króla Polski, Stanisława
Augusta. Ambasada RP pamiętała również o uczczeniu przyjaciela
narodu polskiego, śp. prezydenta
Republiki Czeskiej Václava Havla,
którego prochy zostały złożone w
grobie rodzinnym na cmentarzu na
Winohradach w Pradze. 
(wik)

Nie żyje Tadeusz Kraus
Smutna wiadomość napłynęła z Pragi. W wieku 86 lat zmarł Tadeusz
Kraus, ikona zaolziańskiej i czechosłowackiej piłki nożnej. Kraus związany był z takimi klubami, jak Siła
Trzyniec, Dukla Praga i Sparta Praga.

(jb)

GL-832

Beata Schönwald

• W Wędryni wybierano wójta w tajnym głosowaniu. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Cieszyn. Niedzielne nabożeństwo
dziękczynne w kościele Jezusowym w
Cieszynie było kulminacyjnym punktem obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę organizowanych przez ewangelików ze Śląska
Cieszyńskiego. – Spotykamy się tutaj,
by dziękować Bogu za ojców wiary,
którzy tęsknili na tych ziemiach za
Polską – takimi słowami rozpoczął
nabożeństwo bp Adrian Korczago,
zwierzchnik diecezji cieszyńskiej.
STR. 10
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Witold Kożdoń
kozdon@glos.live

T

o już pewne. Gabriela Hřebačkowa jako pierwsza kobieta w
historii objęła w środę funkcję burmistrza Czeskiego Cieszyna.
Jej wybór nie wzbudził wśród nowych radnych większych emocji,
wydaje się więc, że po październikowych wyborach samorządowych
politykę komunalną Czeskiego Cieszyna czeka raczej kontynuacja
niż gwałtowne zmiany. Inaczej sprawy mają się po polskiej stronie
granicy.
W niedzielę w Cieszynie odbędzie się druga tura wyborów burmistrza, w której mieszkańcy będą głosować albo na urzędującego
włodarza Ryszarda Macurę albo na Gabrielę Staszkiewicz, dotychczasową przewodniczącą Rady Miejskiej. W październikowej
pierwszej turze wyborów burmistrz Macura uzyskał nad swą najgroźniejszą konkurentką lekką przewagę (4869 głosów wobec 4577
głosów na Staszkiewicz). Mimo to w powszechnej opinii to ona jest
faworytką niedzielnego głosowania. Oczywiście nie należy dzielić
skóry na niedźwiedziu, a tym bardziej lekceważyć urzędujących
burmistrzów. Może się jednak okazać, że Cieszynami będą rządziły
kobiety. I być może nie będą to dwie, ale nawet trzy panie! Wszystko
dlatego, że w pierwszej turze wyborów na burmistrza duży sukces
odniosła związana z lewicą Joanna Wowrzeczka. Zagłosowało na
nią ponad 2600 cieszynian. Tymczasem obecny burmistrz Cieszyna
powszechnie kojarzony jest z prawicą...
Jeżeli więc wyborcy Joanny Wowrzeczki poprą w niedzielę Gabrielę Staszkiewicz (co jest wielce prawdopodobne), Ryszardowi
Macurze nic nie pomoże. Jego przegrana pociągnie zaś za sobą spore zmiany. Jak ostatecznie będzie, dowiemy się już w poniedziałek
rano. Jedno już dziś wydaje się jednak pewne. W tym roku Cieszyn
skręcił w lewo.


PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...
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listopada 2018

Imieniny obchodzą:
Bohdan, Jerzy
Wschód słońca: 6.33
Zachód słońca: 16.23
Do końca roku: 59 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Ukrócenia Bezkarności
za Zbrodnie Przeciwko
Dziennikarzom
Przysłowia:
„Gdy zbyt długo złota
jesień trzyma, nagle
przyjdzie zima”

Bogaty program Dni Polskich
Dziś o godzinie
14.00 na Wydziale
Filologicznym
Uniwersytetu
Ostrawskiego Jiří
Muryc opowie
o architekturze Nowej
Huty w Krakowie.
Dwie godziny później
• W poniedziałek o godz. 19.30 w Minikinie wyświetlony zostanie film „Twarz”
Michał Przywara
Małgorzaty Szumowskiej.
przybliży publiczności
wybrane dzieła
światowej sławy pisarza Witolda Gombrowicza.
Fot. ARC
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Imieniny obchodzą:
Hubert, Sylwia
Wschód słońca: 6.35
Zachód słońca: 16.21
Do końca roku: 58 dni
(Nie)typowe święta:
Hubertus – Święto
Myśliwych
Przysłowia:
„Jaki listopad trzeci, taki
marzec się kleci”

W

sobotę, w trakcie całodniowej wycieczki do Wrocławia,
chętni będą szukali czeskich
śladów w stolicy Dolnego Śląska, natomiast w niedzielę polskie ślady w
historii Ostrawy odkryją uczestnicy spaceru, który rozpocznie się o
godz. 10.00 na moście Miloša Sýkory.
Wszystko to będzie się działo w ramach trwających od 28 października
Dni Polskich w Ostrawie.

Dni Polskie w Ostrawie to cykl wydarzeń promujących Polskę, jej kulturę, tradycję i historię w regionie. W
tym roku Instytut Polski z Pragi, Centrum Pant oraz Europe Direct Ostrava
przygotowały ciekawy i zróżnicowany
program, który potrwa aż do 11 listopada. Wypełnią go dyskusje, wystawy,
przedstawienia teatralne, filmy, koncerty, a także akcje promocyjne polskiej kuchni...

I tak na
przykład
w niedzielę, w ramach Dni
Polskich,
ostrawska
Rozgłośnia
Czeskiego Radia transmitowała
na żywo koncert legendarnych
zespołów muzycznych, polskiego
SBB i czeskiego Jazz Q. W poniedziałek wieczorem w kawiarni
literackiej Pant odbyła się debata
pod tytułem „Czesko-polskie po-
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POJUTRZE...

• Premier RP Mateusz Morawiecki wziął udział w obchodach 100. rocznicy

utworzenia Czechosłowacji. Uroczystości zostały zorganizowane wspólnie
przez Czechy i Słowację. Jak poinformowała Ambasada RP w Pradze, po
spotkaniu premier Morawiecki podkreślił, że rok 1918 odmienił oblicze Europy. – Cieszę się, że mogę świętować 100. rocznicę niepodległości Czechów
i Słowaków w malowniczej Pradze. To było trudne stulecie dla naszych narodów. Dziś wszyscy jesteśmy wolni, jesteśmy razem! Dzielą nas tylko Sudety i
Karpaty, nic poza tym – stwierdził Morawiecki. 
(wik)
Fot. ARC

Imieniny obchodzą:
Karol, Olgierd
Wschód słońca: 6.37
Zachód słońca: 16.20
Do końca roku: 57 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Taniego Wina
Przysłowia:
„Gdy listopad mroźny, to
lipiec nie groźny”

CYTAT NA DZIŚ
POGODA
papież Franciszek

•••

Jesteśmy zjednoczeni
ze wszystkimi świętymi
E-STREFA

piątek

dzień: 18 do 20 C
noc: 13 do 10 C
wiatr: 1-4 m/s
sobota

dzień: 10 do 12 C
noc: 11 do 9 C
wiatr: 1-4 m/s
niedziela

Zapraszamy do odwiedzenia naszego archiwum krótkich materiałów filmowych.

dzień: 14 do 16 C
noc: 10 do 8 C
wiatr: 1-4 m/s

osoby zginęły w październiku na czeskich drogach. To o sześć ofiar więcej niż w
analogicznym okresie roku ubiegłego. W sumie od początku roku w wypadkach
drogowych zginęły 464 osoby, czyli o 49 osób więcej niż w analogicznym okresie
ub. roku. Najbardziej tragicznym dniem tego miesiąca był 31 października. W tym
dniu zginęło na drogach siedem osób, w tym trzech pieszych. (sch)

OSTRAWA

listopada 2018

wietrze, czyli wspólnie oddychamy”. Z kolei od wtorku w Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Ostrawskiego można oglądać wystawę „Niezależne” przedstawiającą losy wyjątkowych polskich
kobiet, które zasłużyły się w walce
o niepodległość.
Kolejne dni zapowiadają się równie interesująco. W sobotę o godz.
17.00 Stolik Polski zaprasza do Klubu Atlantik na koncert wrocławskiego pieśniarza Piotra Rejdy z
zespołem. W poniedziałek o godz.
19.30 w Minikinie wyświetlony
zostanie film „Twarz” Małgorzaty
Szumowskiej. Ten komediodramat
jest współczesną baśnią o człowieku, który stracił twarz w wypadku.
We wtorek o godz. 11.00 na Wydziale Filologicznym UO zaplanowano spotkanie czeskich i polskich
znawców literatury, natomiast wieczorem (godz. 19.00) w klubie Barrák Music zagra polska deathmetalowa kapela Decapitated. W
tym samym czasie (godz. 19.00) w
ostrawskim Domu Sztuki odbędzie
się spotkanie z eseistą, pisarzem i
tłumaczem dzieł Milana Kundery
z francuskiego na język polski Markiem Bieńczykiem. Szczegółowy
program Polskich Dni w Ostrawie
znajdziecie w internecie na: www.
polske-dny.cz. 
(wik)

54

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

W SKRÓCIE
Tacy Jesteśmy 2018
Już jutro poznamy laureatów konkursu „Tacy Jesteśmy”, organizowanego
przez Kongres Polaków w RC. Nagrody „Złoty Jestem” zostaną wręczone
w Teatrze Cieszyńskim po prezentacji
10 kandydatów. Koncert galowy podsumowujący tegoroczny plebiscyt rozpocznie się o godz. 17.00. Tak samo
jak w ubiegłych latach zostaną przyznane dwie nagrody: publiczności –
na podstawie publicznego głosowania,
które zakończyło się 25 października
– oraz nagroda główna, której laureata
wybrała Rada Kongresu Polaków.
Gościem specjalnym sobotniej gali
będzie Małgorzata Pikus, wokalistka
i aktorka Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego. Po koncercie wszyscy są
zaproszeni na bankiet.
Patronat medialny nad imprezą sprawuje nasza gazeta. Bądźcie z nami
na portalu glos.live, kanale YouTube
oraz w mediach społecznościowych:
Facebook, Twitter i Instagram.(szb)

•••
Czas wspominania
Kościół katolicki obchodził wczoraj
uroczystość Wszystkich Świętych
– święto będące wyrazem wiary
w obcowanie świętych oraz w powszechne powołanie do świętości.
Nad Wisłą 1 listopada jest wolnym
od pracy, a Polacy tradycyjnie odwiedzają tego dnia rodzinne groby, by
wspominać bliskich zmarłych. Dziś
z kolei przypada Dzień Zaduszny.
Tradycyjnie jest to dzień modlitwy za
dusze zmarłych – zwłaszcza te, które
przebywają w czyśćcu.
Wybierając się w weekend samochodami na groby bliskich pamiętajcie jednak, że w Polsce do 5 listopada trwa
policyjna akcja „Znicz 2018”. W jej
ramach, jak co roku, drogi oraz okolice
cmentarzy i kościołów patroluje więcej
policjantów. 
(wik)

Wielki sukces chórzystek
CIESZYN

W środę na antenie TVP
1 zostało wyemitowane
nagrane w Cieszynie multimedialne widowisko pt.
„Sztandary niepodległości”.
Spektakl zrealizowany nad
Olzą dla uczczenia setnej
rocznicy powstania Rady
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego nada również
TVP Polonia. Emisja jest
planowana na 3 listopada o
godz. 18.50. 
(wik)
GRÓDEK

W miniony piątek przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Skoczowie oraz mieszkańcy podskoczowskiego
sołectwa Wilamowice wzięli udział w Gródku w obchodach 100-lecia niepodległości Republiki Czeskiej.
W ich ramach wspólnie
posadzono pamiątkową lipę,
gospodarze zabrali gości na
spacer po gminie, a wydarzenie zwieńczył efektowny
pokaz sztucznych ogni. (wik)
MILIKÓW

W sobotni wieczór, 27
października, Teatr Ama-

Dom
musi być czysty

• W kuchni pracy nigdy nie brakuje – do akcji sprzątania włączyła się Janina
Pieczka. Fot. SZYMON BRANDYS

F

rysztaccy pezetkaowcy organizują akcję sprzątania Domu
Polskiego na wiosnę i na jesień.
– Oczywiście to nie jest tak, że
sprzątamy u nas tylko dwa razy w
roku – wyjaśnił prezes Koła, Janusz
Wałoszek. – Spotykamy się przed
każdą ważniejszą imprezą, teraz
jednak trwają generalne porządki.
Wprawdzie to nie są już te sobotnie
„brygady”, kiedy jeździliśmy tutaj
z taczkami, remontując nasz dom,
ale roboty i tak jest ciągle pod dostatkiem. Poza porządkami czekają
nas jeszcze prace wykończeniowe
w budynku oraz instalacja pergoli
na tarasie. Jedyne czego nam brakuje to pieniędzy.
Sobotnie prace obejmowały
sprzątanie, mycie okien, naprawę
uszkodzeń, poprawki malarskie,
remanent w magazynku i wszystko to, co trzeba zrobić w każdym
domu. – Trzeba pomóc, to się angażujemy – mówiła Janina Pieczka,
która do akcji włączyła się razem
z mężem. – Zawsze, kiedy trzeba,
to jestem do dyspozycji. Przygotowujemy ponadto różne imprezy,

ostatnio mieliśmy zabijaczkę, więc
też było co robić.
Po akcji sprzątania w Kole przyjdzie czas na kolejne imprezy. W planie jest już prelekcja z okazji setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości pt. „Odzyskanie niepodległości w cieniu konfliktu o
Śląsk Cieszyński”, którą 22 listopada
o godz. 17.00 wygłosi Daniel Korbel
– absolwent i doktorant Wydziału
Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a dwa dni później znana
grupa podróżnicza „Gorole” opowie
o swoich wędrówkach w 2018 roku.
Podczas gdy wiele kół narzeka
na brak zaangażowania młodych, a
samo sobotnie przedpołudnie oferuje ciekawsze zajęcia niż sprzątanie
w domu, w Domu Polskim można
było spotkać młodzież, która nie
przyszła za karę. – Nasza obecność
tutaj wynika z poczucia solidarności
– powiedział „Głosowi” Patryk Koch.
– To jest nasz drugi dom, jesteśmy
częścią tego Koła. Dziś pomagamy
tutaj, a w przyszłym roku będziemy
remontowali piwnicę, gdzie znajdzie
się nasz klub – dodał.(szb)

Ratuszowe
roszady

• Występ konkursowy nawiejskiej „Melodii”. Fot. ARC

CIESZYN
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GRÓDEK

Dokończenie ze str. 1

MILIKÓW

torski z Milikowa
przyjechał do Istebnej
na zaproszenie tamtejszego Gminnego
Ośrodka Kultury. W sali
dawnego gimnazjum zaolziańscy aktorzy wystawili
komediowy spektakl „Jak to
hań downi bywało”. Przedstawienie, które z przymrużeniem oka przenosi publiczność w socjalistyczne
czasy lat 70. i 80. XX wieku,
obejrzało kilkadziesiąt osób.

(wik)
MOSTY K. JABŁONKOWA

Pod koniec października
na Szańcach odbyła się
ostatnia w tym roku akcja
czyszczenia fosy, zorganizowana przez stowarzyszenie „Szansa dla Szańców”.
Po południowej stronie
obwarowań budowane jest

M

MOSTY K. JABŁONKOWA

Centrum Informacji, które
ma być gotowe w czerwcu
przyszłego roku. Ma pomieścić także niedużą ekspozycję poświęconą historii
mosteckiej twierdzy.  (dc)
OSTRAWA

Po mieście zaczęły kursować dwa elektrobusy z
ultraszybkim ładowaniem.
Kursują pomiędzy dworcem
w Swinowie a Klimkowicami. Na stacji w Swinowie
pojazdy można w ciągu
pięciu minut naładować
energią, która wystarczy na
godzinę jazdy. 
(dc)

F

estiwal odbywał się od 25 do 28
października we włoskiej miejscowości Sacile. Przesłuchania odbywały się w XVI-wiecznym Palazzo
Ragazzoni. „Melodia” zaprezentowała w konkursie trzy utwory: „Vidi
aquam” weneckiego kompozytora
Oreste Ravanello, „Západ slunce”
Bedřicha Smetany i „Etiudę E-dur”
Fryderyka Chopina w opracowaniu
Józefa Firli (duet: Bronisława Nowak i Barbara Fijak), w której partie
fortepianu wykonała Joanna Lipowczan-Stawarz z PSM w Cieszynie.
Chórzystki wyśpiewały złote
pasmo, zwyciężając w kategorii

chórów żeńskich oraz zdobyły
specjalną nagrodę pieniężną za
najbardziej ekspresyjną i poetycką
prezentację całego programu artystycznego, którą wręczył im burmistrz miasta Sacile.
W Festiwalu „Venezia in Musica”
wzięło udział 16 zespołów. Chór z
Nawsia – jako jedna z pięciu najlepszych grup śpiewaczych festiwalu – wystąpił podczas koncertu
galowego. Ponadto „Melodia” miała okazję do wspólnych koncertów
– razem z chórami z Włoch i Rumunii – w ramach 37. Jesieni Chóralnej „Coro Livenza Sacile”. – Miały-

śmy możliwość wysłuchania opinii
wszystkich członków jury z Włoch,
Norwegii i Szwecji – podsumowuje
dyrygentka dr Aleksandra Zeman
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Jury podkreślało bardzo
dobre przygotowanie chóru, świetną znajomość repertuaru i umiejętność ekspresyjnego wykonania
oraz piękne brzmienie.
Historia „Melodii” sięga 1955
roku. Chór działa jako zespół Polskiego Związku Kulturalno‑Oświatowego w Nawsiu i nawiązuje do
najlepszych tradycji śpiewactwa
polskiego na Zaolziu.
(szb)

ieszkańcy, których zebrało się w „Czytelni” ok. 70,
skwitowali to burzą oklasków.
– Niektórzy ludzie stwierdzili po
wczorajszej sesji, że nie ma sensu
chodzić na wybory, skoro mając
najwięcej głosów, nie zostałem
wójtem. Wybór wójta to już jednak sprawa polityki, ja zaś wyżej
od niej stawiam moralność i czyste sumienie. Z nowym wójtem
zamierzam współpracować ku
pożytkowi całej Wędryni i jego
mieszkańców – powiedział „Głosowi” Raszka.
W tym samym czasie co w Wędryni wybierano również wójta
w Bystrzycy. Został nim Roman
Wróbel. – To zajęło 27 minut.
Jednogłośnie wybraliśmy wójta, zastępcę wójta oraz wszystkich radnych. Głosowanie było
jawne – poinformował Wróbel.
Zaznaczył jednak, że tak szybki
przebieg sesji był owocem wcze-

Fot. ARC

śniejszym rozmów z wszystkimi
partiami. – My w Bystrzycy nie
bawimy się w koalicję i opozycję.
Naszym wspólnym nadrzędnym
celem jest dobro Bystrzycy – dodał.
We wtorek sesje odbyły się także w Olbrachcicach i Stonawie.
Na stanowiskach wójtów pozostali Andrzej Feber (ANO) w Stonawie i Henryk Feber (PROAL)
w Olbrachcicach. Za tym pierwszym zagłosowało pięciu z siedmiu radnych. – Nie poparła mnie
opozycja, która wstrzymała się od
głosu – powiedział redakcji wójt
Stonawy, który sprawuje tę funkcję niezmiennie od 1990 roku.
Tymczasem Henryk Feber będzie
kontynuował dzieło rozpoczęte
przed czterema laty dzięki poparciu szerokiej koalicji czterech
ugrupowań. To ona zapewniła
mu dziewięć głosów z piętnastu.

(sch)
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Panie aktywne przez cały rok
E-mail: danuta.chlup@glos.live

W sobotę odbyło się Jesienne Spotkanie Klubów Kobiet. Sala Domu PZKO w Nydku z trudem pomieściła
wszystkie panie.
ANKIETA
Kilka uczestniczek sobotniego spotkania zapytaliśmy, jak minął im
2018 rok
Helena Borska, Trzyniec-Stare Miasto

• Sala nydeckiego Domu PZKO zapełniła się w sobotę
do ostatniego miejsca. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Witold Kożdoń

D

ziękując gospodarzom Władysława
Byrtus, przewodnicząca Sekcji Kobiet PZKO, przypomniała, że od lat
ściśle współpracuje ona z wieloma klubami
kobiet w całym regionie. – W roku jubileuszu
naszego 50-lecia gościmy natomiast w Nydku. Tutejszy Klub Kobiet należy do najaktywniejszych. Panie biorą udział we wszystkich
naszych działaniach i wydarzeniach, za co
chcę im serdecznie podziękować – mówiła
Byrtus.
Helena Legowicz, prezes PZKO, zapewniła z kolei, że praca klubów kobiet jest dostrzegana zarówno przez członków Zarządu
Głównego, jak i zarządy kół. – Dziękuję za
wasze zaangażowanie, zwłaszcza że w roku
stulecia odzyskania niepodległości również
na barki kobiet spadają dodatkowe obowiązki związane z organizacją rocznicowych imprez – mówiła Legowicz. – Cieszę się także,

że regularnie zmieniacie miejsca waszych
spotkań. Dzięki temu poznajecie nasz region.
Przyznam zaś, że przez niespełna rok, gdy
jestem prezesem PZKO, ja również odwiedziłam wiele kół PZKO, w których od dawna nie
byłam. Cieszę się więc, że mogę dziś gościć
w kolejnym prężnie działającym Kole – komplementowała gospodarzy Legowicz.
Prezentując Miejscowe Koło PZKO oraz
Klub Kobiet, prezes nydeckiego PZKO Bogdan Martynek przypomniał, że w zeszłym
roku tamtejszy Dom PZKO otrzymał imię
Anny Ruckiej. Dla odmiany Michał Milerski
przybliżył zebranym historię i dzień współczesny Nydku. Przypomniał, że miejscowość
słynie m.in. z tradycji teatralnych. Panie mogły się o tym przekonać, ponieważ w sobotę
na scenie sali Domu PZKO wystąpił tamtejszy klub teatralno-kabaretowy. Zagrała też
kapela „Gróniczek”, a zatańczyli młodzi tancerze zespołu folklorystycznego „Łączka” z
sąsiedniej Bystrzycy.


Sentymentalna wystawa

Helena Martynek, Nydek

W tym roku mieliśmy sporo pracy, ponieważ zarząd Koła jak zwykle zatroszczył
się o zorganizowanie naszych tradycyjnych imprez: „strziganio łowiec” oraz nydeckiego kiermaszu. Obecnie nasz klub liczy piętnaście pań, niestety średnia
wieku jest u nas bardzo wysoka, bo wynosi przeszło 80 lat. Przydałoby się
więc trochę odmłodzić nasz klub, choć młodsze panie udzielają się w zespole
teatralnym i pracują zarządzie Koła.

Marcela Mirowa, Piotrowice koło Karwiny

Nasz klub liczy obecnie około dziesięciu pań, jednak Dom PZKO jest w remoncie, dlatego w tym roku niewiele się u nas działo. Myślimy już jednak o
przyszłym roku, bo czeka nas wówczas wystawa, a w październiku także organizacja Jesiennego Spotkania Klubów Kobiet. Natomiast dziś w Nydku bardzo
nam się podoba. Program imprezy jest bardzo fajny, a obiekt ładny.

Wieczorna
zabawa

WITAMY

K

Kilkadziesiąt maluchów spędziło noc z piątku na sobotę w Domu
PZKO w Lesznej Dolnej. W ramach piątej edycji popularnej imprezy
„Z książką pod poduszką” dzieci miały okazję posłuchać głośnego
czytania wybranych lektur, wzięły także udział w różnorodnych
zajęciach kreatywnych. Robiły zakładki do książek, uczyły się
prawidłowo oddychać, dowiedziały się, czym jest Fundusz Rozwoju
Zaolzia, a także bawiły się na dyskotece.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

W tym roku nic nadzwyczajnego się u nas nie wydarzyło. Klub liczy ponad 20
pań, natomiast aktywnych jest około dziesięciu działaczek. Obecnie największą
naszą bolączką jest brak własnej świetlicy. Z tego powodu nie jesteśmy w
stanie zorganizować żadnego „babskiego” spotkania ani ciekawej prelekcji.
Zebrania robimy w prywatnych mieszkaniach, a przyszłoroczne walne naszego
Koła zorganizujemy chyba w którymś z lokali gastronomicznych.

Dzieci sadziły żonkile

„P

ola Nadziei” (akcja „Żonkil”) to program pomagający
chorym na raka. Akcja ta ma nam
przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy
i opieki w trudnym okresie choroby. Co roku w październiku tysiące
ludzi na całym świecie sadzą żonkile: przed szkołami, szpitalami,
urzędami, w parkach. Jest to symFot. ARC przedszkola
boliczny akt solidarności z cierpiącymi na tę chorobę.
Nasze przedszkole oraz uczniowie I stopnia Polskiej Szkoły Podstawowej w Suchej Górnej po raz pierwszy włączyli się w akcję „Pola Nadziei”,
której celem jest propagowanie wśród dorosłych i dzieci postaw otwartych na drugiego człowieka, zwłaszcza człowieka cierpiącego. W dniu 9
października dzieci wraz z wychowawcami posadziły na terenie ogrodu
przedszkolnego cebulki żonkili, które są symbolem akcji. Teraz czekamy
na wiosnę i pierwsze kwiaty.

Małgorzata Kołodziej-Rogala

ARTYSTA O SWOICH PRACACH
Buki

Ligotka Kameralna

• Joanna Szpyrc z Pawłem Wałachem. Zdaniem prezes MK PZKO w Ligotce

Kameralnej, artysta potrafi natchnąć innych do działania. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Przyznał on jednocześnie, że
wystawa była jego pierwszą w Ligotce Kameralnej. – Dostałem taką
propozycję od włodarzy gminy i
ucieszyłem się, ponieważ jeszcze
nigdy nie wystawiałem tutaj moich prac. Tymczasem w tutejszym
kościele ewangelickim zostałem
ochrzczony. Mam więc do Ligotki
Kameralnej duży sentyment – mówił Wałach.
Wójt gminy, Miloslav Hampel,
przypomniał, że wystawa jest częścią obchodów setnej rocznicy powstania niepodległego państwa czeskiego oraz 60. rocznicy otwarcia
miejscowego domu kultury. Witając
bohatera piątkowego popołudnia,
Hampel życzył mu dużo zdrowia i
jeszcze więcej twórczych inspiracji.
W rewanżu Paweł Wałach przekazał

gminie jeden ze swych obrazów –
„Widok na Tatry z Bagińca”.
Z kolei w imieniu Miejscowego
Koła PZKO artyście dziękowała
prezes Joanna Szpyrc. – O obrazach Pawła Wałacha napisano już
bardzo dużo. Między innymi to,
że mają ludzką, cieszyńską duszę.
Chciałabym jednak podkreślić
inną sprawę. Salvador Dali powiedział, że malarzem jest nie ten, kto
posiada natchnienie, ale ten, kto
potrafi natchnąć innych. I to również możemy powiedzieć o Pawle
Wałachu, który nie tylko maluje,
ale niestrudzenie organizuje malarskie plenery, ucząc innych trudnej sztuki malarskiej. Czego mu
więc życzyć? Myślę, że nieustającej
inwencji twórczej oraz satysfakcji z
tej pracy – mówiła Szpyrc.  (wik)

arolinka urodziła się 14 marca br. w Mělníku. Ważyła 3005
g i mierzyła 50 cm. Jej rodzicami
są Agata (z domu Wacławik) i Milan Mikyškowie. Obecnie mieszkają w malowniczej miejscowości Vliněves nad Łabą, niedaleko
Mělníka. Szczęśliwi dziadkowie,
Helena i Roman Wacławikowie,
napisali, że to wprawdzie trochę
daleko od Zaolzia, lecz dzięki nowoczesnym technologiom są w
stałym kontakcie z rodziną córki.
Karolinka, jak na razie, wygląda
na bardzo szczęśliwe dziecko, bo
zazwyczaj albo się uśmiecha, albo
wręcz śmieje. I – jak przystało na
płeć piękną – zaczyna być bardzo
ciekawska.
Karolina to imię pochodzenia
starogermańskiego, żeński odpowiednik Karola. (dc)

Urszula Puszkiewicz, Hawierzów-Szumbark

Ten obraz powstał na początku
roku i jest centralną częścią
tryptyku. To moja własna kompozycja, wytwór mojej wyobraźni nawiązujący do tego, co na
naszych oczach ginie, czyli pięknych beskidzkich buków oraz
dawnej góralskiej architektury.

W

ostatni weekend w Ligotce Kameralnej można było
oglądać wystawę obrazów Pawła
Wałacha. Jej wernisaż odbył się w
piątek po południu w sali ośrodka kultury. Pod Godulą zjawili się
oprócz miejscowych goście z Polski
i Słowacji, wydarzenie uświetnił
także występ dzieci ze szkoły muzycznej.
Paweł Wałach pochodzi ze Śmiłowic. Był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w
RC. W ubiegłym roku świętował jubileusz 40-lecia pracy twórczej. Na
co dzień zajmuje się przede wszystkim malarstwem olejnym. Tematem
jego prac są krajobraz i życie codzienne ludzi. Artysta szuka prawdy
o naszym regionie. Na jego obrazach
można zobaczyć symbole cieszyńskiej kultury, architekturę ludową,
pejzaże beskidzkie, stroje ludowe.
Przekonali się o tym goście ligockiej
wystawy, na której zaprezentowano artystyczne widoki ze Śmiłowic,
Ligotki Kameralnej, Gutów. Wystawiono tam jednak także panoramy
Czeskiego Krumlowa, nadbałtyckiej
Jastarni czy włoskiego San Gimignano. W sali ośrodka kultury zebrano łącznie pięćdziesiąt prac.
– Nowością na tej ekspozycji
są obrazy portu w Jastarni, które namalowałem podczas mojego
pobytu na niedawnym plenerze
w Pucku. Moje prace tak się tam
spodobały, że w listopadzie zostałem ponownie zaproszony nad
Bałtyk – mówił w rozmowie z „Głosem” bohater wieczoru.

Najważniejszą tegoroczną imprezą naszego klubu była majowa wystawa, którą przygotowało siedem pań. Poza tym pomagałyśmy w organizacji corocznych
okolicznościowych imprez, takich jak smażenie jajecznicy, gwiazdka noworoczna
czy turystyczne wycieczki. Nasze Koło PZKO liczy obecnie około 150 osób, ale
niestety – jak całe trzynieckie Stare Miasto – starzeje się. W efekcie aktywnych
działaczy mamy nie więcej niż dwudziestu pięciu.

Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz.
Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

Jedna z nowszych prac, wykonana w oleju. Chciałem namalować jakiś tutejszy pejzaż i wówczas pomyślałem, że nikt chyba
jeszcze nie malował głównej
drogi biegnącej przez Ligotkę
Kameralną. Postanowiłem więc,
że będę pierwszym, który to
zrobi.

Słoneczniki

Ta praca powstała w czasie
zeszłorocznego pleneru w Zwoleniu. Z malowaniem obrazów
jest tak, że gdy artysta wie, czego chce, maluje krótko. A gdy
pracuje pod jakimkolwiek przymusem, z reguły trawa to długo.
A w końcu powstały obraz i tak
zamalowuje.

Wałasi

Kilka razy byłem na ich występach. Poza tym to moi imiennicy. Stwierdziłem więc, że muszę
namalować jakąś kompozycję z
tą właśnie kapelą. Poza tym grali
już w Śmiłowicach i zawsze, gdy
organizowałem wystawę, wspierali mnie artystycznie. Chciałem
więc się zrewanżować i w 2016
r. namalowałem ten obraz.

Żubr chruczy w Pszczynie
• Tadeusz Szkucik pokazał najmłodszym, jak wyciąć dynię na Halloween. Fot. WITOLD KOŻDOŃ
Witold Kożdoń

T

ym razem do udziału w imprezie rodzice zgłosili 75
dzieci. – Ostatecznie nie
wszystkie do nas dotarły, bo po
okolicy krąży jakiś wirus. Łącznie
jednak ze starszą młodzieżą, będącą naszymi asystentami, jest nas
tutaj dziś około setki – cieszyła się
Renata Szkucik, prezes Miejscowego Koła PZKO w Lesznej Dolnej.
Podczas wieczoru „Z książką pod
poduszką” pezetkaowcy przede
wszystkim czytali dzieciom na
głos. By jednak nie było nudno,
zorganizowali także szereg specjalnych zadań. Wykonywano więc
na przykład zakładki do książek,
a starsi uczniowie uczyli się robić
okładki na nie. – Użyliśmy do tego
klasycznych, szkolnych zeszytów.
Wszystko po to, by nie była to wyłącznie teoria, ale by każde dziecko mogło samodzielnie wykonać

okładkę. W ten sposób staraliśmy
się też pokazać, co my robiliśmy,
kiedy byliśmy młodzi. Oczywiście
dziś wszystko można kupić, ale
taka praktyczna umiejętność każdemu się przyda – tłumaczyła Renata Szkucik.
Inną atrakcją były zajęcia prowadzone przez Izabelę Kapias.
W ich trakcie dzieciaki ćwiczyły
aparat mowy, uczyły się również
poprawnego oddychania i poprawnej wymowy. – Opowiedziałam im
ponadto o pracy dziennikarza-radiowca, a także zaproponowałam
kilka kreatywnych ćwiczeń kształtujących wyobraźnię i oddziałujących na emocje. Są to popularne
techniki, jakich używa się w pracy
aktorskiej i scenicznej – mówiła
Izabela Kapias.
Znana aktorka, piosenkarka i
dziennikarka gościła na nocy „Z
książką pod poduszką” już po raz
drugi. – To fantastyczna impreza,

a energia dzieci jest niesamowita.
Praca z tak liczną grupą stanowi
spore wyzwanie, ale myślę, że maluchy były zadowolone, bo kilka
osób już mnie prosiło, bym przyjechała także w przyszłym roku.
Mam więc nadzieję, że dzieci coś z
dzisiejszego wieczora zapamiętają,
a ćwiczenia pomogą im przygotować się na przykład do publicznych
występów, których jest przecież u
nas całkiem sporo – dodała Izabela
Kapias.
Piątkowy wieczór zakończył się
dyskoteką, po której nastąpiło jeszcze nocne czytanie, już w śpiworach i na karimatach. W sobotę po
śniadaniu leszniańscy pezetkaowcy podsumowali z kolei imprezę,
pani prezes opowiedziała zaś dzieciom o PZKO, Kongresie Polaków,
Funduszu Rozwoju Zaolzia (który
ufundował dla maluchów pamiątkowe książki), a także Konsulacie
Generalnym RP w Ostrawie. 
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ie ryczy, nie buczy, ani nie wydaje innych groźnych dźwięków. Żubr,
chociaż waży około tysiąca kilogramów, cichutko sobie chruczy.
O tym właśnie, jak również o wielu innych ciekawostkach z życia żubrów,
dowiedziała się młodzież z błędowickiej podstawówki podczas zwiedzania
Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie.
Żubr jest największym ssakiem polskiej puszczy, a pomimo tego należy
do zwierząt bardzo zagrożonych. Z tej przyczyny objęty jest ścisłą ochroną.
Kilka żubrów znalazło bezpieczne środowisko do życia właśnie w Pszczynie. W tej chwili w zagrodzie przebywa sześć osobników, największy z nich
nazywa się Plawiant, w tym roku obchodził 20. urodziny. Wszystkie żubry
z linii pszczyńskiej posiadają imiona rozpoczynające się na literkę P, na
przykład Platan i Platanka. Któż by pomyślał, że żubry lubią się kąpać, jednak nie w wodzie, tylko w piachu. W ten sposób bronią sią przed różnymi
kłującymi czy gryzącymi intruzami.
Pszczyńskie żubry można było pooglądać z bardzo bliska, ponieważ
podczas spaceru edukacyjnego zwierzęta znajdowały się przy swoich paśnikach. Pani przewodniczka bardzo ciekawie opowiadała nam nie tylko
o życiu żubrów, ale również o innych zwierzętach polskich lasów. W kolejnych zagrodach pasły się jelenie, sarny, muflony, daniele i osły. Po całej
zagrodzie wolno poruszały się pawie indyjskie.
W budynku muzealno-edukacyjnym z zainteresowaniem obejrzeliśmy
wystawę prezentującą faunę i florę polskich lasów i gór, dowiedzieliśmy
się czegoś więcej o poszczególnych ekosystemach, a także zobaczyliśmy
film 3D, opowiadający historię sprowadzenia żubrów na ziemię pszczyńską.
Pomimo niezbyt przyjaznej pogody wróciliśmy do domu zadowoleni
i pełni wrażeń. Dziękujemy więc Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i Towarzystwu Nauczycieli Polskich w RC za umożliwienie przeprowadzenia
tak ciekawej wycieczki. 
Danuta Kula, PSP Hawierzów-Błędowice
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Czy polskie szkoły mają się dobrze?
Na Ukrainie brakuje polskich nauczycieli. Polskim uczniom na Litwie komplikuje życie matura z języka litewskiego.
Na Białorusi zaś szkoły z polskim językiem nauczania nie są w stanie pomieścić wszystkich zainteresowanych. Mają
różne problemy, choć łączy je jedna zasadnicza sprawa. We wszystkich tych krajach, a także na Łotwie i w RC,
polskie szkoły działają w systemach edukacyjnych swoich krajów.
Beata Schönwald

W

praktyce oznacza to, że jeżeli
dochodzi do jakichkolwiek
zmian w systemie edukacyjnym danego państwa, automatycznie
dotyczą one również polskich szkół. O
specyfikach tych systemów oraz polskich środowisk w poszczególnych
krajach była mowa w ub. tygodniu w
Toruniu na pierwszym Kongresie Szkół
z Polskim Językiem Nauczania działających w obcych systemach edukacyjnych. Jego organizatorem było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Jak jest u nas?
Na konferencji w Toruniu jako pierwsze
zostało przedstawione polskie szkolnictwo w czeskim systemie edukacyjnym.
Niby wszyscy je znamy, bo większość
z nas i naszych dzieci uczęszcza(ła)
do polskich szkół. Nie każdy jednak,
występując w roli ucznia, rodzica czy
dziadka, zagląda pod podszewkę. Jeżeli
jednak chcemy porównywać, jak mamy
my (na Zaolziu), a jak mają oni (Polacy
na Kresach Wschodnich), to musimy to
zrobić. W Toruniu o funkcjonowaniu
polskich szkół w RC mówiła Barbara
Kubiczek, metodyk Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.
Na Zaolziu istnieją obecnie 33 polskie
przedszkola, a sieć polskich szkół podstawowych obejmuje 10 szkół dziewięcioletnich oraz 16 szkół, w których uczą
się dzieci w klasach od 1. do 5. Oprócz
tego funkcjonuje szkoła średnia, Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, po polsku
młodzież może się kształcić również
w czeskocieszyńskiej Akademii Handlowej. Na chwilę obecną sytuacja dotyczy 3204 osób. – W naszych polskich
szkołach realizujemy czeską podstawę
programową, sami natomiast możemy
stworzyć podstawę programową do
nauki języka polskiego. To zrobiliśmy
i na bieżąco staramy się ją rewidować
tak, żeby język polski, który nie zawsze jest tym językiem pierwszym, był
atrakcyjny i chętnie przyswajalny – zaznaczyła Barbara Kubiczek. Podkreśliła
również, że polskie szkoły obowiązuje
czeska siatka lekcyjna, w której muszą
się zmieścić także lekcje języka polskiego, co dzieje się kosztem innych mniej
istotnych zajęć. Lekcje z geografii czy
historii nauczyciele muszą natomiast
tak przygotować, by oprócz tematów
dotyczących Republiki Czeskiej, Europy i świata, omówić również zagadnienia związane z Polską oraz regionem
Śląska Cieszyńskiego. Nie jest tego
mało, a postępująca asymilacja i niż
demograficzny nie pozwalają spocząć
na laurach. – To my musimy zadbać o
to, żeby nasze szkoły były atrakcyjne,
żeby rodzice decydowali się wysyłać
dzieci do naszych przedszkoli i naszych
szkół. Musimy podkreślać to, jak szkoły
są dobrze wyposażone, jakie mają perspektywy – przekonywała metodyk,
zaznaczając, że Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie, Towarzystwo
Nauczycieli Polskich oraz Macierz

Szkolna wiele robią w tym zakresie.
Efektem tego jest chociażby realizowany ostatnio projekt „Poznajemy Polskę
przez edukację i zabawę”, dzięki któremu jesienią uczniowie polskich szkół z
Zaolzia spędzają tydzień w szkołach w
Dusznikach-Zdroju, a przy okazji zwiedzają Ziemię Kłodzką.

Litewskie kłody
pod polskie nogi

Według ostatniego spisu powszechnego na Litwie żyje 200 tys. Polaków,
którzy stanowią niespełna 7 proc.
ludności. Są największą mniejszością
narodową z najbardziej rozbudowaną
siecią szkół. Wystarczy powiedzieć, że
polskie gimnazja na Litwie tworzą aż
10 proc. wszystkich gimnazjów w kraju, oraz że polskie szkolnictwo obejmuje wszystkie stopnie edukacji – od
przedszkola, przez szkołę początkową (klasy 1.-4.), pregimnazjum (klasy
5.-10.), gimnazjum (klasy 9.-12.), aż
po wyższe uczelnie. Z powodzeniem
działa tu bowiem Filia Uniwersytetu
Białostockiego w Wilnie, na której Wydziałach Ekonomiczno-Informatycznym i Europeistycznym kształci się
obecnie 270 studentów. Prócz tego kilkadziesiąt osób studiuje filologię polską na Uniwersytecie Wileńskim oraz
pedagogikę języka polskiego na Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda
Wielkiego. W sumie mowa jest o 15,5
tys. edukujących się po polsku dzieci i młodzieży. To niezły wynik, który
polskie społeczeństwo na Litwie chce
zachować niezależnie od niżu demo-

• Rozwój polskiego szkolnictwa na Łotwie przybliżyła Anna Wowere.

200 tys.

• Danuta Surmacz przedstawiła ponad 20-letnią historię polskiej szkoły w Grodnie na
Białorusi.

•••
Wszystkie szkoły działające w obcych
systemach edukacji potrzebują pomocy
chociażby z tego powodu, że funkcjonują
w środowiskach, w których każdy rodzic
podejmuje bardzo trudną decyzję, do
jakiej szkoły dziecko ma chodzić. To nie
jest proste, bo tutaj dochodzi czynnik, czy
to będzie dobre dla mojego dziecka, że
będzie ono kilkanaście lat pobierało naukę

graficznego i kłód, jakie państwo
przedszkola, nie jest wyjątkiem, że
gimnazjum w Rezekne sięgają 1921
litewskie rzuca mu pod nogi.
dzieci, które przychodzą do zerówroku. Szkołę jednak zamknięto i
Jarosław Narkiewicz, członek
ki, nawet „dzień dobry” nie mówią
mogła się odrodzić dopiero po rozKomitetu Oświaty i Nauki w Parpo polsku. Dlatego np. w Wołkowypadzie Związku Radzieckiego.
lamencie Litewskim, mówił o tych
sku zorganizowano płatne zajęcia
Ukraiński
kłodach. – Borykamy się z reforprzygotowawcze i korepetycje dla
renesans polskich tradycji
mami szkolnictwa, które polega5-6 latków. Dlaczego nie-polscy roją na reformowaniu poprzednich
dzice wybierają polską szkołę? WeStuletnie korzenie polskiej szkoły
reform, w związku z czym cały
w Rezekne to nic w porównaniu z
dług Surmacz, wybór ten uzasadczas musimy czuwać, żeby nie
jedną z najstarszych polskich szkół
niają posiadaniem Karty Polaka,
działo się to na niekorzyść szkół
na Ukrainie, Szkołą Średnią nr 10
tym, że ponieważ sami nie mogli
polskich. Koncepcja państwa liśw. Marii Magdaleny we Lwowie.
uczyć się polskiego, chcą umożlitewskiego opiera się na przejściu
Kilka lat temu obchodziła jubilewić to własnym dzieciom, planodo nauczania w języku litewskim.
usz 200-lecia. – Chociaż były różwanym wyjazdem do Polski czy
Do 2011 roku obowiązywała co
ne problemy, nasza szkoła zawsze
ogólnie lepszymi perspektywami
prawda Ustawa o Oświacie, która
uczyła po polsku – przekonywała
dla absolwentów polskiej szkoły.
akceptowała nauczanie wszystwicedyrektor ds. oświaty, Wiera
Przepełnione polskie szkoły nie
kich przedmiotów w języku ojczySzerszniowa, zaznaczając, że chogwarantują jednak polskim szkostym. Po 2011 roku musieliśmy
dzi nie tylko o język polski, ale o
łom przychylności państwa biajednak stoczyć dużą batalię o to,
wszystkie lub przynajmniej więkłoruskiego. – Musimy argumentożeby w polskich szkołach uczyło
szość przedmiotów.
wać poziomem nauczania i wyższą
się po polsku. Protestami i strajkaśrednią niż w analogicznych szkoJęzyka polskiego można uczyć
mi udało się nam wywalczyć, żeby
się na Ukrainie w różnym trybie.
łach ogólnokształcących. Musimy
po litewsku była nauczana tylko
Działają szkółki niedzielne, są piowykazać się dobrym poziomem
część historii i zagadnienia dotyznajomości języka państwowego,
ny nauczania języka polskiego w
czące Litwy. Nauczyciele starają się
bo jedynie tym potwierdzamy, że
szkołach ukraińskich i wreszcie są
więc wypracować taki model, żeby
mamy prawo uczyć się w języku
szkoły, jak ta im. św. Marii Magdaucząc po polsku, nie zapominać
polskim – wyjaśniała dyrektorka,
leny we Lwowie, które uczą po poljednak, że dziecko musi też perfekdodając, że w języku ojczystym wysku młodzież od klasy pierwszej
cyjnie władać językiem litewskim –
do matury. O tym, jakie przedmiokładane są wszystkie przedmioty z
podkreślał Narkiewicz, dodając, że
wyjątkiem historii i geografii Biaty i w jakim wymiarze godzin będą
zdaniem polskich środowisk na Linauczane w szkołach polskich na
łorusi, rozdziału Białoruś moja ojtwie nauczanie niektórych przedUkrainie w języku państwowym,
czyzna, a także języków państwomiotów po litewsku równałoby się
decydują rada pedagogiczna wraz
wych białoruskiego i rosyjskiego
zagładzie polskich szkół. – Szkoła
z rodzicami, z uwzględnieniem
oraz języka angielskiego jako jępolska musi być oparta na nauczarealnych możliwości szkoły. Prócz
zyka obcego. Tak szeroki wachlarz
niu wszystkich przedmiotów w jętego szkoła ma prawo wprowadzać
języków nauczanych już od 1. klasy
zyku ojczystym. To jest skała, na
dodatkowe przedmioty dotyczące
to jednak duży plus oraz przepustktórej się opieramy, i z której zejść
polskiej kultury i realiów, w związka na studia zarówno w Polsce, jak
nie możemy – przekonywał.
i na Białorusi.
ku z czym w programach nauczaWspominany perfekcyjny linia polskich szkół pojawiają się
tewski jest jednak nader
takie przedmioty, jak hipotrzebny. Wymaga tego
storia i geografia Polski.
ujednolicony egzamin z
Chociaż szkoły nauczajęzyka litewskiego, któnia w języku ojczystym
rego wprowadzenie spo(niekoniecznie musi chowodowało, że w polskich
dzić o język polski) na
dzieci na całym świecie uczy się języka polskiego. Ok. 70
szkołach wyniki z tego
Ukrainie mają w wielu
tys. pobiera naukę w szkolnych punktach konsultacyjnych,
egzaminu pogorszyły się
sprawach wolną rękę, w
100 tys. dzieci w szkołach społecznych i ok. 85 tys. w
4-5-krotnie bardziej niż
2017 roku pojawił się proszkołach działających w obcych systemach edukacyjnych.
w szkołach litewskich.
jekt ustawy, która próboSkutek? Według polityka,
wała określić procentowo,
gorzej osiągalne indeksy
jaka część przedmiotów
Na Łotwie tylko cztery
uczelni wyższych i miejsca stypenma być wykładana w języku pańdialne.
Szkoły z polskim językiem nauczastwowym. – W przypadku nania są na Łotwie zaledwie cztery
uczania początkowego chodziło o
Na Białorusi polskie szkoły
– w Rydze, Dyneburgu, Krasla20 proc., co nie stwarzałoby propękają w szwach
wie i Rezekne (Rzeżyca). Łącznie
blemu, bo rozwiązałyby to lekcje
pobiera w nich naukę ok. 1300
języka ukraińskiego. W szkołach
Polskie szkoły, do których uczniouczniów. Prócz tego w Dyneburgu
średnich mowa była natomiast aż
wie garną się drzwiami i oknami,
działa jedyne polskie przedszkoo 80 proc. Ustawy na razie jeszcze
to współczesna białoruska rzeczyjednak nie podpisano i na dziś,
wistość. Dyrektorzy, którzy z roku
le dla dzieci w wieku 1,5-6 lat. W
dzięki umowie między polskim i
na rok walczą o przetrwanie swojej
przypadku niedużej Łotwy to jedukraińskim ministerstwem oświaszkoły, mogą jej tylko pozazdronak nie aż tak mała liczba. – Naścić. Bylibyśmy jednak w błędzie,
uczyciele z Polski są kierowani do
ty, mamy zagwarantowane, że dla
sądząc, że polskie szkolnictwo na
naszych szkół za pośrednictwem
polskich szkół zmian nie będzie
Białorusi to bajka. Dla rodzica to
ORPEG (Ośrodka Rozwoju Pol– zapewniała wicedyrektor ds.
problem, kiedy szkoła nie jest w
oświaty.
skiej Edukacji za Granicą – przyp.
stanie przyjąć jego dziecka. A na
red.) w Warszawie. Korzystamy z
Mimo to niektóre przedmioty
rozbudowę szkół, które zostały wypodręczników z Polski. Niestety,
w lwowskiej szkole są wykładane
budowane ze środków uzyskanych
nie mamy wszystkich polskich
po ukraińsku. Powód jest banalny,
za pośrednictwem Stowarzyszenia
podręczników, część przedmiobrakuje kadry nauczycielskiej mó„Wspólnota Polska”, na Białorusi
wiącej po polsku. – Ten problem
tów jest więc wykładana w języku
darmo szukać pieniędzy. – Politystaramy się sukcesywnie rozwiąłotewskim – przybliżała realia polka państwa białoruskiego w stozywać. W szkole wszędzie musi
skich szkół na Łotwie Anna Wowesunku do polskich szkół zależy od
brzmieć język polski, bo w przeciwre, nauczycielka języka polskiego
stosunku Polski do państwa białonym razie uczeń nie opanuje go na
w Państwowym Polskim Gimnaruskiego. Te stosunki się ocieplają,
takim poziomie, na jakim byśmy
zjum w Rezekne. W tej szkole uczą
co potwierdzają wzajemne porochcieli – przekonywała Szerszniosię obecnie dzieci od klasy 1. do
zumienia z 2016 roku – zauważyła
wa. Tym bardziej że – jak zauważy12. Pierwsze cztery klasy to szkoła
Danuta Surmacz, dyrektor Szkoły
ła – uczniowie nie rozmawiają na
początkowa, kolejnych pięć klas to
Średniej nr 36 z polskim językiem
co dzień po polsku. – Na Ukrainie
podstawówka, a ostatnie trzy klanauczania w Grodnie. W białoodradza się co prawda chęć nauki
sy szkoła średnia. – W 1993 roku,
ruskim systemie edukacji szkoła
języka polskiego, jednak z drugiej
kiedy nasza szkoła została reakśrednia kształci dzieci od 1. aż do
strony typowe polskie rodziny stąd
tywowana, rozpoczynaliśmy z 22
11. klasy maturalnej.
wyjeżdżają. To powoduje, że na
uczniami w pierwszej klasie. Dziś
nowo musimy uczyć młodzież polmamy 575 uczniów. Rozwijamy się
W jej szkole polskojęzyczna eduskich tradycji – stwierdziła wicedywięc i rośniemy w siłę – przekonykacja dziecka to nauka od podstaw.
rektor. 

W sytuacji, gdy nie ma polskiego
wała Wowere. Tradycje polskiego

• Dariusz Piotr Bonisławski.

w szkole, której językiem nauczania nie
będzie język kraju, w którym mieszka.
Jeżeli na pierwszym miejscu ma chodzić
o dobro dziecka, to musi to być dobra
szkoła i dobre uzasadnienie. Jaka zatem ta
szkoła powinna być? Jaki powinien być jej
absolwent, żeby rodzic, mając przed sobą
dziecko 6-7-letnie, widział jednocześnie
perspektywę 18-letniego młodzieńca?
Dariusz Piotr Bonisławski,
prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
• Jarosław Narkiewicz mówił o sytuacji polskich szkół na Litwie. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD
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Polski
nowocześnie
W

dniach 20-22 października
odbyła się w Toruniu wizyta
studyjna nauczycieli polonistów
z RC i Litwy. Jednym z głównych
jej tematów była modyfikacja Podstawy Programowej do Języka Polskiego. Rozmawiamy z Barbarą
Kubiczek, metodyk języka polskiego w Centrum Pedagogicznym dla
Polskiego Szkolnictwa Mniejszościowego w Czeskim Cieszynie.

Dlaczego akurat RC i Litwa? Co
łączy polonistów z tych dwu krajów?

– W 2016 roku dzięki wsparciu
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zrealizowaliśmy dla
dyrektorów wszystkich naszych
szkół wizytę studyjną pn. „Czechy
– Litwa. Łączy nas Polska”. Podczas
wyjazdu dyrektorzy odwiedzili
wiele polskich szkół działających
w litewskim systemie oświatowym,
przyjrzeli się ich metodom nauczania, mieli możliwość porównania
systemów edukacyjnych obu krajów. Do tych działań postanowiliśmy nawiązać – tym razem w gronie nauczycieli języka polskiego.

Istotą spotkania była modyfikacja
Podstawy Programowej do nauczania języka polskiego w RC i na
Litwie z uwzględnieniem współczesnych realiów językowych i
literackich. Jakie są te realia i jak
się zmieniły w ostatnich 10, 20
latach?

– Podstawa Programowa do Języka
Polskiego co jakiś czas musi ulegać modyfikacji, bo zmieniają się
również realia. Współczesne realia
językowe to dynamiczne procesy
zachodzące przede wszystkim w
obrębie leksyki. W języku pojawiają się liczne zapożyczenia, neosemantyzmy, neologizmy, język ulega internacjonalizacji. To wszystko
dzieje się na skutek zmian kulturowych, społecznych i ekonomicznych i idzie w parze z rozwojem
nowych technologii. Często są to
zmiany niekorzystne, które prowadzą do pomijania znaków diakrytycznych i interpunkcyjnych,
stosowania znaków graficznych w
miejsce słów czy wreszcie do równouprawnienia języka potocznego
z językiem oficjalnym w sytuacjach
oficjalnych. Z tymi zjawiskami

młody człowiek spotyka się na co
dzień, a zadaniem nauczyciela jest
objaśnianie mechanizmów tych
zjawisk, pokazanie konsekwencji
ich stosowania oraz – co jest szczególnie ważne – promowanie wzorcowej polszczyzny.

W parze ze zmianą realiów językowych idą realia literackie.

– Nasi uczniowie często spotykają
się z językiem literackim tylko w
szkole. Dlatego uważam, że nauczyciel powinien wybierać takie teksty
literackie, które pisane są językiem
przemawiającym do młodych ludzi. Oczywiście, nie rezygnujemy
z klasyki i tradycji, dążymy jednak
do tego, by uczeń z zainteresowaniem sięgał po kolejne polskie lektury. Aby tak było, muszą one dotyczyć spraw, które są mu bliskie. W
obszarze literatury dla dzieci i młodzieży pojawiły się nowe nazwiska,
jak Onichimowska, Olech, Ryrych,
Piątkowska, Ostrowska, Kosik czy
Beręsewicz. Wydawane pozycje
dotyczą współczesnego życia nastolatków oraz aktualnych zjawisk,
jak np. relacje między młodymi
ludźmi, a także tematów trudnych,
jak przemoc czy niepełnosprawność. Do tego dochodzą biografie
obecnie żyjących wielkich postaci
oraz sfabularyzowane opowieści o
tematyce historycznej, nawiązujące np. do wydarzeń II wojny światowej. Mając tak szeroki wybór, niekoniecznie musimy więc omawiać
zawiłości życia na przykładzie nieaktualnych w dzisiejszym świecie
nowel pozytywistycznych.

Jak na te zmiany mogą i powinni
reagować szkoła i nauczyciele
języka polskiego, czyli innymi słowy, co w Podstawie Programowej
koniecznie należy zmienić?

– Na pewno należy zrewidować listę lektur oraz sfunkcjonalizować
wiedzę o języku tak, by nie była to
wiedza encyklopedyczna, ale wiedza praktyczna. Uczeń ma się stać
przede wszystkim świadomym
użytkownikiem
współczesnego
języka, takim, który potrafi czytać
ze zrozumieniem, płynnie posługiwać się językiem polskim w mowie
i piśmie. Nauczyciel powinien tak
prowadzić zajęcia, by zainteresować młodego człowieka polską kulturą, tradycją, literaturą. 
(sch)
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życiowej roli. Oscar
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Zaduszki z »Gwiazdką« Mistrzowie
D
drugiego planu
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Kto jeszcze nie obejrzał „Bohemian
Rhapsody”, porywającej filmowej biografii
grupy Queen, powinien szybko nadrobić
zaległości. W Pop Arcie świeże wrażenia
po projekcji w ostrawskim Cinema City. Dziś
premiera filmu w Polsce.
RECENZJE

BOHEMIAN
RHAPSODY
Pozycja obowiązkowa nie tylko dla
fanów brytyjskiej grupy Queen. Kult
Freddiego Mercury’ego trwa do dziś,
aczkolwiek 24 listopada 2018 upłynie
27 lat od chwili, kiedy ucichło serce
jednego z największych wokalistów w
historii rocka.
Freddie Mercury (naprawdę nazywał się Farrokh Bulsara), był jedną z
wielu gwiazd show-biznesu, które na
przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku przegrały walkę z AIDS. Film w
reżyserii Bryana Singera nie skupia
się jednak na tragizmie ostatnich lat
życia artysty, ale wręcz przeciwnie –
jest odą do radości. Chwile zwątpienia – zarówno życiowe, jak też artystyczne, zostały pokazane w filmie z
dużym wyczuciem. Najpiękniejszym
pomostem pomiędzy widzem a aktorami jest zaś muzyka, która w „Bohemian Rhapsody” po prostu musiała
być perfekcyjna. To przecież jej wysokość, Queen – zespół, który wbrew powszechnym przekonaniom wcale nie
zdefiniował brzmienia brytyjskiego
rocka, bo swoim nieobliczalnym graniem wykraczał właśnie poza wszelkie szablony.
W filmie bryluje Rami Malek, który
wcielił się w postać Freddiego w sposób fenomenalny. Do roli Mercury’ego
przymierzało się wielu odważnych.
Założenia twórców filmowej biografii były tylko pozornie proste. W piosenkach zaśpiewanych w filmie głos
oczywiście musiał należeć do Freddiego. George Michael zmarł w 2016
roku, Mika nie dorasta wokaliście Queen do pięt, a obecny piosenkarz grupy, Adam Lambert, to tylko namiastka tego, co potrafił Mercury. Kluczowe
było więc znalezienie odtwórcy głównej roli. Malek godzinami oglądał w
domu teledyski Queen, koncerty, telewizyjne wywiady z udziałem Freddiego. Wchłaniał bodźce niczym gąbka, a
następnie trenował ruchy i gesty artysty przed lustrem. Efekt jest piorunujący. Malkowi dorównują też pozostali
filmowi członkowie Queen. Bawi do
łez zwłaszcza rewelacyjny sobowtór
Briana Maya, brytyjski aktor Gwilyn
Lee. Te same włosy, ta sama mimika
twarzy, charakterystyczna postawa w
trakcie solówek gitarowych. Słowem
najlepszy klon od czasów owieczki
Dolly.
Zaskakującym atutem „Bohemian
Rhapsody” jest brytyjski humor.

Joanna Jurgała-Jureczka

Wszechobecny, inteligentny, bawiący
do łez. W drodze do kina obawiałem
się nieco sztampowej, typowej dla
większości filmów biograficznych
atmosfery. Niepotrzebnie jednak.
Nad całością naprawdę śmiesznych
scenek i dialogów czuwali żyjący
członkowie Queen. Brian May, z wykształcenia astrofizyk, przyznał w
jednym z wywiadów, że wszystko,
co pojawiło się w filmie, oparte jest
na prawdziwych historiach i przeżyciach. Niektóre dzieła po autoryzacji
stają się nudne jak flaki z olejem, ale
w przypadku Queen mechanizm kontrolny zadziałał tak, jak powinien. W
efekcie oglądamy prawdziwą, daleką
od tabloidowych opowiastek, historię jednego z najważniejszych zespo-

łów w dziejach muzyki popularnej.
Budulcem obrazu są zaś największe
przeboje grupy w roli głównej z kultowymi „Bohemian Rhapsody” i „Love
Of My Life” (skomponowany dla miłości swojego życia, Mary Austin),
znajdujące się na przełomowym albumie „A Night At The Opera” z 1975
roku. Główny temat sześciominutowej mini opery rockowej „Bohemian
Rhapsody” pojawia się z przerwami w
całym filmie. Najpierw ostrożnie zastukany na klawiaturze fortepianu, a
w finale filmu zagrany energicznie w
trakcie słynnego koncertu „Live Aid”
w 1985 roku na stadionie Wembley w
Londynie. Dla Freddiego, który kilka
tygodni wcześniej dowiedział się oficjalnie o swojej diagnozie, londyński

występ przed 70-tysięczną publicznością był sprawdzianem hartu ducha. Zaśpiewał zaś najlepiej jak umiał
dla swoich fanów i bliskich.
Charytatywny mega-koncert „Live
Aid”, na którym zagrały też takie
gwiazdy, jak Phil Collins, Paul McCartney czy zespoły U2 i Dire Straits,
posłużył twórcom filmu za idealną,
optymistyczną
klamrę
końcową.
Dwudziestominutowy set grupy Queen – odtworzony w kinie dysponującym świetnym nagłośnieniem – to
prawdziwa uczta. Miło mi poinformować, że w sali kinowej nie należałem
ani do najstarszych, ani do najmłodszych widzów. Czar Queen trwa w najlepsze. 


POLSKIE GRZYBOBRANIE
»ŚLEPNĄC OD ŚWIATEŁ«, CZYLI
POLSKI HIT HBO. Polska sekcja HBO
ma powody do dumy, znalazła bowiem
receptę na jesienną chandrę. To nie
wódka ani zakupy w galeriach handlowych, a… dobry serial, który szybko
zyskał miano kultowego. Mowa o produkcji „Ślepnąc od świateł”, opartej na
głośnej książce Jakuba Żulczyka wydanej w 2014 roku. Nad całością zapanował reżyser Krzysztof Skonieczny, który
w pełni zrozumiał przesłanki Żulczyka,
serwując widzom obraz trochę innej
Warszawy od tej znanej z przewodników
turystycznych. Dealerzy narkotyków,
prostytutki, korupcja na najwyższych
szczeblach – to wszystko zobaczymy
z perspektywy handlarza „Zegara”.
Najbardziej frapującym elementem tej
składanki jest fakt, że z głównym bo-

Kto na Adamsa?
W tym tygodniu rozstrzygnęliśmy naszą zabawę, w
której do zdobycia były dwa karnety na listopadowy
koncert Bryana Adamsa w Ostrawie. Australijski
wokalista rockowy 29 listopada wystąpi w Ostravar
Arenie w ramach trasy „Ultimate Tour”, a z „Głosem”
wybiorą się na ten koncert Agata Mrózek i Erich
Ščerba.
W naszej zabawie pytaliśmy w dwóch odcinkach o
powszechnie znane dane z życiorysu Bryana Adamsa.
I tak: utwór „Everything I Do” zabrzmiał w filmie „Robin Hood”, zaś piosenkę „All For One” artysta zaśpiewał po raz pierwszy wspólnie ze Stingiem i Rodem
Stewartem.
Bilety będą do odbioru w dniu koncertu w Ostravar
Arenie. Zwycięzców poinformujemy o szczegółach
odbioru telefonicznie lub drogą mailową.

haterem – pomimo jego brudnej pracy
– można się nawet na ekranie skumplować. Inteligentny czarny charakter,
skąd my to znamy?
OPTYMISTYCZNA
CHYLIŃSKA.
Agnieszka Chylińska melduje się z
nową płytą „Pink Punk”. Według wokalistki, to powrót do bardziej rockowych
klimatów, a także bardziej optymistycznych obrazów z życia. – Na poprzedniej
płycie „Forever Child” umierałam z
rozpaczy, leżąc na deskach. Płyta „Pink
Punk” to moment, kiedy wstałam i z histerycznym śmiechem postanowiłam
biec... przed siebie – stwierdziła Chylińska. Na nowym albumie znajduje się
nawet kilka utworów utrzymanych w
stylistyce pierwszego, ważnego projektu w karierze artystki, O.N.A. Wówczas
Chylińska jako młoda, nikomu niezna-

na dziewczyna, zaszalała na płytach
sygnowanych przez Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka z byłego
Kombi.
»BASTA« – SZCZERE WYZNANIE NOSOWSKIEJ. Katarzyna Nosowska nie
zwalnia tempa. 23 października światło
dzienne ujrzała siódma w karierze artystki płyta solowa. Album „Basta” promują single „Ja pas!” i „Nagasaki”. Ten
drugi został nakręcony w Muzeum Narodowym w Warszawie. A tak Nosowska opisała w pigułce swoje najnowsze
dzieło: „Przyszedł taki czas. Zadałam
sobie pytanie – co lubię, a czego nie,
czego chcę, a czego nie. »Basta« jest
szczerą na nie odpowiedzią – bez oglądania się na wszystko i wszystkich”. Już
wkrótce recenzja „Basty” na łamach
Pop Artu.

ziś Dzień Zaduszny, czyli w tradycji
Kościoła katolickiego wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych. Jednak niezależnie od tego, czy ktoś podlega Rzymowi, czy twardo stoi przy reformach Lutra,
albo wręcz powątpiewa w istnienie życia
po śmierci, to zawsze w ten dzień będzie
pamiętać o tych, co odeszli. Pamiętać. Bo
zmarli póty żyją na tym najpiękniejszym ze
światów, póki trwać będzie o nich pamięć.
Ale ta jest krótka. Zawiera w sobie trzy,
no może cztery pokolenia wstecz. Kto co
wie o swoich antenatach, którzy zasnęli w
Panu tak powiedzmy 125 lat temu? Mają li
oni jeszcze swoje groby? Składa ktoś na nich
kwiaty i zapala znicze? Wspomina od czasu
do czasu? Niech odżyją zatem tu, na tych
łamach, w ten wyjątkowy dzień, który zmusza każdego z nas do refleksji nad sensem
istnienia i wyraźnie wskazuje na metę, do
której nieuchronnie zbliżamy się z godziny
na godzinę.
„Rzewny widok przedstawiała na dniu 9
bm. (marca – przyp. jot) gmina Pietrowice”,
pisała „Gwiazdka Cieszyńska” w jednym
z numerów z 1893 roku. „Powiewająca z
wieży czarna chorągiew zwiastowała jakieś smutne zdarzenie w téj gminie. I rzeczywiście zaszło smutne zdarzenie, bo 7
bm. około 9 godziny wieczorem rozstał się
z tym światem nasz ukochany proboszcz
ks. Jan Matuszyński”. Kapłan ten wcześniej był proboszczem w Suchej Średniej.
„Pamięć po ks. Matuszyńskim została w
Pietrowicach miła, bo był duszpasterzem,
który znał swoich i oni go też znali, ale i
słuchali. Piękną po ks. Matuszyńskim jako
proboszczu pietrowskiem ma kościół w
Pietrowicach pamiątkę, bo go przyodział w
nową szatę – a przyodział go jako Ślązak duszą i sercem. Pozyskał malarza akademika
p. Ważka z Mistka do wykonania obrazów
na podniebieniu kościoła. Pierwszy obraz
przedstawia Wieczerzę Pańską, drugi Wniebowzięcie Bogarodzicy, a trzeci naszych
śląskich patronów. Błogosławionego Jana
Sarkandra, św. Jadwigę, św. Jacka i św. Czesława. Tych śś. patronów chciał umieścić
śp. ks. Matuszyński, ich opiece polecił kraj
nasz śląski i parafię swą Pietrowice. Ze łzą
w oku żegnał lud i kler cnotliwego kapłana
miłego kolegę”.
W tym samym miesiącu w Jabłonkowie
„zmarł w 83 roku życia obywatel naszego
miasteczka Wacław Sikora właściciel realności, który przez dłuższy czas był członkiem wydziału gminnego i który odznaczał
się pracowitością i zacnością charakteru”.
A niebawem jabłonkowianie pożegnali
33-letniego Franciszka Sikorę, który zmarł
na paraliż serca. „Zmarły jest bratem tutejszego lekarza dra Józefa Sikory”. Z kolei
1 maja odbył się tam pogrzeb „obywatela
Franciszka Żaara zmarłego w 42 roku życia
na ciężką chorobę mózgową”, a 16 września
wydał ostatnie swe tchnienie „tamtejszy
dziekan i proboszcz ks. Aloizy Oreł w 55 roku
życia”. Wcześniej był on wikarym w Cieszynie i proboszczem w Gnojniku, „gdzie za
jego staraniem kościół Serca Pana Jezusa w
Ligotce został wybudowany”. Podczas swego kierowania parafią w Jabłonkowie Oreł
„nowe dzwony sprawił, i po pożarze miasta
w r. 1890 o pomoc dla pogorzelców się troszczył”.
Nie omijała kostucha w 1893 roku i książęcego Cieszyna. W październiku odeszła
„żona burmistrza dra (Johanna Nepomuka)
Demla (1825-92), wzorowa niewiasta w 86
roku życia”. Niebawem w wieku 46 lat pożegnał się z życiem „radca sądu krajowego w
Cieszynie dr. Emil Skaczel”. Także „Rudolf
Lamich były kupiec w Cieszynie zmarł d.

24 bm. po 23-letniéj chorobie. Chociaż ustawicznie leżał w łóżku, to przecież niepojętym sposobem złamał sobie przed rokiem
nogę”. A wreszcie odeszła „po długiéj chorobie w 36 roku życia Anna Macurowa, żona
p. Andrzeja Macury (1851-1933) sekretarza
zboru ewangelickiego, córka p. Jerzego
Cieńciały (1834-1913), posła na sejm śląski w
Mistrzowicach”.
Ale nie wszyscy w Cieszynie umierali z
chorób albo ze starości. „W sobotę (5 sierpnia 1893 – przyp. jot) wieczorem pchnięty
został nożem w brzuch tutejszy gospodny
Jan Gajdaczek przez mularza Jana Nowaka rodem z Zaborza w Czechach. Chociaż
lekarz został natychmiast powołany, to jednak wszelka pomoc lekarska na nic się nie
przydała, bo trzewa zostały przecięte. Gajdaczek zmarł w poniedziałek d. 7 bm. Pomieniony mularz miał z kelnerką Gajdaczka
miłosny stosunek, co było powodem, że nie
wypełniała swoich obowiązków, ale całemi godzinami wałęsała się z Nowakiem. W
sobotę zamiast przyjść o 7 godz., przybyła
dopiero o 9. Gdy jéj Gajdaczek czynił z tego
powodu wyrzuty, rzucił się na niego Nowak, i zadał mu w brzuch śmiertelną ranę”.
Parę miesięcy później „niejaki Luch, rodem
z Raase przy Freudenthalu (z Razovéj przy
Bruntalu – przyp. jot) strzelił sobie w głowę w jednym z tutejszych hoteli. Ponieważ
strzał nie pozbawił go natychmiast życia,
przeniesiono go do klasztoru braci Miłosiernych, gdzie d. 29 zm. (listopada – przyp.
jot) zmarł”.
Wróćmy jednak do postaci publicznych.
29 kwietnia 1893 roku zmarł w Karwinie
„ogólnie szanowany burmistrz i rentmistrz
Franciszek Kudielka w 70 roku życia”. Swoją funkcję przełożonego gminy pełnił dwadzieścia dwa lata, ponadto był urzędnikiem
w dobrach hrabiów Larischów i – jak pisała
„Gwiazdka” w pośmiertnym wspomnieniu
– był lubiany zarówno przez swoich chlebodawców, jak i przez lud pospolity. „Zawsze widać go było między narodowymi
wyborcami, a nigdy pomiędzy liberałami.
Jak stanął po narodowéj stronie, każdy na
niego się oglądał, gdy on z naszymi głosował, a jego współurzędnicy często stali na
liberalnéj stronie, a przecież mimo to on na
powadze i u liberałów nic nie utracił. Często
się niejeden lęka wybierać z narodową stroną – aby nie utracił powagi!! Spytasz się kto
to jest ów mąż, ów chłopski syn, pochodzący z ludu śląskiego, polskiego, a dowiesz się
»to nasz Franciszek Kudielka«, nad którego
zwłokami śmiertelnymi zawarła się ziemia
d. 2 maja br. na cmentarzu karwińskim. (…)
My Ślązacy utraciliśmy w Franciszku Kudielce zacnego rodaka, który swego ludu i
swojéj mowy nigdy się niewstydził, zawsze
szedł z nami, nasze usiłowania wspierał. On
będzie żył w naszéj i całego Śląska pamięci.
Takich mężów nam potrzeba! Takich mężów mamy bardzo mało!”.
Czy Kudielka żyje w pamięci Śląska
Cieszyńskiego? Czy ma swoją ulicę, jakiś
pomniczek, albo pamiątkową tablicę? Podejrzewam, że Czytelnik po raz pierwszy
usłyszał to nazwisko, którego również na
próżno szukać w redagowanym przez Książnicę Cieszyńską internetowym Elektronicznym Słowniku Biograficznym Śląska Cieszyńskiego. I jaka z tego płynie nauka? Że za
125 lat nikt nie będzie pamiętał o Szymeczku i Wałachu, o Putzlacher i Farnej, o Ryłce
i Richterze, o Wolffie i Drużyckim. Wszystkich nas pokryje ziemia grubą warstwą
zapomnienia. Chyba, że znajdzie się ktoś,
kto otrzepie z kurzu pożółkłe egzemplarze
„Głosu” i przypomni te skromne postacie w
Dzień Zaduszny 2143 roku… 


C

horzowski Teatr Rozrywki pełen widzów. Oglądają musical: „Producenci”.
Siedzę najwyżej, w ostatnim rzędzie i patrzę
nie tylko na scenę. Patrzę na dwóch młodych mężczyzn, którzy siedzą za pulpitem,
uważnie śledzą tekst i na pewno to od nich
wiele zależy – zapewne dźwięk, światło. Bez
nich nie zachwycalibyśmy się tym, co widzimy na scenie.

Urodziła ją, wychowała, czuwała, strzegła. Wszystko było mniej ważne – najważniejsze były dzieci. Teraz za tamten ogrom
poświęcenia, ma tylko zdjęcie i od czasu do
czasu zadyszany, pośpieszny telefon. Wieczne usprawiedliwienia, że brakuje czasu, że
może później, może kiedyś córka na chwilę wpadnie, pogada. Bo na razie: – Wybacz
mamo…

•••
A matka?
Na drugim planie. I nawet się nie buntuje, wciąż
z niej dumna, nią zachwycona, usprawiedliwiająca,
rozumiejąca, czuła.
•••
Warszawa. Ruchliwa i zabiegana. I ja w ciągłym, trzydniowym pośpiechu, ponieważ
musiałam zdążyć na nagrania, wywiady,
spotkania. Był czas wprowadzania mojej nowej książki i choć efektem tego pośpiechu
były wywiady, oficjalna promocja – bardzo
ważne okazało się to, co w tle. Bo bez taksówkarzy, którzy, wiedząc, że za dwadzieścia minut muszę być w programie na żywo, a studio jest po drugiej stronie Wisły, dokonywali
rzeczy niemożliwych. Szukali najszybszej,
najbezpieczniejszej drogi i znajdowali. A do
tego jeszcze okazali się być niezwykli. Jeden
z nich opowiedział mi przejmującą historię
dotyczącą czasów wojny, inny okazał się
być potomkiem szlacheckiej rodziny, kolejny nosił historyczne nazwisko Mościckich,
jeszcze inny świetnie znał się na grzybach.
Był i taki, który pisze wiersze.
Mistrzowie drugiego planu. Ludzie, którzy
się napracują, ale nie widać ich na scenie,
nie wystąpią w telewizji, nie wejdą w kadr i
mało kto o nich usłyszy.

•••
W domu opieki staruszka wyciąga zdjęcie i
pokazuje wszystkim, którzy choć na chwilę
się nią zainteresują. – To jest moja córka. Kiedy tylko może, przyjeżdża. Tylko, że nie ma
czasu… Dawno nie była, bo jest kimś ważnym
w świecie. I dużo lata samolotami. I ciągle
ktoś do niej dzwoni, i bardzo jest zajęta…
A matka?
Na drugim planie. I nawet się nie buntuje,
wciąż z niej dumna, nią zachwycona, usprawiedliwiająca, rozumiejąca, czuła.

Mistrzyni drugiego planu. Nikt, tak jak
matka nie potrafi wybaczać, rozumieć, usuwać się w cień. Nikt, tak jak matka nie umie
kochać bezwzględnie i do końca.

•••
Listopad – miesiąc zamyśleń, refleksji nad
przemijaniem. Miesiąc szczególnej ciszy
wśród hałasu świata. Miesiąc, w którym ci,
co byli na drugim planie, powinni wejść
w kadr. Wartości ludzi nie można mierzyć
miarą dyplomów, liczby odbieranych w ciągu dnia aż do nocy telefonów, załatwianych
spraw…
Czekające jak Penelopy kobiety – matki.
Coraz słabsze, coraz starsze, coraz cichsze
i bezradne. Za szkłem w meblościankach
eksponujące filiżanki i zdjęcia dzieci i wnuków. Tych, którzy nie mają już dla nich czasu. Przybiegną tylko jak po ogień i zapytają:
Co słychać?
Odpowiedź jest nieważna. Świat woła, jest
tyle spraw. Trzeba biec dalej, tamte zaległe
sprawy załatwić. Nowe – rozpocząć. Więc już
rzucą przez ramię: – Pa! Zadzwonię, trzymaj
się!
A ona patrzy długo w stronę odjeżdżającego w pośpiechu samochodu. Potem powoli
zamknie drzwi. Nigdzie się już nie śpieszy.
Ma czas. Będzie czekać.
Podejdzie do meblościanki pamiętającej
stare czasy. Weźmie do ręki zdjęcie. Jedno,
drugie. Usiądzie w fotelu. Przyjrzy się uważnie.
– Mam taką piękną córkę. Taką mądrą…
Dumna mama. Dumna i samotna. Mistrzyni drugiego planu. 



Wędrujące »Rynce...«
● Wystawa fotograficzna dziennikarki Beaty (Indi) Tyrny pt. „Rynce
z Gorola” zawędrowała właśnie
do Goleszowa. W poniedziałek,
5 listopada, tamtejszy Gminny
Ośrodek Kultury zaprasza na
wernisaż ekspozycji zdjęć powstałych w trakcie „Gorolskigo
Święta”. Wydarzenie będzie
połączone ze spotkaniem z Jarosławem jot-Drużyckim, autorem
książki „Nie tylko Gorolski – więcej niż święto”. Początek o godz.
17.00. Wstęp wolny. 
(wik)

Fot. ARC
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Jeszcze Stare Miasto
nie zginęło?

Ewangelicy Niepodległej

W kameralnym gronie tych, którzy jeszcze przetrwali, w sobotnie popołudnie w MK
PZKO w Karwinie-Starym Mieście świętowano 100-lecie niepodległości.

J

uż dawno mieliśmy w planach tę imprezę, ale po jakimś czasie stwierdziliśmy, że
niestety nie nazbiera się nas tylu,
ilu byśmy oczekiwali – wyjaśniał
prezes Koła, Wiesław Janusz. – Nie
jest u nas najlepiej. Część ludzi się
wyprowadziła, a wśród tych, którzy pozostali, brakuje chętnych do
wzięcia udziału w obchodach. W
ogóle w imprezach bierze udział
maksymalnie 20-30 osób, choć oficjalnie mamy 65 członków.
Sytuacja z Domem PZKO rzeczywiście nie przedstawia się
optymistycznie. Budynek stoi w
opuszczonej dzielnicy, za oknami
rozpościera się karwińskie pustkowie, a sam stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Ponadto
w Kole brakuje młodych. – Nic ich
tutaj nie jest w stanie zatrzymać –
dodał prezes. – Najmłodszy aktywny członek ma ponad 50 lat. Nasze
dzieci wyjechały za pracą do większych miast w Czechach. Nie chcę
być złym prorokiem, ale naprawdę
nie widzimy żadnych perspektyw.
Nie mamy ani środków na remont
domu ani ludzi, a na dodatek nie
wiemy, co z nami będzie, bo jeśli
znów rozpocznie się tutaj wydoby-

U

• Członkowie Koła uczcili rocznice, śpiewając hymny obu państw – Polski i
Czech. Fot. SZYMON BRANDYS

cie węgla, to część Starego Miasta
pójdzie pod młotek.
Staromiejscy pezetkaowcy pozostają zatem w zawieszeniu, ale starają się być mimo wszystko optymistami. 18-osobowa grupa starszych
działaczy Koła i sympatyków, która
zebrała się w sobotnie popołudnie,
postanowiła uczcić rocznice ważne
dla obu państw – 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
i 100 lat od utworzenia Republiki
Czechosłowackiej. Dlatego też prezes przypomniał pokrótce tło historyczne, przyczyny, konteksty, postacie, konsekwencje obu wydarzeń
oraz ich znaczenie dla Śląska Cie-

szyńskiego. Odśpiewano również
dwa hymny – „Mazurka Dąbrowskiego” i „Kde domov můj”. – Łączymy te obchody – tłumaczył Wiesław
Janusz. – Czujemy się wprawdzie
Polakami, ale przecież mieszkamy
w Czechach i jesteśmy obywatelami
tego państwa, powinniśmy zatem
respektować oba święta.
Spotkaniu towarzyszyły śpiewy
pieśni patriotycznych, do których
akompaniował na akordeonie wiceprezes Koła, Wiesław Farana.
Atmosfera kameralnych obchodów
sprzyjała też licznym wspomnieniom, w niektórych przypadkach
również tym przedwojennym.  

czestnicy niedzielnego nabożeństwa w kościele Jezusowym dzięki korowodowi młodzieży ewangelickiej prezentującej
wielkoformatowe zdjęcia mogli
zobaczyć zasłużonych dla niepodległości ewangelików, których jednocześnie wymieniał bp Korczago.
Wśród nich znaleźli się m.in. Paweł
Stalmach, Andrzej Cińciała, ks.
Bogusław Heczko, ks. Franciszek
Michejda, Józef Kiedroń, Kornel
Michejda, Andrzej Kotula, ks. Karol Kulisz.
W czasie nabożeństwa przypomniano zaangażowanie ewangelików w Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego powstałej 19
października 1918 roku. Jednym z
jej trzech prezydentów był dr Jan
Michejda. Odwołano się również do
wydarzeń z 31 października, kiedy to
najważniejsi przedstawiciele duchowieństwa ewangelickiego poświadczyli swe zaangażowanie i wyrazili
poparcie dla planowanych działań
Rady Narodowej. – Już w połowie
XIX wieku działacze ewangeliccy
zaczęli prowadzić uświadamianie
narodowe ludności Księstwa Cieszyńskiego, co w efekcie w okresie I

wojny światowej i zaraz po jej zakończeniu spowodowało silne dążenia
do przyłączenia się do odradzającej
się Polski – mówił w czasie kazania
biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Jerzy Samiec.
Jednak nie tylko fakt odzyskania
niepodległości towarzyszył tej uroczystości. Wierni wspominali również 100-lecie połączenia Diecezji
Cieszyńskiej z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.
20 grudnia 1918 roku zwierzchnik
Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, Juliusz Bursche, na spotkaniu z duchownymi i świeckimi
przedstawicielami parafii ziemi cieszyńskiej dokonał włączenia ówczesnej diecezji senioratu Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Austrii pod zarząd w Polsce.
W uroczystości wzięli również
udział emerytowani biskupi Śląskiego Kościoła Ewangelickiego
Augsburskiego Wyznania w Czechach: Jan Wacławek i Władysław
Wolny, pastor zboru Na Niwach
ks. Marcin Piętak, reprezentanci
władz samorządowych, Wojska
Polskiego i życia społecznego.
(szb)

pre-teksty i kon-teksty

Krzysztof Łęcki

W

ładza, nawet całkiem mikra
władza, na wielu działa jak
narkotyk. Zdarzają się ludzie pożądaniem władzy tak bardzo opętani, że zdają się poza nią nic nie
widzieć, nic nie słyszeć, nic nie
czuć. Dociera do nich tylko jeden
typ sygnałów – albo coś ich do władzy przybliża, albo coś ich od niej
oddala. Reszta jest mniej istotna,
czy też, powiedzmy szczerze, jest w
ogóle nieistotna.
W skrajnych przypadkach ludzie
żądni władzy ocierają się o szaleństwo aż do krwi – oczywiście zawsze chętniej cudzej krwi, ale niekiedy – zdarza się – także i własnej.
Literaci, ludzie teatru czy filmu
zajmowali się tematem władzy od
tak dawna i to tak intensywnie, że
trudno zliczyć poświęcone naturze
władzy powieści, spektakle i filmy.
Niekiedy były to apologie, innym
razem – w zasadzie, zawsze wtedy
kiedy tylko było można – górę brała
twórczość wobec władzy krytyczna.
W historii kultury na plan pierwszy
wybijały się zwykle dzieła pokazujące fasadowość władzy i odważnie
zaglądające za jej kulisy. Tak, władza to wielki temat. I rzecz jasna nie
może być inaczej, skoro pragnienie
władzy, walka o władzę, sposób jej
sprawowania, mówią tak wiele nie

O władzy (fragmenty)
tylko o naturze społeczeństwa, ale
i o człowieku. Nieprzypadkowo
Abraham Lincoln miał powiedzieć:
„Jeżeli chcesz poznać prawdziwy
charakter człowieka, daj mu władzę”. I rzeczywiście jest coś na rzeczy – zdarza się wszak, że i zupełnie
niepozorny szaraczek, kiedy dać
mu władzę, ba, odrobinę władzy,
zaczyna czuć się królem lasu. Kiedy
przeglądnąć największe hity wielkiego ekranu, to czy będzie to seria
przygód agenta 007 Jamesa Bonda,
czy „Gwiezdne wojny”, czy „Władca
pierścieni” – wszystko to za główny temat ma przecież władzę – i to
nie byle jaką, bo władzę nad światem. Niezwykle popularne ostatnio
seriale, takie jak „Gra o tron” czy
„House of Cards” – również obrały
za kwestię podstawową problem
władzy. Zdaje się on zresztą nurtować w równym stopniu filmowych
bohaterów, jak i wielomilionowe,
ciągle głodne nowych sezonów seriali widownie. Czy zawierają one
jakieś prawdy o życiu, o politycznej
rzeczywistości czy tylko projekcje
fantazji filmowców? No cóż, powiedzieć można, że przynajmniej
serial „House of Cards” kształtuje
w sporym stopniu wyobrażenia milionów widzów o tym, jak wygląda
dzisiaj polityka, jak wygląda współ-

czesna walka o władzę w USA. „Gra
o tron” proponuje swoim fanom,
obok niewątpliwych i jakże krwawych emocji, bardziej uniwersalne
spojrzenie na szaleństwo władzy –
weźmy chociażby jedną z kwestii w
tym serialu wygłoszoną – mianowicie: „Gdy obejmiesz władzę, to Ty
decydujesz, co jest prawdą”. Czyż
nie brzmi ona tak, jakby wzięto ją
z najbardziej znanej powieści George’a Orwella?
Ale temat dzisiejszego felietonu
tak naprawdę wpadł mi po lekturze
powieści znanego współczesnego
brytyjskiego pisarza Roberta Harrisa. Niedawno przeczytałem jego
książkę, której tłem jest głośna
pod koniec XIX wieku tzw. afera
Dreyfussa. Jej tytuł brzmi „Oficer
i szpieg”. Harris, autor głośnego
„Ghostwritera”, którego ośrodkowym problemem są również mechanizmy władzy, to majster pisarskiego rzemiosła. Ale w „Oficerze
i szpiegu” oprócz wartkiej akcji, w
której na centralnym miejscu znajduje się, a jakże, władza, znaleźć
można także wiele skrzydlatych
słów o naturze władzy politycznej
poświęconych – jak choćby taki:
„Władza zapewnia ludziom wiele luksusów, ale rzadko są wśród
nich dwie czyste ręce”. Myślę, że

POLECAMY W TELEWIZJI

Zaolzie

Kronika... – Zaolzie

Piątek 2 listopada,
godz. 19.25

Poniedziałek 5 listopada,
godz. 12.50

PIĄTEK 2 LISTOPADA
• Młodzież prezentuje w kościele Jezusowym zasłużonych dla niepodległości
Polski ewangelików. Fot. SZYMON BRANDYS

Szymon Brandys

ostatnie i nie tylko ostatnie ekscesy polskich polityków pokazują dobitnie, że zależność pomiędzy władzą a czystymi rękami to nie tylko
literacka przesada. I jeszcze jedno.
Ponieważ mała kontuzja unieruchomiła mnie ostatnio na kilka
dni, skorzystałem z okazji i przypomniałem sobie przeczytaną jakiś
czas temu trylogię rzymską Roberta Harrisa, tzn. powieści „Cyceron”,
„Spisek” i „Dyktator”. Wielbicieli
powieści historycznych zachęcam
do lektury tych solidnie opartych
na źródłach historycznych powieści, napisanych ze swadą, dobrze
znaną czytelnikom Harrisa. Nie,
nie będę przytaczał trafnych spostrzeżeń wypowiadanych na ich
kartach przez bohaterów niezwykle
dramatycznego fragmentu rzymskiej historii sprzed ponad dwóch
tysiącleci, okresu, kiedy republika
zachowując stare formy i kostiumy
zmierza powoli ku jedynowładztwu cezarów. Chociaż może skuszę się jednak i jedno zacytuję: „W
polityce nie ma czegoś takiego jak
ostateczne zwycięstwo, jest tylko
ciągłe ścieranie się sił”. I jeszcze
coś – to już z innej książki, poważnej, jeśli dla kogo powieści to tylko
fikcja. Lord Acton zapisał dobrze
ponad sto lat temu: „Każda władza

7.55 Pytanie na śniadanie 8.45 Panorama 8.50 Pytanie na śniadanie 11.00
Pierwsza Dama 12.00 Program publicystyczny 12.35 Wiadomości 13.00 Wspomnienie - zostawili swój ślad 13.10 Na
sygnale 13.45 M jak miłość (s.) 14.40
Prokurator 15.30 Turystyczna jazda
15.45 Wiadomości 15.55 Korona królów
- taka historia... Kat w średniowiecznym
Krakowie 16.30 Baw się słowami. Słodycze 16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20
Krótka historia 17.30 Teleexpress 17.55
Okrasa łamie przepisy. Przy wspólnym
stole 18.25 Kapitał polski 18.45 Spis treści 18.55 Na sygnale. Propozycja nie do
odrzucenia 19.25 Zaolzie 19.45 Dobranocka. Jeż Kleofas. Gangsterzy 20.00
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Na
dobre i na złe (s.) 21.35 Ojcowie niepodległości 21.45 Polonia 24 22.05 Halo Polonia 22.45 Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Filolog i gwoździe 23.50
Polacy zmieniający świat. Gracz.

SOBOTA 3 LISTOPADA
8.05 Polacy zmieniający świat. Gracz
8.25 Panna z mokrą głową. Podróż do
krainy marzeń 9.30 Teleranek 9.50
Baw się słowami 10.20 Studio Raban
10.50 Polonia 24 11.05 Halo Polonia
11.45 Okrasa łamie przepisy. Przy
wspólnym stole 12.15 Ojciec Mateusz
19 (s.) 13.10 Na dobre i na złe (s.) 14.10
Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Filolog i gwoździe 15.20 Niezniszczalni 15.40 Wolny ekran 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@polski
17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość
(s.) 18.50 Sztandary niepodległości
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości,
pogoda, sport 20.45 Wojenne dziewczyny 2 (s.) 21.40 Wielki test 23.05 18.
Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Toruń 2017.

NIEDZIELA 4 LISTOPADA
deprawuje, ale władza absolutna
deprawuje absolutnie”. Tak, każda władza deprawuje – tę prawdę
znamy z codziennych medialnych
przekazów. A brak władzy? Otóż
natrafiłem niedawno na taką oto
formułę: „Każda władza korumpuje, ale brak władzy korumpuje w
stopniu wcale nie mniejszym”. No
cóż, to spostrzeżenie także powinno dać do myślenia.
Władza z jednej strony – legalnie działająca opozycja, z drugiej.
I wybory, które wyłonią wygranych
i przegranych. Tak właśnie toczy
się światek demokracji – władza
nie jest dana raz i na zawsze. I choć
wielu obywatelom trudno się z tym
pogodzić – nie zawsze wygrywają
w wyborach „nasi”. Mentalność,
która utożsamia własne wyborcze
zwycięstwo z triumfem demokracji, a swoją wyborczą przegraną
skłonna jest określać jako klęskę
demokracji – powinna niepokoić
wszystkich ludzi dobrej woli. No
właśnie, jak to ujął jeden z popularnych niegdyś polityków: „Miała
być demokracja, a tu każdy głosuje jak chce”. No cóż, za nami właśnie wybory (samorządowe) – dla
jednych to święto demokracji, dla
innych bezkrwawa wojna, której
stawką jest – właśnie – władza.  
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7.55 Piosenką przez historię. Węgry
- powstanie 1956 8.05 Lajk! 8.25 Tajemnica Sagali. Agnarr i Geirrod 9.35
Supełkowe ABC 9.50 Baśnie i bajki
polskie. Bursztynowa korona 10.20
Baw się słowami 10.35 Ziarno 11.05
Wolny ekran 11.25 Moda na rodzinę
11.55 Między ziemią a niebem 12.00
Anioł Pański 12.15 Między ziemią a
niebem 13.00 Transmisja mszy świętej
14.25 Piosenką przez historię. Węgry
- powstanie 1956 14.40 Czterdziestolatek (s.) 15.40 Lajk! 16.00 Zakochaj
się w Polsce. Hel 16.30 Leśniczówka (s.) 17.20 Portrety niepodległości.
Stanisław Roman Dmowski 17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 18.50
Oczy w oczy 19.25 Polacy zmieniający
świat. Pasjonaci 19.45 Dobranocka
20.00 Wiadomości, pogoda, sport
20.45 Blondynka 6 (s.) 21.40 Wrota
Europy 23.05 Pejzaż bez ciebie - Zbigniew Wodecki – koncert. 23.50 M jak
miłość (s.).

PONIEDZIAŁEK 5 LISTOPADA
7.55 Pytanie na śniadanie 8.45 Panorama 8.50 Pytanie na śniadanie 11.00
Kulturalni PL 12.00 Pomiędzy 12.25
Krótka historia. Władysław Orkan
12.35 Wiadomości 12.50 Kronika regionu - Zaolzie 13.10 Barwy szczęścia (s.)
13.45 Blondynka 6 (s.) 14.40 Oczy w

oczy 15.15 Kamiliańskie serce dla Gruzji
15.45 Wiadomości 15.55 Korona królów
16.25 Ukryte skarby. Świnoujście 16.55
Supełkowe ABC 17.10 Baśnie i bajki polskie. Bursztynowa korona 17.20 Krótka
historia. Generał Marian Kukiel 17.30
Teleexpress 17.55 Niedziela z... Filipem
Bajonem 18.40 Pod Tatrami 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad Niemnem
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 20.45 O mnie się nie
martw 8 21.35 Ojcowie niepodległości
21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Spragnieni
księżyca.

WTOREK 6 LISTOPADA
8.50 Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia
24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo
Polonia 12.25 Krótka historia. Generał
Marian Kukiel 12.35 Wiadomości 12.50
Nad Niemnem 13.10 Barwy szczęścia
(s.) 13.45 Wojenne dziewczyny 2 14.40
Spragnieni księżyca 15.45 Wiadomości 15.55 Korona królów 16.25 Sonda
2. Polski kosmos 16.55 Margolcia i Miś
zapraszają dziś 17.10 Przyjaciele lasu
17.20 Krótka historia 17.30 Teleexpress
17.55 Szlakiem Kolberga. Mikromusic
18.25 Wojsko-polskie.pl 18.55 Barwy
szczęścia (s.) 19.25 Kierunek Zachód
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości,
pogoda, sport 20.45 Ojciec Mateusz 19
(s.) 21.35 Ojcowie niepodległości 21.45
Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii
22.20 Halo Polonia 23.10 Ocaleni.

ŚRODA 7 LISTOPADA
7.55 Pytanie na śniadanie 8.45 Panorama 8.50 Pytanie na śniadanie 11.00
Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii
11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka historia. Pierwsza Brygada 12.35 Wiadomości 12.50 Kierunek Zachód 13.10
Barwy szczęścia (s.) 13.45 O mnie się
nie martw 14.40 Morskie Oko nasze
15.25 Grzesiuk. Życie wygrane na bandżoli 15.45 Wiadomości 15.55 Korona
królów 16.25 Astronarium. Fala 21 cm
16.55 Baw się słowami 17.20 Krótka
historia. Żelazna Brygada 17.30 Teleexpress 17.55 Pojedynki stulecia.
Tadeusz Konwicki - Jarosław Iwaszkiewicz 18.25 Niezniszczalni 18.40
Piosenką przez historię. Węgry - powstanie 1956 18.55 Barwy szczęścia
(s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport
20.45 Za marzenia 21.35 Ojcowie
niepodległości 21.45 Polonia 24 22.05
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia
23.55 Grzesiuk. Życie wygrane na bandżoli.

CZWARTEK 8 LISTOPADA
7.55 Pytanie na śniadanie 8.45 Panorama 8.50 Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40
Halo Polonia 12.25 Krótka historia. Żelazna Brygada 12.35 Wiadomości 12.50
Wilnoteka 13.10 Barwy szczęścia 13.45
M jak miłość (s.) 14.40 Za marzenia
15.30 Pod Tatrami 15.45 Wiadomości
15.55 Korona królów 16.25 Jak to działa? Sen 16.55 Zwierzaki Czytaki. Wyprowadzka 17.10 Podwodne ABC. Rośliny
i glony 17.20 Krótka historia. Ewolucja
polityczna Józefa Piłsudskiego 17.30
Teleexpress 17.55 Podróże z historią.
Polskie cuda natury 18.25 Racja stanu
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wschód
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości,
pogoda, sport 20.45 Prokurator 21.35
Ojcowie niepodległości. Roman Dmowski 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Kamiliańskie serce dla Gruzji 23.40 Magazyn śledczy Anity Gargas.

● Lwy znajdują się na Cmentarzu Obrońców Lwowa, który stanowi wydzieloną część Cmentarza Łyczakowskiego. Zobaczymy tam mogiły uczestników bitwy o Lwów, poległych w latach 1918-1920. Rekonstrukcja Cmentarza Orląt i odbudowa ze
zniszczeń jest zasługą pracowników firmy Energopol, którzy zaczęli porządkować teren zdewastowanego cmentarza w 1989
roku. Fot. „Nowiny”

Lwy niezgody

Rada Obwodowa we Lwowie zażądała usunięcia posągów dwóch lwów z Cmentarza
Orląt Lwowskich, które uznała za „symbol polskiej okupacji Lwowa”. Oświadczenie
w tej sprawie Rada przyjęła w czwartek 25 października; uważa, że lwy ustawiono
nielegalnie.

D

ążenie do ustawienia potajemnie pomników polskiej okupacji Lwowa trwa
na tle niszczenia ukraińskich
pomników na terytorium Polski,
co odbywa się za milczącą zgodą
polskich władz lokalnych – głosi
oświadczenie, przesłane w piątek
26 października do Polskiej Agencji Prasowej przez służby prasowe
lwowskiej Rady Obwodowej.

45 deputowanych
poparło...

– Zrozumiałe jest, że wspomniane posągi będą wykorzystywane
przez polskie koła radykalne do
prowokacji na Ukrainie i staną się
podstawą pogorszenia stosunków
ukraińsko-polskich – czytamy dalej. Oświadczenie w sprawie posągów lwów poparło w głosowaniu
45 spośród 84 deputowanych.
Dwa kamienne lwy stanowiące
niegdyś integralną część kolumnady Pomnika Chwały powróciły na Cmentarz Orląt Lwowskich
w grudniu 2015 roku. Zdaniem
lwowskiej Rady Obwodowej stanęły tam nielegalnie. Obecnie posągi
są zasłonięte płytami paździerzowymi.
Deputowani Rady zapewnili w
swoim oświadczeniu, że są zwolennikami pozytywnego rozwoju
stosunków
ukraińsko-polskich,

jednak są zaniepokojeni działaniami, które mogą im zaszkodzić.
– W grudniu 2015 roku, bez wiedzy społeczności miasta Lwowa i
wbrew uchwałom Lwowskiej Rady
Miejskiej, posągi te zostały nielegalnie wwiezione na terytorium
Cmentarza Łyczakowskiego (którego częścią jest Cmentarz Orląt
– PAP) przez osoby prywatne i bez
podstawy prawnej – głosi dokument.
Następnie – jak napisano w
oświadczeniu – okazało się, że
pozwolenie na ustawienie dwóch
lwów wydała Rada Konsultacyjna
ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Lwowskiej Rady Miejskiej.
Rada Obwodowa podkreśliła m.in.,
że zgodnie z ukraińskim prawem
kwestie upamiętnień mogą być
rozpatrywane przez organy samorządowe dopiero po uzgodnieniu
z ukraińską Państwową Międzyresortową Komisją ds. Upamiętnień, która nie wypowiedziała się
w sprawie posągów lwów.
W lipcu sąd we Lwowie ukarał
grzywną obywatela Polski, który
zniszczył płyty zasłaniające lwy;
twierdził, że „chciał je wyzwolić”.
Ukarany był mieszkańcem Krakowa, który został zatrzymany jako
jedyna osoba z dziewięcioosobowej grupy uczestniczącej w tym
zdarzeniu.

»Tobie Polsko«
O powrót rzeźb zabiegały polska
Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz Towarzystwo Opieki
nad Grobami Wojskowymi we
Lwowie. W 2015 roku o powrocie
zabytkowych rzeźb, usuniętych w
1971 roku przez władze sowieckie,
informowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
które zapowiedziało, że konserwacja zniszczonych figur będzie
przeprowadzona na wiosnę 2016
roku.
Konserwacji jednak nie rozpoczęto, gdyż lwowska Rada Obwodowa zwróciła się do policji o
sprawdzenie, czy posągi znalazły
się tam legalnie i czy ich ponowne
umieszczenie na nekropolii nie
ma charakteru antyukraińskiego.
Od tego czasu lwy są zasłonięte.
Zgodnie z założeniem architektonicznym Rudolfa Indrucha
– uczestnika walk o Lwów, który
wygrał konkurs na zaplanowanie
cmentarza w 1921 roku – głównego wejścia strzegły dwa kamienne
lwy, z których jeden miał na tarczy herb Lwowa i napis: „Zawsze
wierny”, drugi zaś – godło Rzeczypospolitej oraz inskrypcję:
„Tobie Polsko”.
Polska Agencja Prasowa/
UKRAINA

Brytyjskie kina stawiają na Polaków
W

brytyjskich kinach postanowiono otworzyć się na osoby
posługujące się językiem polskim.
Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii będą mogli obejrzeć hity filmowe
z polskimi napisami. Na początek –
„Bohemian Rhapsody” – film biograficzny o zespole rockowym Queen.

„Bohemian Rhapsody” z polskimi napisami zagości w aż 25 brytyjskich kinach, w tym największych
salach multipleksowych w Londynie i Birmingham, gdzie mieszka
najwięcej Polaków. I żeby było jeszcze ciekawiej, na grudzień zaplanowano pokazy animowanego obrazu

„Spider-Man Uniwersum” z… polskim dubbingiem. Właściciele kin
liczą na zwiększenie dochodów z
biletów. Według ostatnich danych,
tylko 10-15 procent Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii chodzi regularnie do kina.
(jb)
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Można zakładać, że nasi skoczkowie rozpoczną sezon od mocnego
uderzenia. Od początku powinni włączyć się do rywalizacji o czołowe
miejsca w Pucharze Świata

S P ORT

Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego

Piłkarze Karwiny i Ostrawy
w ćwierćfinale
W Karwinie i Ostrawie fetują awans do ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu MOL. W środowe popołudnie
karwiniacy pokonali u siebie uczestnika Ligi Europejskiej, FK Jablonec, 1:0. Ostrawianie z kolei wyeliminowali na
wyjeździe uczestnika fazy grupowej Ligi Mistrzów, Pilzno, wygrywając 3:2.
Janusz Bittmar

dowolony szkoleniowiec Karwiny.
Odtwórca głównej roli w odcinku
„prawie bezbłędna defensywa”,
słowacki stoper Ján Krivák, podkreślił zaangażowanie całej drużyny. – Rywal pokazał się z bardzo
korzystnej strony. Zagrał w mocnym składzie, walczył do końca.
Tym bardziej cieszę się z naszego
zwycięstwa – stwierdził obrońca.

W Raju nerwowo do końca
Gola na wagę awansu Karwiny do
kwietniowego ćwierćfinału zdobył stoper Ján Krivák, który na
początku drugiej połowy z kilku
metrów wpakował piłkę do jabloneckiej siatki, wieńcząc udaną
akcję całej drużyny. Karwiniacy,
którzy w weekend przegrali pechowo mecz derbowy z Ołomuńcem, przystąpili do pucharowego
starcia z kilkoma zmianami w
wyjściowej jedenastce. Bramki
strzegł Martin Pastornický, korekty dokonano też w linii pomocy i
ataku. Z trybuny obejrzał pucharowe zawody stoper Filip Panák,
leczący kontuzjowany staw skokowy. – Jeszcze nie czuję się w pełni
gotowy do gry. Zobaczymy, czy
zdążę się wylizać z ran do sobotnich derbów ze Zlinem – zdradził
dziennikarzom młody obrońca, a
dokładnie „obrońca z przymusu”,
którego trener Roman Nádvorník z ofensywnego pomocnika
przeorientował na klasycznego
stopera. W kadrze na pucharowy
mecz zabrakło też reżysera gry,
Lukáša Budínskiego, ale z innych
powodów. – Oszczędzamy Lukáša
na sobotni mecz ze Zlinem – powtarzał sztab szkoleniowy przed
i po zakończeniu pucharowego
spotkania. Szkoleniowiec Karwiny, Roman Nádvorník, nie krył
zadowolenia – zarówno z wyniku,
jak też stylu, w jakim jego podopieczni rozprawili się z faworytem. – Cieszę się podwójnie. Z
awansu do grona ośmiu najlepszych drużyn pucharowych, a także z faktu, że zmiennicy stanęli

Dogrywka dla Banika

● Linią defensywną karwińskiego zespołu pokierował Marek Janečka. Fot. IVO DUDEK

1/8 PUCHARU MOL

MFK KARWINA – FK JABLONEC 1:0
Do przerwy: 0:0. Bramka: 48. Krivák. Karwina: Pastornický – Čolič, Krivák, Janečka, Letič – Mertelj, Dramé – Ba Loua, Suchan (75. Kocsis), Galuška (63. Lingr) – Ramirez (90. Wágner).

VIKTORIA PILZNO – BANIK OSTRAWA 2:3 (k)
Do przerwy: 1:0. Bramki: 34. Chorý, 96. R. Procházka – 73. J. Šašinka, 80. i 111. Fleišman. Ostrawa: Budinský – Meszaninow, Procházka, Šindelář, Fleišman – Fillo, Jánoš (108. Breda), Jirásek, Granečný (80. Stronati) – Diop (59. Holzer), O. Šašinka (46. J. Šašinka).

na wysokości zadania. Defensywa
w drugiej połowie pracowała pra-

wie bezbłędnie. Obejrzeliśmy waleczne, wyrównane spotkanie, w

którym szczęście uśmiechnęło się
do nas – powiedział „Głosowi” za-

Banik spędził na boisku w Pilźnie
znacznie więcej czasu niż normalnie. Zacięty mecz dobrnął aż do
dogrywki, w której awans wystrzelił gościom Jiří Fleišman. Obrońca
Banika zaskoczył pilzneńskiego
bramkarza strzałem od niechcenia. Wcześniej, w regulaminowym
czasie gry, doświadczony obrońca
z karnego trafił bezbłędnie. Bramka
z „jedenastki” dała gościom prowadzenie 2:1, ale tylko do 96. minuty,
kiedy to w zwariowanym festiwalu
piłkarskim również z karnego na
2:2 wyrównał R. Procházka. – Do
45. minuty Pilzno było lepszym zespołem. Wydaje mi się, że byliśmy
jednak bardziej głodni sukcesu,
co pokazała druga połowa, a także
dogrywka – ocenił zawody szkoleniowiec Banika, Bohumil Páník.
Pikanterii środowemu spotkaniu
dodawał fakt, że już w sobotę obie
drużyny stoczą walkę w Fortuna Lidze. Hit 14. kolejki najwyższej klasy
rozgrywek startuje na Miejskim Stadionie w Ostrawie-Witkowicach o
godz. 15.00. – Chyba nikogo nie zaskoczę stwierdzeniem, że również
ten mecz chcemy wygrać – przyznał
Páník.
W tabeli Fortuna Ligi piłkarze Banika plasują się na trzeciej pozycji,
ze stratą czterech punktów do wicelidera z Pilzna. 


POD PRYSZNICEM

Janusz Bittmar
bittmar@glos.live
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a Wyspach Brytyjskich, w Niemczech,
Włoszech czy Hiszpanii – wszędzie tam
rodzime pucharowe rozgrywki cieszą się niezwykłą estymą. W Czechach jest odwrotnie.
Trenerzy zazwyczaj oszczędzają w meczach
pucharowych swoich kluczowych zawodników, a kibice – jak gdyby pogodzeni z tą filozofią – traktują mecze z przymrużeniem oka.
W drodze na pucharowy pojedynek pomiędzy Karwiną a Jabloncem zatankowałem
na stacji należącej do głównego sponsora

Po najmniejszej linii oporu
pucharowych rozgrywek w RC. To kolejny z
rzędu partner strategiczny w dziejach czeskiego pucharu. Wcześniej sygnowała rozgrywki m.in. poczta, a także jedna z bardziej
znanych marek produkujących wody mineralne. Nikomu nie udało się jednak zmienić
podejścia samych klubów do rozgrywek.
Nie twierdzę, że wszystkie kluby kierują się
tymi samymi przesłankami, ale większość z
nich traktuje rodzimy puchar po macoszemu. Powodów jest kilka. Główny to paniczny

strach przed kontuzjami. W Anglii takimi
błahostkami w ogóle nie zawracają sobie
głowy. Piłkarz gra dopóty, dopóki mu nogi
służą. Cykl meczów środa-weekend hartuje
zdrowie, o czym na Wyspach Brytyjskich doskonale zdają sobie sprawę. Czescy trenerzy
są w stanie wystawić do pucharowych meczów zmienników nawet wtedy, gdy ławka
kontuzjowanych świeci pustkami. Dla kibica
taka postawa jest klarownym sygnałem: nie
warto fatygować się na stadion. W Karwinie

pucharową walkę z Jabloncem obejrzało zaledwie półtora tysiąca najwierniejszych fanów. W sektorze jabloneckich kibiców słońce
atakowało swoimi mocnymi, jak na koniec
października, promieniami puste krzesełka.
A szkoda, bo akurat pojedynek pomiędzy
Karwiną a Jabloncem wykraczał poza utarte pucharowe ramy w Czechach. Trener Jablonca, Petr Rada, wystawił do meczu prawie
najsilniejszą jedenastkę. Słowo „prawie” robi
jednak różnicę. 


Idą jak burza

OFERTA

Piłkarze ręczni Banika Karwina nie obniżają lotów. Zespół trenera Marka Michaliski wrócił
z tarczą z Frydka-Mistka, umacniając się na prowadzeniu w tabeli ekstraligi.
Janusz Bittmar

K

arwińscy
szczypiorniści
traktują ten sezon bardzo
poważnie. W Pucharze EHF,
po wyeliminowaniu macedońskiego klubu Prolet Skopje, podopieczni
Marka Michaliski szykują się powoli
do konfrontacji z węgierskim klubem Balatonfüredi KSE, zaplanowanej na 25 listopada na Węgrzech.
W ekstralidze też nie ma ostatnio
mocnych na karwińską siódemkę.
W środowych, ofensywnych derbach karwiniacy pokonali FrydekMistek 41:36. Wygrana pokazała,
że nawet bez filarów – Tymoteusza
Piątka i Dominika Soláka – karwiniacy potrafią zwyciężyć w efektownym stylu. – To był pokazowy,
ofensywny mecz dla kibiców. Dla
trenerów był już mniej wesoły, w
defensywie popełniliśmy wiele
błędów – ocenił zawody Marek Michalisko. – We znaki dawał się brak
Tymka Piątka, który w defensywie
potrafi wiele zdziałać – zaznaczył
karwiński szkoleniowiec. Polski obrotowy pauzował z powodu kary nałożonej po meczu z Koprzywnicą i
zabraknie go również w niedzielnej
ekstraligowej konfrontacji z Zubrzi.
Nie tylko w bieżącym sezonie
karwiniacy zaskakują rywali nietypowym ustawieniem podczas
wyprowadzania ataków. Trener
Marek MIchalisko często stawia
na wariant gry z siódemką zawodników w polu, z wycofanym bramkarzem. To trochę jak podczas „po-

• W bramce Karwiny derby z FrydkiemMistkiem rozpoczął Petr Mokroš.

PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA:
Ostrawa – Pilzno (sob., 15.00), Zlin
– Karwina (sob., 17.00). DYWIZJA:
Ujście – Bogumin (sob., 13.00), Hawierzów – Przerów, Opawa B – Dziećmorowice (niedz., 10.15). MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA: L. Piotrowice – Polanka, Cz. Cieszyn – Bruszperk, Datynie
Dolne – Karniów (sob., 14.00). IA KLASA – gr. B: Olbrachcice – Dobratice,
Dobra – Stonawa, Sl. Orłowa – Jistebnik (sob., 14.00), Bystrzyca – Wracimów, Śmiłowice – Jabłonków (niedz.,
14.00). IB KLASA – gr. C: Sucha Górna
– Oldrzychowice, Zabłocie – Lutynia
Dolna, Wierzniowice – Wacławowice,
Mosty k. Jabłonkowa – Sediszcze,
Toszonowice – Wędrynia, Gnojnik
– Nydek (sob., 14.00), L. Piotrowice
B – Inter Piotrowice (niedz., 14.00).
MISTRZOSTWA POWIATU KARWIŃSKIEGO: TJ Pietwałd – L. Łąki, V. Bogumin – F. Orłowa, B. Rychwałd – Dąbrowa, Żuków Górny – Cierlicko, Sn Hawierzów – G. Błędowice (sob., 14.00),
G. Hawierzów – Sj Pietwałd (niedz.,
14.00). MISTRZOSTWA POWIATU
FRYDEK-MISTEK: Piosek – Liskowiec,
Hukwaldy – Bukowiec, Gródek - Palkowice (sob., 14.00). ROZGRYWKI
POWIATU FRYDEK-MISTEK: Śmiłowice – Nawsie (niedz., 10.00), Milików
– Janowice (niedz., 14.00).

•••

Fot. hcbkarvina

wer play” w hokeju, z tą różnicą,
że w szczypiorniaku w przypadku
straty piłki można łatwiej zagęścić przedpole bramkowe. – Z taką
taktyką zaskoczyliśmy między
innymi macedońskiego rywala w
drugiej rundzie Pucharu EHF. Te
warianty gry szlifujemy na treningach. Wszyscy wiedzą, jak zachować się w sytuacji straty piłki – powiedział „Głosowi” polski kołowy,
Tymoteusz Piątek. 


EKSTRALIGA PIŁKI RĘCZNEJ

FRYDEK-MISTEK – KARWINA 36:41
Do przerwy: 17:18. Frydek-Mistek: Pyško, Coch, Cáb – Stržínek 8, Petrovský 9,
Klaban, Gřešek 1, Bureš, Kocich 5, Strack 5, Horáček, Žvak 1, Mazur, Musálek,
Mynář 1, Bosák 6. Karwina: Mokroš, Marjanović – Monczka 9/1, Zbránek 8,
Brůna 6, Užek 6, Nedoma 5, Růža 1, Chudoba 4, Nantl, Stojanović 2, Drzyzga,
Zamarski, Mucha, Plaček, Noworyta.
Lokaty: 1. Karwina 11, 2. Pilzno 10, 3. Hranice 10 pkt. W niedzielę (10.30): Karwina – Zubrzi.

HOKEJ – EKSTRALIGA: Trzyniec –
Karlowe Wary (dziś, 17.00), Trzyniec
– Liberec (niedz., 15.00), Witkowice
– Ml. Bolesław (dziś, 17.30). CHANCE LIGA: AZ Hawierzów – Jihlawa
(sob., 17.30).

•••
PIŁKA RĘCZNA – EKSTRALIGA:
HCB Karwina – Zubrzi (niedz.,
10.30). (jb)

Zwycięska walka z przeziębieniem i rywalem
F

ani hokeja nie narzekają na brak
wrażeń. W zabójczym tempie
pędzą zarówno rozgrywki Tipsport
Ekstraligi, jak również Chance Ligi,
czyli drugiej najwyższej klasy w Republice Czeskiej. W środę ze zwycięstwa radowali się w Witkowicach i
Hawierzowie. Dziś walkę w ekstralidze stoczą też Stalownicy Trzyniec,
którzy podejmują w Werk Arenie
Karlowe Wary (17.00).
Hokeiści Witkowic wygrali w tym
tygodniu dwie bitwy: z przeziębieniem wirusowym, które nawiedziło ostrawską szatnię oraz z liderem
tabeli Tipsport Ekstraligi, Spartą
Praga. Liderowi podopieczni trenera Jakuba Petra zadali prawdziwy
nokaut, wygrywając na wyjeździe
4:1. Dwie bramki w barwach ostrawskiego klubu zdobył napastnik
Ondřej Roman, który, podobnie
jak wielu jego kolegów z drużyny,
„wrócił z dalekiej podróży” – pokonując infekcję wirusową. – Pojawił
się problem dotyczący prawie całej
drużyny. Z pomocą lekarzy klubowych udało nam się go rozwiązać
– stwierdził trener Witkowic, Jakub
Petr. Sparta przed własną publicznością miała niewiele do powiedzenia. Gospodarze jedyną bramkę

TIPSPORT EKSTRALIGA

SPARTA PRAGA – HC WITKOWICE 1:4
Tercje: 0:1, 1:1, 1:2. Bramki i asysty: 25. Pech (Jarůšek) – 2. Roman (Baranka),
33. Roman, 49. Tybor (Černý, Šidlík), 56. Szturc. Witkowice: Bartošák – Výtisk,
D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý – Dej, Lev, Schleiss – D. Květoň, Roman, Tybor – Szturc, Š. Stránský, Zdráhal – Toman, Pytlík, Baláž.
Lokaty: 1. Sparta Praga 31, 2. Liberec 28, 3. Brno 28,… 5. Witkowice 26, 9. Trzyniec 23 pkt. Dziś: Trzyniec – Karlowe Wary (17.00) i Witkowice – Ml. Bolesław
(17.30).
CHANCE LIGA

• Dla Witkowic nie ma rzeczy niemożliwych. Zwycięstwo na tafli Sparty Praga
smakuje podwójnie. Fot. hcspartapraha

zdobyli ze stałego fragmentu gry,
wykorzystując przewagę liczebną.
Witkowice nastawiły się na ofensywny hokej, zgoła odmienny od
tego, jaki prezentuje większość drużyn na tafli Sparty Praga. – Najważniejsze, że wytrzymaliśmy trudy
tego spotkania kondycyjnie. Po zawirowaniach zdrowotnych obawiałem się najgorszego – zdradził Petr.
Frydek-Mistek, Ostrawa-Poruba,
Wsecin, Benátky nad Izerą – hokejowe kluby reprezentujące te miasta

łączy jedno: przegrały w październiku z Hawierzowem. Drużyna AZ
Hawierzów może się pochwalić piękną serią w Chance Lidze. – Cztery
zwycięstwa z rzędu to fajna sprawa.
Przed nami jednak długi sezon i liczą się już następne kolejki – stwierdził szkoleniowiec Hawierzowa,
Jiří Režnar, po zwycięskim meczu
z Benátkami (4:2). Klub znad Izery
jest oficjalnym zapleczem ekstraligowego Liberca. W związku z tym w
barwach gospodarzy zagrało wielu

BENÁTKY NAD IZERĄ
AZ HAWIERZÓW 2:4
Tercje: 0:1, 1:2, 1:1. Bramki i asysty: 39. M. Zachar (J. Mikyska, J. Vlach), 47. J.
Vlach (J. Mikyska) – 9. Rehuš (F. Seman), 25. Dudek (Rehuš), 32. Gřeš (Matai,
Pořízek), 52. L. Bednář (Maruna). Hawierzów: Bláha – Matai, Chroboček, Mrowiec, Bořuta, Dudek, Rutar, Zdeněk – Rehuš, F. Seman, Kotala – L. Bednář,
Haas, Maruna – R. Veselý, Pořízek, Gřeš – Bambula, Cihlář, Macuh.
Lokaty: 1. Cz. Budziejowice 43, 2. Wsecin 37, 3. Jihlawa 36,… 5. Hawierzów 35
pkt. Jutro (17.30): Hawierzów – Jihlawa.
młodych, utalentowanych zawodników marzących o karierze w ekstralidze. – Gospodarze nastawili się na
szybki, agresywny hokej. Nasz plan
minimum polegał więc na tym, żeby
rozbijać ataki rywala w zarodku –

zdradził Režnar. Formę hawierzowskich hokeistów zweryfikuje jutro jeden z faworytów Chance Ligi, Dukla
Jihlawa. Czy AZ sięgnie po piąte z
rzędu zwycięstwo? O tym przekonamy się w sobotni wieczór. (jb)
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CO NA ANTENIE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN:
Fantazja polska (4, godz. 17.30);
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN:
O słońcu, księżycu i wietrze (2,
godz. 8.30, 10.30);
SCENA CZESKA – ORŁOWA: Osm
žen (2, godz. 19.00).

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM,
niedziela, wiadomości regionalne
od godz. 6.00; powtórka na antenie
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz.
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków
za Olzą” – niedz. godz. 9.10 na 103
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Dziadek do orzechów i cztery królestwa (2-5, godz. 16.00); Úsměvy
smutných mužů (2-4, godz. 17.30);
Bohemian Rhapsody (2-5, godz.
19.00); Venom (2-4, godz. 20.00);
Toman (5, godz. 17.30); Halloween
(5, godz. 20.00); KARWINA –
Centrum: Dziadek do orzechów i
cztery królestwa (2, godz. 17.00; 4,
godz. 15.45); Bohemian Rhapsody
(2, godz. 19.30); Když draka bolí
hlava (3, godz. 15.00); O zaniklé
Karvinné (3, godz. 16.00, 18.00);
Jaskiniowiec (3, godz. 17.15); Zwyczajna przysługa (3, godz. 20.00);
Johnny English: Nokaut (4, godz.
20.00; 5, godz. 17.30); Narodziny
gwiazdy (5, godz. 19.30); TRZYNIEC – Kosmos: Bohemian
Rhapsody (2-4, godz. 20.00; 5,
godz. 17.30); Úsměvy smutných
mužů (2, godz. 17.30); Dziadek do
orzechów i cztery królestwa (3,
4, godz. 15.00); Venom (3, godz.
17.30); Pozycja obowiązkowa
(4, godz. 17.30); JABŁONKÓW:
Důverný nepřítel (2, godz. 18.00);
BYSTRZYCA: Chata na prodej (3,
godz. 18.00); Pozycja obowiązkowa (4, godz. 17.30); CZ. CIESZYN
– Central: Dziadek do orzechów
i cztery królestwa (2, godz. 17.30;
3, 4, godz. 20.00); Bohemian
Rhapsody (2, godz. 20.00; 3, 4,
godz. 17.30); Królewna i smog
(3, 4, godz. 15.30); CIESZYN –
Piast: Dziadek do orzechów (2-5,
godz. 15.30, 17.30); Kler (2-5, godz.
20.00).

CO W TERENIE
BYSTRZYCA – PSP im. St. Hadyny zaprasza na uroczyste obchody
jubileuszowe 120-lecia szkoły ludowej, 95-lecia szkoły wydziałowej
oraz 20-lecia nadania szkole imienia St. Hadyny w piątek 9. 11. Od
godz. 14.00 zwiedzanie budynków
szkolnych i wystawy okolicznościowej w budynku głównym, o godz.
17.00 przedstawienie pt. „Kopciuszek” w dużej sali gimnastycznej.
CIERLICKO – MK PZKO zaprasza
na uroczyste spotkanie z okazji
100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, 100. rocznicy powstania polskiego lotnictwa
wojskowego, 100. rocznicy powstania Czechosłowacji 11. 11. o godz.
15.00 w Domu Polskim ŻW. W programie m.in. występ dzieci PSP w
Cierlicku, występ zespołu muzycznego „Larmodzieje” z Chorzowa,
biesiada pt. „Co dobre z Polski i
Czech”.
CZ. CIESZYN – Rodzina Katyńska
w RC zaprasza swoich członków i
sympatyków na uroczyste obchody
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, które odbędą się w
poniedziałek 5. 11. o godz. 11.00 Na
Konteszyńcu (nad Olzą) przed tablicami ofiar Zbrodni Katyńskiej.
W programie wystąpi chór Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego
„Collegium Iuvenum” pod batutą
Leszka Kaliny. Zaproszenie na tę
uroczystość przyjęło wielu gości

przyjmowane są w dni powszednie: • W
redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731
766 e-mail: ogloszenia@glos.live • W firmie
Hudeczek Service, sp. z o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek Service sp. z o.o., Olbrachcice,
Stonawska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail:
ad.servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatury
Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysztacie (przy
rynku) w po: 13.00-18.00, wt: 8.00-12.30,
13.00-18.00, czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00,
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00. Poza godzinami
otwarcia podanie ogłoszenia można uzgodnić
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 724
751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz. Uwaga
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” należy
przysyłać bądź przynosić osobiście do redakcji
do godz. 12.00 dnia poprzedzającego wydanie
gazety. W przypadku nekrologów czekamy do
godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgłosić
telefonicznie fakt zamówienia ogłoszenia.

honorowych. Swoją obecnością zaszczyci nas m.in. konsul generalny
RP w Ostrawie, Janusz Bilski.
CZ. CIESZYN – Stowarzyszenie
Przyjaciół Polskiej Książki zaprasza
na promocję nowego zbioru poezji
Renaty Putzlacher pt. „Pamięć”
zilustrowanego ekslibrisami Zbigniewa Kubeczki, która odbędzie
się w piątek 2. 11. o godz. 17.00 w
Czytelni i kawiarni „Avion”.
KARWINA-FRYSZTAT – Parafia
Ewangelicko-Augsburska zaprasza na spotkanie wspomnieniowe
w ramach święta zmarłych i 115.
rocznicy założenia cmentarza,
które odbędzie się w niedzielę 4. 11. o godz. 15.00 na starym
cmentarzu ewangelickim w Karwinie przy ulicy Partyzanckiej
(Karwina-Kopalnie, d. kolonia
Meksyk). Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek oraz krótką
prezentację historii cmentarza w
salce parafialnej Kościoła Ewangelickiego przy Rynku w Karwinie-Frysztacie (Masarykovo náměstí
4/3). Patronat honorowy nad uroczystością objął konsul generalny
RP w Ostrawie. Szczegółowe informacje – tel. kom. 739 176 324.
LIGOTKA KAMERALNA – MK
PZKO zaprasza na przedstawienie teatralne pt. „Z nióm ni...” w
dniach 9 i 10 listopada o godz. 17.00
w Domu Kultury.
LUTYNIA DOLNA – MK PZKO zaprasza na świetlicę pt. „Co się stało
100 lat temu?” w niedzielę 11. 11. o
godz. 15.00 w małej salce DK. W programie: prelekcja okolicznościowa,
filmik ze 100-lecia „Lutni”, konkurs
plastyczny z nagrodami pn. „Niepodległość w oczach dzieci”, biesiada ze śpiewem i poczęstunkiem.
NIEBORY – Zapraszamy na konkurs
pt. „Niebory mają talent” w czwartek
8. 11. o godz. 16.00 do Domu PZKO.
OLBRACHCICE – MK PZKO zaprasza w sobotę 10. 11. o godz. 15.00
do Domu PZKO na Koncert z okazji 100-lecia odzyskanie niepodległości przez Polskę. W programie:
dzieci z przedszkola i szkoły, gościnnie chór mieszany „Stonawa”,

a absolwenci szkoły zatańczą krakowiaka.
OSTRAWA – Stolik Polski zaprasza
w ramach Dni Polskich w Ostrawie
na koncert wrocławskiego barda
Piotra Rejdy z zespołem w sobotę
3. 11. o godz. 17.00 do Klubu Atlantik w Ostrawie ul. Čs. legií 7. Wstęp
wolny.
 Stolik Polski zaprasza w ramach
Dni Polskich na spektakl pt. „Rozbitkowie” wg. Sławomira Mrożka
w środę 7. 11. o godz. 17.00 do Klubu Atlantik ul. Čs. legií 7. Groteskę
polskiego pisarza przedstawi Teatr
Klubu Polskiego z Pragi. Wstęp dobrowolny.
TOWARZYSTWO
NAUCZYCIELI POLSKICH W RC i KLUB NAUCZYCIELI EMERYTÓW W RC –
Zapraszają na Spotkanie Jesienne,
które odbędzie się 23. 11. o godz.
16.00 w Domu Polskim w Sibicy.
Opłata 100 kc. Prosimy członków
KNE o przesłanie zobowiązujących
zgłoszeń do soboty 3. 11. Janinie
Procner, nr komórki 723 158 041,
e-mail: janinaprocner@seznam.cz.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK
PZKO zaprasza członków na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 6. 11. o godz. 15.00 w „Czytelni”.
W programie Michał Szczotka z
prelekcją o 100. rocznicy niepodległości Polski.
WOLONTARIUSZE MARY’S MEALS – Zapraszają w czwartek 8. 11.
o godz. 16.30 na prezentację multimedialną na temat międzynarodowej organizacji charytatywnej
do Centrum Czasu Wolnego w
Gródku. W programie pokaz filmu
dokumentalnego, dyskusja, zajęcia
dla dzieci.
ŻUKÓW DOLNY – MK PZKO zaprasza na jesienną imprezę pt.
„Jurek w szkole” 10. 11. o godz.
15.30 do Ośrodka Kultury. W programie występ dzieci, krótkie skecze w wykonaniu Jurka Poloka i
jego grupy, muzyka Ládi Holiša z
Kozłowic. Smakołyki kuchni domowej, ciasteczka i loteria zapewnione.

ZJAZD ABSOLWENTÓW
CZESKOCIESZYŃSKIEJ PODSTAWÓWKI

Ogłoszenia do »Głosu«

OFERTA PRACY
PRZYJMIEMY PRACOWNIKA do
obsługi wyciągów narciarskich na
umowę o pracę w ośrodku narciarskim w Mostach koło Jabłonkowa.
Bliższe informacje pod nr. tel.
+420 739 307 319, email: info@
maflex-cz.cz.
GŁ-591

o godz. 19.00 do ośrodka kultury „Strzelnica” – na nieoficjalne spotkanie towarzyskie (bal dla absolwentów – wspomnienia i zabawa przy kieliszku i muzyce)
do godz. 1.00 – bogaty bufet zapewniony
Informacje na stronie www.zsptesin.cz, gdzie można znaleźć również spisy
klas, których tegoroczny zjazd dotyczy
Prosimy zgłosić swój udział w spotkaniu do 9 listopada 2018 przez portal
www.zsptesin.cz lub telefonicznie 558 764 061 (należy podać imię, nazwisko,
nazwisko panieńskie i rok ukończenia podstawówki).

GŁ-595

ze Stonawy-Górzan

O chwilę wspomnień prosi córka Gosia z rodziną. 

RK-122

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.


GŁ-604

Kto stracił, kogo kochał, wie,
ile smutku zostało w naszych sercach.
Dziś, 2 listopada 2018, obchodziłby 70. urodziny nasz
Kochany

śp. JANEK KUFA Z GRÓNICZKA
z Mostów koło Jabłonkowa

CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, ul. Grabińska 33: do 20. 11.
wystawa „Jan Kubisz, nauczyciel,
poeta i działacz społeczny”. Czynna od wtorku do piątku w godz.
8.00-15.00.

Z miłością i wdzięcznością wspominają żona oraz córki
z rodzinami.
GŁ-592
Kto kochał – nie zapomni,
kto znał – niechaj wspomni.
Dnia 3 listopada 2018 minie 5. rocznica śmierci

śp. ANTONIEGO NOŻKI

z Czeskiego Cieszyna, dawniej z Łąk
O cichą modlitwę i chwilę wspomnień proszą żona i synowie z rodzinami.
GŁ-594
Dnia 31 października 2018 obchodziłaby swoje 90. urodziny nasza Kochana Mama, Teściowa, Babcia, Prababcia, Ciocia

śp. BRONISŁAWA STANKUSZOWA
ze Stanisłowic

O chwilę wspomnień i zadumy proszą córka Anna z rodziną, wnuki Zbyszek i Roman z rodzinami oraz zięć
Leszek.
GŁ-601

NEKROLOGI
Zniknęła nam z oczu, lecz nigdy z serca...
W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 31 października 2018 zmarła w wieku 91 lat nasza Kochana Matka,
Babcia, Prababcia, Siostra, Teściowa, Szwagierka i Ciocia

śp. WANDA KRYGIELOWA
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek 5 listopada 2018
o godz. 14.00 z kościoła ewangelickiego AW w Suchej Średniej. W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-605

Osiemdziesiąt lat przeżyłeś
i niejedno zobaczyłeś.
Więc na Twoje urodziny,
dużo zdrowia Ci życzymy!
Najlepsze życzenia urodzinowe

panu TADEUSZOWI OWCZARZEMU
śle Marysia oraz Grażyna i Ksenia z rodzinami.


GŁ-599

Dziś, 2. 11. 2018, obchodzi swe 70. urodziny

STANISŁAW WAWRZYCZEK
z Karwiny-Raju

Serdeczne życzenia mocnego zdrowia, pomyślności i błogosławieństwa
Bożego składają najbliżsi.
RK-124
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

Niedziela 4 listopada, 23.35
TVC 2

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Słynne zbójeckie historie
(s.) 10.45 Doktor Martin (s.) 11.40 Czarne owce 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Na tropie
14.25 Reporterzy TVC 15.10 Manu i
Maciej jadą do Rzymu 15.40 Niezwykłe losy 16.35 Łopatologicznie 17.30
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.05
Pierwsza republika (s.) 21.00 13. komnata Gabrieli Koukalovej 21.30 Wszystko-party 22.30 Poirot (s.) 0.05 Sprawy
detektywa Murdocha (s.) 0.50 AZ kwiz.

TVC 2

8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Z kucharzem dookoła świata 9.55 1917: Jak
się przeprowadza rewolucję 10.50 Legiony 100 – Bohaterowie spod Zborowa
11.50 Tomáš Jan Pešina z Čechorodu
12.00 Jan František Beckovský 12.15
Królestwo natury 12.45 Giuseppe Garibaldi – zatopienie włoskiego okrętu
pancernego 13.35 Historie z Wielkiej
Wojny 14.30 Najważniejsze operacje II
wojny światowej 15.30 Bangkok 16.25
Sąsiedzi 16.55 Veteran TV 17.25 Historia
życia 18.15 Skandale pierwszej republiki
18.45 Wieczorynka 18.55 Kwartet 19.20
Historie domów 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Cudowna
planeta 21.00 Geniusz (s.) 21.50 Oberża
Jamajka (film) 22.55 Z dżungli do dżungli (film) 0.35 Antonov 225 Mrija.

NOVA

8.45 Ulica (s.) 9.40 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 10.55 Co o tym sądzą
Czesi 12.00 Południowe wiadomości
12.25 Krok za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05
Dr House (s.) 16.00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Ostravak Ostravski
(film) 22.05 Kontrabanda (film).

PRIMA

zamieszkała w Suchej Górnej

w piątek 16 listopada 2018
o godz. 17.00 do szkoły – na oficjalne spotkanie towarzyskie w klasach (rozmowy, wspomnienia, spotkania z nauczycielami, wychowawcami, aktualizacja spisu
absolwentów, wykonanie wspólnego zdjęcia – 40 koron)

śp. MARII BYSTROŃ

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do
domu – zadzwoń: +48 609 852 057.
Uszczelniamy wszystkie rodzaje dachów.
GŁ-641
PRZEPROWADZKI + ekipa
oraz usługi transportowe. Tel.
+48 601 478 108
GŁ-494

WYSTAWY

Dlaczego mnie nie ma na Facebooku

TVC 1

Dnia 3 listopada minie 39. bolesna rocznica śmierci

śp. MARII KNOLL

CHÓR „LIRA” Z DARKOWA oraz
Parafia rzymskokatolicka w Karwinie zaprasza na uroczyste nabożeństwo za zmarłych chórzystów
Karwiny, które odbędzie się w sobotę 3. 11. o godz. 17.00 w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Karwinie-Frysztacie. Po mszy
św. odbędzie się koncert organowy
w wykonaniu Bogumiły Faustyny
Dunikowskiej.
CZ. CIESZYN – PSP Czeski Cieszyn
zaprasza na koncert „Małe Jesienne Do Re Mi”, który odbędzie się we
wtorek 6. 11. o godz. 17.30 w kinie
Central w Cz. Cieszynie. Wystąpią
chóry: „Trallalineczki”; „Trallalinki”, „Trallala” oraz gościnnie chór
dziecięcy „Szafirki” z Karwiny.

POLECAMY W TELEWIZJI

PIĄTEK 2 LISTOPADA

Odeszłaś, ale w sercach naszych
żyć będziesz stale.

OFERTY

KONCERTY

♩ 15

PROGRAM TV

WSPOMNIENIA

Dzisiaj, 2 listopada, mija druga rocznica śmierci naszej
Kochanej Żony, Mamy, Babci i Córki

ŻYCZENIA

Serdecznie zapraszamy absolwentów – rok ukończenia szkoły:
1953 i starsi, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2003,
2008, 2013





Klub Kobiet z Karwiny-Raju zaprasza na wystawę „Jesienny czas”. Data: 10 i 11 listopada, 9.00-17.00. Miejsce:
Dom PZKO. Polecamy domową kuchnię i loterię przygotowaną przez klubowiczki.

I N F O R M AT O R
CO W TEATRZE

I N F O R M AT O R

Głos | piątek | 2 listopada 2018

Najserdeczniejsze wyrazy podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wspierali nas i towarzyszyli nam w chwilach ostatniego pożegnania
z naszą Drogą Zmarłą

śp. ZOFIĄ HEINZ

Szczególnie serdecznie dziękujemy ojcu dziekanowi Kalikstowi Janowi
Mryce za dostojne przeprowadzenie obrzędu pogrzebowego. Dziękujemy chórzystom chóru „Zaolzie” i chórzystom z Lutyni Dolnej za śpiew,
inż. Władysławowi Ruskowi za śpiew solowy, mówcom panom Leonowi Kasprzakowi i Romanowi Dordzie za wzruszające słowa pożegnania
i wyrazy uznania dla naszej Drogiej Zmarłej. Serdeczne podziękowania
kierujemy do doc. MUDr. Bogusława Chwajola za długoletnią opiekę
lekarską i do MUDr Danuty Chwajol za wsparcie i okazaną pomoc. Podziękowania również kierujemy do personelu szpitala w Orłowej-Lutyni. Serdeczne Bóg zapłać Wam wszystkim za kondolencje, za okazaną
pomoc i słowa otuchy oraz za towarzyszenie nam w odprowadzeniu
naszej Drogiej Zmarłej Mamy i Babci na miejsce wiecznego spoczynku.
Syn Bohdan wraz z synami Arturem i Bogdanem. 
RK-125
Serdeczne wyrazy współczucia składamy na ręce naszej koleżanki
Anielki Valeček z powodu śmierci

MĘŻA
Te same wyrazy kierujemy pod adresem całej pozostałej rodziny. Członkinie frysztackiego Klubu „Kalina”.
GŁ-603

6.15 Ben 10 (s. anim.) 6.30 Transformery (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 Ostry
kurczak (s.) 10.25 Miłość, dzieci i nowy
początek (film) 12.15 Południowe wiadomości 12.30 Gliniarz i prokurator (s.)
13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Powrót komisarza Rexa (s.) 16.35 Popołudniowe
wiadomości 16.50 Policja w akcji 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości
19.55 Top Star 20.15 Czechy i Słowacja
mają talent 21.45 12 rund (film) 0.00
Powrót komisarza Rexa (s.).

SOBOTA 3 LISTOPADA

TVC 1

6.00 O cudownej Laskonce (bajka)
6.25 Łopatologicznie 7.15 Koń z hebanu (bajka) 7.40 O pasterzu i łabędzich
królewnach (bajka) 8.10 Gejzer 8.40 Ojciec Brown (s.) 9.25 Columbo (s.) 11.00
Wszystko-party 12.00 Tydzień w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Pawi król (bajka) 13.50
Wyrok (s.) 14.35 Błękitny welon (bajka)
16.20 Poirot (s.) 17.55 Mieszkać jak...
hygge 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00
StarDance 21.55 Królowa (film) 23.35
Na fali (film) 1.35 Bananowe rybki.

TVC 2

6.20 Show Garfielda (s. anim.) 6.30
Nowości z natury 6.40 Franklin i
przyjaciele (s. anim.) 7.05 Wiking Vic
(s. anim.) 7.15 Asy z dżungli 7.30 Studio
Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 Muzyczne
wędrówki 9.55 Folklorika 10.25 Kamu

w Meksyku 10.50 Lotnicze katastrofy
11.35 Dwóch ludzi w roku pierwszym
12.30 Opuścić Angkor 13.00 Babel
13.30 10 wieków architektury 13.40
Podróż po Czechach i Morawach 14.10
Napisała: Morderstwo. Celtycka zagadka (film) 15.35 Bedeker 16.05 Historia
życia 16.55 Kamera w podróży 17.50
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka
18.55 Sąssiedzi 19.20 Kochamy obcych
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Fidel (film) 21.55 Bounty
(film) 0.05 Geniusz (s.).

NOVA

6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.10
Lwi patrol (s. anim.) 6.40 Looney Tunes Show (s. anim.) 7.00 Kacze opowieści (s. anim.) 7.55 Tom & Jerry Show
(s. anim.) 8.15 Twoja twarz brzmi znajomo 11.00 Przyprawy 11.55 Dzwoń do
TV Nova 12.35 Poradnik domowy 13.45
Weekend 14.50 Idealny facet (film)
16.55 Na ratunek wielorybom (film)
18.50 Helena (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.15 Twoja twarz brzmi
znajomo 22.55 Sekrety i grzeszki (film)
1.05 Idealny facet (film).

PRIMA

6.40 Ben 10 (s. anim.) 6.55 Transformery (s. anim.) 7.20 Bolek i Lolek
(s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 8.50 Auto
Salon 10.10 M.A.S.H. (s.) 10.40 Prima
Partička 11.40 Czechy i Słowacja mają
talent 13.15 Glina (s.) 14.25 Morderstwa
w Midsomer (s.) 16.40 Winnetou w Dolinie Sępów (film) 18.55 Wiadomości
19.55 Top Star 20.15 Zdesperowane kobiety (film) 22.10 Porwany (film) 0.05
Zanim się obudzę (film).

NIEDZIELA 4 LISTOPADA

TVC 1

6.25 Błękitny welon (film) 8.10 Uśmiechy Yvetty Simonovej 8.50 Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw 10.55
Słynne zbójeckie historie (s.) 12.00
Pytania Václava Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 Bajka 14.00 Bajka o wodnikach 15.00 Młynarska bajka 16.00 My,
uczęszczający do szkoły (s.) 17.05 Siedem żon Alfonsa Karáska 17.45 Alfons
Karásek w kurorcie 18.25 Zielnik 18.55
Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.05 GEN – Galeria elity narodu 20.25
Ballada o pilocie (film) 22.05 168 godzin
22.35 Język Santiniego (film) 0.10 Napisała: Morderstwo. Ostatni wolny człowiek (film).

TVC 2

6.00 Teleranek 6.05 Rycerz Rdzawek
(s. anim.) 6.20 Show Garfielda (s. anim.)
6.35 Nowości z natury 6.40 Franklin i
przyjaciele (s. anim.) 7.05 Wiking Vic
(s. anim.) 7.15 Asy z dżungli 7.30 Studio
Kolega 9.00 Czechosłowacki tygodnik
filmowy 9.15 Poszukiwania czasu utraconego 9.35 Ostatnie słowo Charlotty
Garrigue Masaryk 10.45 Wielka Wojna
Ojczyźniana 11.35 Nie poddawaj się
12.30 Chcesz mnie? 12.55 Słowo na niedzielę 13.00 Magazyn chrześcijański
13.30 Przez ucho igielne 13.55 Magazyn
religijny 14.25 Skandale pierwszej republiki 14.50 Królestwo natury 15.20 Na
pływalni z J. Sozanskim 15.45 Podróż
po północnym wybrzeżu Wietnamu
16.15 Niezwykłe młode 17.00 Odkryte
skarby 17.50 Korea Południowa 18.45
Wieczorynka 18.55 Podróż po Czechach i Morawach 19.20 Ciekawostki z
regionów 19.50 Wiadomości w czeskim
j. migowym 20.00 Raptus (film) 21.45
Na granicy (film) 23.35 Dlaczego mnie
nie ma na Facebooku 0.30 Półmrok.

NOVA

6.05 Lwi patrol (s. anim.) 6.30 Looney

Tunes Show (s. anim.) 6.55 Kacze opowieści (s. anim.) 7.45 Tom & Jerry Show
(s. anim.) 8.05 Kot w butach (bajka)
9.20 Królewna Śnieżka (film) 11.05
Pitch Perfect (film) 13.15 Akademia policyjna V (film) 15.05 Hop – i jest małpolud (film) 16.30 Jak poeci nie tracą
nadziei (film) 18.50 Gospoda (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.15 Profesor T. (s.) 21.20 Odłamki 21.50 Ścigany
(film) 0.30 Hop – i jest małpolud (film).

PRIMA

6.20 Ben 10 (s. anim.) 6.35 Transformery (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 8.00 Życie w naturze 9.10 Prima ZOOM Świat
9.45 MotorSport 10.15 Teraz gotuje
szef! 11.00 Partia 11.55 Poradnik domowy 12.50 Poradnik Ládi Hruški 13.40
Jak zbudować marzenie 14.20 Morderstwa w Midsomer (s.) 16.40 Strach
(film) 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star
20.15 Ojcowie na wychowawczym (s.)
21.25 Sport Star 22.15 Wszyscy mają się
dobrze (film) 0.20 Życie w naturze.

PONIEDZIAŁEK 5 LISTOPADA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.)
9.50 Wszystko, co lubię 10.20 168 godzin 10.55 Pierwsza republika (s.) 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu 14.00 Wierny – niewierny 14.35
Alfabet V plus CH 16.00 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Lincz (s.) 21.00
Manu i Maciej jadą do Rzymu 21.25
Reporterzy TVC 22.10 Kryminolog (s.)
23.10 Na tropie 23.35 Taggart (s.).

TVC 2

8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 Najwspanialsza
sala koncertowa na świecie 10.50 Babel 11.15 Magazyn religijny 11.45 Klucz
12.10 Veteran TV 12.40 Czechosłowacki tygodnik filmowy 12.55 Antonov 225
Mrija 13.50 Obrazki z Francji 14.05 Na
winnym szlaku 14.35 Podróż po Czechach i Morawach 15.05 Syczuan 15.55
Przygody nauki i techniki 16.25 Lotnicze katastrofy 17.10 Poszukiwania Józefa Mengele 18.15 Bedeker 18.45 Wieczorynka 18.55 Geografia świata 19.15
Lubimy obcych 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Początek
nazizmu 20.55 Największe samoloty
towarowe 21.45 Kaczka w pomarańczach (film) 23.30 Raptus (film) 1.10
Jak kręcono Most nad Sundem.

NOVA

8.50 Ulica (s.) 9.45 Profesor T. (s.) 11.00
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe
wiadomości 12.30 Krok za krokiem (s.)
12.50 Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.05 Dr House (s.) 16.00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 16.57
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 21.20 Policja kryminalna Anděl
(s.) 22.45 Agenci NCIS (s.) 23.30 Bez
śladu (s.).

PRIMA

6.35 My Little Pony (s. anim.) 7.15
M.A.S.H. (s.) 9.15 Ostry kurczak (s.)
10.25 Miłość, dzieci i skradzione szczęście (film) 12.15 Południowe wiadomości 12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30
Lekarz z gór (s.) 14.30 Powrót komisarza Rexa (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55
Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.30
Skarby ze strychu 22.30 Tak jest, szefie!
23.25 Policja w akcji.
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POST SCRIPTUM
UŚMIECHNIJ SIĘ

WEHIKUŁ CZASU

Tak było...

...tak jest

• Z zaproszenia do wspólnej zabawy
fotograficznej skorzystał tym razem
Tadeusz Szkucik, który przysłał
współczesne ujęcie z Trzyńca. Archiwalna
fotografia pochodzi z archiwum Jana
Kubiczka.
Za nadesłane materiały serdecznie
dzięujemy!

KRZYŻÓWKA
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Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki jest myśl Antoine'a de Saint-Exupéry'ego – francuskiego pilota, pisarza i poety.

10

POZIOMO
1. inaczej okowy 6. rakietka do gry w ping-ponga 10. słynny kabaret z Wrocławia lub uprzywilejowana grupa 11. mieszkanka Tokaju 12. warzywo
bogate w żelazo 13. góry z Rysami 14. nieprawidłowa wymowa głoski „R”
18. sycylijska zemsta 22. roślina lecznicza o żółtych kwiatach 25. z pępkiem pośrodku 26. dzieło Homera 27. nadmorska dzielnica Gdyni 28. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci 29. podstawowa jednostka
kąta płaskiego 30. zwolennik empiryzmu 34. tkanka okrywająca kość
37. instrument muzyczny dęty z podwójnym stroikiem 41. miasto i emirat
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 42. tarapaty, wyjątkowo trudne
położenie 43. kosmetyk wzmacniający włosy, paznokcie 44. Ernest..., autor „Na szkle malowane”, „Rzecz Listopadowa” 45. ojczyzna walca 46. brak
dwutlenku węgla we krwi.
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Wyrazy trudne lub mniej znane: ARUNCUS, IPHOFEN, MADABA, NAWAR, PSZONAK, RANKETT, RERANIE, YEATES, YRJOLA (BJK)
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PIONOWO
1. sienny męczy alergika 2. lepszy od asa lub rola Nicholsona w „Batman
Forever” 3. ...Robben, napastnik Holandii 4. Peter, reżyser filmów „Bullitt”, „Rok komety” 5. rodzaj baru we Francji 6. antonim aktywów 7. Arsen, dżentelmen włamywacz 8. głębiny, odmęty 9. klamra wzmacniająca
mury 15. mały ekran 16. parzydło, bylina z rodziny różowatych 17. miasto
w Niemczech, w Bawarii 19. przydatna na lekcji geometrii 20. przyrząd
do łupania orzechów 21. miasto i pustynia w północnej Algierii 23. wał,
pagórek 24. osad w czajniku 31. miasto w północno-zachodniej Jordanii
32. tytuł baśni Andersena lub inaczej czajnik 33. Paavo... (1902-80), fiński
lekkoatleta, złoty medalista z IO w Amsterdamie w 1928 roku 34. budynek
dla bydła 35. nakrycie na stół 36. rodzaj broni, paralizator 38. złamała ją
kózka 39. imię Mosesa, byłego płotkarza amerykańskiego 40. koszona na
łące.

6

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka.
Termin ich nadsyłania upływa w środę 14 listopada. Nagrodę książkową
za poprawne rozwiązanie krzyżówki z 19 października otrzymuje Marek Rusz z
Trzyńca.
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Rozwiązanie krzyżówki z 19 października:
DRZEWO WIEDZY NIE JEST DRZEWEM ŻYCIA

