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Szanowni Czytelnicy
Kolejny numer „Głosu” ukaże 
się w piątek 1 listopada. Dziś 
sekretariat redakcji będzie 
otwarty do godz. 13.00. W 
najbliższy poniedziałek i wtorek 
sekretariat będzie nieczynny. 
Za utrudnienia przepraszamy.

Noblistka niedostępna 
WYDARZENIE: Dwa tygodnie po otrzymaniu przez Olgę Tokarczuk Literackiej Nagrody 
Nobla trudno kupić lub pożyczyć w bibliotece jej najpopularniejsze książki. „Efekt Nobla” 
widoczny jest także w naszym regionie. 

Danuta Chlup

Na wystawie Klubu Polskiej 
Książki i Prasy w Czeskim 
Cieszynie znajduje się mi-

ni-wystawa zdjęć uwieczniających 
spotkania Zenona Wirtha, właści-
ciela sklepu, z Olgą Tokarczuk. Ale 
książek noblistki nie ma.

– Te, które miałem, zostały 
sprzedane. 10 października o godz. 
13.00 pojawiła się wiadomość, że 
Tokarczuk dostała Nobla. Parę mi-
nut później chciałem złożyć w hur-
towni zamówienie na jej książki. 
Ale wszystkie rozeszły się w pięć 
minut, nie udało mi się już ich za-
mówić – opowiada Wirth. 

Polski rynek książki oszalał po 
przyznaniu Tokarczuk Nagrody 
Nobla. Już następnego dnia wie-
czorem jej książki – szczególnie 
te najbardziej popularne – były 
niedostępne w największych księ-
garniach internetowych, znikały 
z księgarń stacjonarnych. Teraz w 
sklepach są „niedobitki”. Wkrótce 
mają się pojawić dodruki. 

Cieszyńskie księgarnie przy ul. 
Głębokiej oferują aktualnie ostat-
nie egzemplarze książek Tokar-
czuk. W Księgarni Piastowskiej 
można było w środę kupić „Opo-
wiadania bizarne” oraz „Prowadź 
swój pług przez kości umarłych”, w 
Mole Mole również „Opowiadania” 
i „Księgi Jakubowe”. Ekspedient-
ki w obu sklepach powtarzają to 
samo: – Było więcej tytułów, ale po 
ogłoszeniu Nobla się rozeszły. 

Nie inaczej wygląda sytuacja w 
bibliotekach. Wypożyczalnia dla 

Dorosłych Biblioteki Miejskiej w 
Cieszynie ma w swoim księgozbio-
rze ponad 20 egzemplarzy książek 
Tokarczuk. Wszystkie powieści są 
aktualnie wypożyczone, a więk-
szość z nich jest zarezerwowana 
przez kolejnych czytelników. – Za-
wsze, kiedy autor dostaje jakąś 
nagrodę, wzrasta zainteresowanie 
jego książkami. Ale książki Olgi 
Tokarczuk nigdy u nas nie stoją w 
komplecie na półce, zawsze jest 
część wypożyczona. Natomiast w 
tej chwili znikło wszystko, w kata-
logu widać rezerwacje. Zaintere-

sowanie zdecydowanie wzrosło po 
Nagrodzie Nobla – mówi Joanna 
Wucka-Biały, kierowniczka Wypo-
życzalni dla Dorosłych i Czytelni. 

Po naszej stronie Olzy jest po-
dobnie. W filii czeskocieszyń-
skiej Biblioteki Miejskiej przy ul. 
Havlíčka znajdziemy kącik poświę-
cony noblistce. Dość ubogi – bo 
wystawione są tylko dwie jej książ-
ki – jedna polska, druga w czeskim 
tłumaczeniu. – Na początku ksią-
żek było więcej, ale wszystkie są 
wypożyczone – śmieje się biblio-
tekarka Halina Klimsza i bierze do 

ręki szczególnie cenny egzemplarz 
„Prawieku i innych czasów” – z au-
tografem autorki i dedykacją dla 
czytelników biblioteki. – W dniu, 
kiedy ogłoszono Nagrodę Nobla, 
zaczęli do nas przychodzić czytel-
nicy i pytali o książki Tokarczuk. 
Rozeszły się jak ciepłe bułeczki, za-
równo te polskie, jak i czeskie tłu-
maczenia. Po Tokarczuk przycho-
dzą czytelnicy, którzy wcześniej 
nie czytali jej książek, ale też tacy, 
którzy niektóre z nich czytali już 
dawno i teraz chcą je sobie przypo-
mnieć – dodaje.

„Efekt Nobla” jest widoczny także 
w Oddziale Literatury Polskiej Bi-
blioteki Regionalnej w Karwinie. – Po 
ogłoszeniu Nagrody Nobla wyekspo-
nowaliśmy książki Olgi Tokarczuk. I 
od razu były rozchwytywane, otrzy-
mywaliśmy telefony od czytelników 
z innych bibliotek, czy można by 
sprowadzić od nas książki w ramach 
wypożyczeń międzybibliotecznych. 
W tej chwili większość książek jest 
u czytelników – informuje Marcela 
Wierzgoń, kierowniczka oddziału.  
�
� Więcej na str. 3

11 592
książki Olgi Tokarczuk sprzedała sieć 
księgarska Empik w ciągu 10 godzin po 
ogłoszeniu Literackiej Nagrody Nobla. 
Najwięcej sprzedano powieści: „Biegu-
ni”, „Księgi Jakubowe” oraz „Prawiek i 
inne czasy”.

• Dedykacja Olgi Tokarczuk dla czytelników cze-
skocieszyńskiej biblioteki. Fot. DANUTA CHLUP

• Halina Klimsza mówi, że zaintere-
sowanie książkami Olgi Tokarczuk po 
przyznaniu jej Literackiej Nagrody Nobla 
bardzo wzrosło.
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Dawnych księgarni czar
Pasjonatów historii, miłośników ksią-
żek i wszystkich zainteresowanych 
ciekawostkami z dziejów Cieszyna 
Książnica Cieszyńska zaprasza na 
prelekcję poświęconą księgarniom, 
jakie działały w mieście nad Olzą od 
końca XVIII wieku do 1939 r. 
„Nazwy niektórych z nich, jak np. 
księgarni Edwarda Feitzingera czy księ-
garni »Kresy« być może przetrwały w 
pamięci do dziś, wiele jednak zostało 
całkowicie zapomnianych, choć w 
swoich czasach cieszyły się dużą reno-
mą” – pisze Małgorzata Szelong, która 
poprowadzi spotkanie zorganizowane 
w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości 
ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. 
Odbędzie się ono dziś (piątek 25 paź-
dziernika, początek o godz. 17.00), w 
sali konferencyjnej Książnicy.

•••
Ambasador u metropolity
W ubiegłym tygodniu ambasador RP 
Barbara Ćwioro wraz z proboszczem 
polskiej parafii w Pradze, ojcem Ma-
ciejem Niedzielskim została przyjęta 
przez arcybiskupa Pragi i prymasa 
Czech, kardynała Dominika Dukę. 
Jak informuje Ambasada RP w Pra-
dze, podczas spotkania podkreślono, 
że ubiegłoroczne obchody 40-lecia 
pontyfikatu Jana Pawła II, zwieńczo-
ne mszą świętą w katerze św. Wita, 
Wacława i Wojciecha na Zamku 
Praskim przybliżyły znaczenie i rolę 
Jana Pawła II dla odzyskania wolno-
ści i umocnienia chrześcijaństwa w 
Europie. Na spotkaniu ambasador RP 
poinformowała, iż Sejm RP ustanowił 
2020 Rokiem Świętego Jana Pawła 
II, a 18 maja 2020 r. Polska będzie 
obchodzić stulecie urodzin Karola 
Wojtyły.

•••
Najwyższa 
i najnowocześniejsza
Lotnisko w Pyrzowicach oficjalnie 
otwarło nową wieżę kontroli lotów. 
Według Polskiej Agencji Żeglugi Po-
wietrznej, mierzący 46 metrów obiekt 
to najwyższa i najnowocześniejsza 
wieża kontroli lotów w kraju i jedna z 
najnowocześniejszych w Europie. Tyl-
ko w 2018 r. Katowice Airport obsłu-
żył 4,84 mln pasażerów oraz 18,5 tys. 
ton cargo. Samoloty wykonały tam 41 
tys. startów i lądowań.
Nowa pyrzowicka wieża kontroli 
lotów została oddana do użytku 20 
października, w Międzynarodowym 
Dniu Kontrolera Lotniczego. Inwe-
stycja jest elementem rozbudowy 
infrastruktury pyrzowickiego lotni-
ska realizowanej przez Górnośląskie 
Towarzystwo Lotnicze SA od 2007 r. 
 (wik)

•••
Książki do wzięcia
„Zabierz mnie do domu!” – to nowy 
projekt, z którym na początku 
października wyszła Filia Biblioteki 
Miejskiej w Czeskim Cieszynie przy 
ul. Havlíčka. Skierowany jest nie tylko 
do stałych czytelników biblioteki, 
ale do wszystkich tych, którzy lubią 
książki czytać i mieć. 
– W każdą pierwszą sobotę miesią-
ca, w godz. 8.00-12.00, biblioteka 
zaprasza na kiermasz książek, w 
ramach którego oferuje bezpłatnie 
wartościowe polskie i zagraniczne 
tytuły dla dzieci i dorosłych – od 
wydawnictw naukowych, przez be-
letrystykę i literaturę regionalną, aż 
po lektury szkolne – przybliża biblio-
tekarka Halina Klimsza.  (sch)
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No i zaczęło się. Jak co roku zresztą. Handlowcy o dwa miesiące, 
jak nie więcej, wyprzedzili okres przygotowań do świąt Bożego 

Narodzenia. To w zgodnej opinii, najpiękniejsze święta w roku. Co nie 
znaczy, że można o tym przypominać na początku jesieni. Na sklepo-
wych półkach nieśmiało lądują Mikołaje i inne postaci w sreberkach, 
Kevin już czeka za rogiem, żeby na święta wyskoczyć z odbiorników 
widzów odbierających telewizję ze słoneczkiem.

A przecież jeszcze na dobre nie pożegnaliśmy się z latem, dzięki 
wyjątkowo pięknym ostatnim dniom, jeszcze nie przeżyliśmy dobrze 
święta Wszystkich Świętych... Życie pokazuje, nie pierwszy raz zresz-
tą, że rok obrzędowy i kalendarz handlowy raczej nigdy się ze sobą nie 
pogodzą, chyba że...

Kiedy myślałem ostatnio, że handlowcy coraz bardziej wyprzedzają 
czas, doszedłem do wniosku, że – jak na ironię – jest w tym wszystkim 
jakaś nadzieja. Może za rok, o Bożym Narodzeniu będzie się trąbiło 
wszem i wobec tuż po zakończeniu wakacji, za dwa lata być może 
ktoś się pokusi o przesunięcie tej granicy przed... święta Wielkiej 
Nocy. Wtedy za kilka lat okaże się, że handlowcy wyprzedzą czas o 
równy rok i nagle zaczną reklamować święta... tuż przed nimi. Dziw-
ne i skomplikowane? Wcale nie. Wtedy tylko ktoś będzie musiał ich 
zatrzymać w tym pędzie. Bo za kolejny rok przecież promocyjna loko-
motywa znowu pojedzie ostro do przodu i rok obrzędowy i kalendarz 
handlowy znowu się zwyczajnie rozjadą.

Idąc tropem handlowców, wypadałoby napisać już dziś „wesołych 
świąt”. Co z tego, że za równe dwa miesiące. Tak na poważnie jednak, 
to życzę wszystkim – nie pierwszy raz na tych łamach – po prostu za-
trzymania się.  

DZIŚ...

25
października 2019

Imieniny obchodzą:  
Daria, Inga, Kryspin
Wschód słońca: 7.20
Zachód słońca: 17.38
Do końca roku: 67 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Młodzieży PCK
Przysłowia: 
„Jaki październik, taki 
marzec, doznał tego 
niejeden starzec”

JUTRO...

26
października 2019

Imieniny obchodzą:  
Dymitr, Łucjan
Wschód słońca: 7.22
Zachód słońca: 17.36
Do końca roku: 66 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Donacji 
i Transplantacji  
Przysłowia: 
„Na świętego Szymona 
i Judy spodziewają się 
śniegu i grudy”

POJUTRZE...

27
października 2019

Imieniny obchodzą:  
Iwona, Manfred, Sabina
Wschód słońca: 6.23
Zachód słońca: 16.34
Do końca roku: 65 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Dziedzictwa 
Audiowizualnego  
Przysłowia: 
„Jesień bezdeszczowa to 
zima wiatrowa”

Michael Žantovský
dyrektor Biblioteki Václava Havla  
na spotkaniu w Kawiarni i Czytelni „Avion”  
w Czeskim Cieszynie

Tomasz Wolff
wolff@glos.live

NASZ »GŁOS« W OBIEKTYWIE...W SKRÓCIE

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

CYTAT NA DZIŚ

POGODA

•••

Najgroźniejsze są granice, które 

powstają wewnątrz społeczeństwa, 

a obecnie dochodzi do jego mocnej 

polaryzacji. Dlatego też nieustannie 

staramy się wracać do spuścizny 

Václava Havla, bo był on człowiekiem 

wyjątkowo tolerancyjnym, który 

umiał się porozumieć prawie 

z każdym

W I A D O M O Ś C I
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DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Rowerowa riksza z napę-
dem elektrycznym będzie 
woziła seniorów. Pojazd 
zakupiony przez miasto 
będzie można bezpłatnie 
wypożyczyć w Centrum 
Usług Socjalnych. Star-
szych mieszkańców będą 
wozili ich krewni lub wo-
lontariusze. Ratusz zapłacił 
za rikszę 156 tys. koron. 
Ma ona umożliwić senio-
rom z obniżoną sprawno-
ścią ruchową wycieczki 
po bliskiej okolicy. W tych 
dniach riksza rowerowa 
testowana jest w terenie. 
 (dc)

BYSTRZYCA
Już tylko niecałe dwa mie-
siące pozostały do zakoń-
czenia zbiórki publicznej 
na rzecz Samuela Taski 
– chłopca, który urodził 
się z rzadką chorobą me-
taboliczną o podłożu ge-
netycznym. Jego organizm 
wytwarza substancje tok-
syczne, które uszkadzają 
układ nerwowy. Sześciola-
tek we wrześniu rozpoczął 
edukację w szkole specjal-
nej w Trzyńcu. W grudniu 
ub. roku Gmina Bystrzyca 
ogłosiła zbiórkę finansową 
na rzecz Samuela. Datki 

można wpłacać w go-
tówce do skarbonki na 
basenie lub przelewem 
na rachunek podany 
na stronie interneto-
wej gminy.  (dc)

HAWIERZÓW
W czwartkowe popołu-
dnie uroczyście zakończył 
się sezon w błędowickiej 
Drzewiónce Kotuli. Zwie-
dzający mogli przyjrzeć się 
pracy rzeźbiarza ludowe-
go, koronkarki, koszykarki 
czy flecisty. Dla dzieci 
przygotowano popularne 
malowanie twarzy. Drze-
wiónka Kotuli należy do 
najstarszych zabytków 
drewnianej architektury 
ludowej na Śląsku Cie-
szyńskim, które przetrwały 
do dziś. Pochodzi z 1781 
roku. 
 (dc)

TRZYNIEC 
Oddział pediatrii szpitala 

na Sośnie kupił nowe 
wyposażenie dla nowo-
rodków. Umożliwił to dar 
finansowy w wysokości 
333 tys. koron, który prze-
kazała szpitalowi Kancela-
ria Adwokacka Hajduk & 
Partners z okazji 20-lecia 
swojego założenia. Naj-
ważniejszym i najbardziej 
kosztownym nabytkiem 
jest ogrzewane łóżeczko 
Babytherm, wykorzysty-
wane podczas reanimacji 
noworodków po porodzie. 
Prócz tego kupiono pulso-
ksymetry – urządzenia słu-
żące do pomiaru nasycenia 
krwi tlenem oraz monitory 
ciśnienia krwi. 
 (dc) 

TRZYNIEC

BYSTRZYCA

BOGUMIN

HAWIERZÓW

• Gorzkie i smutne byłoby życie bez słodyczy. Fot. WIESŁAW PRZECZEK

Wesele,  
urodziny, urlop...

Przewozy osób klimatyzowanym 
8-osobowym busem z kierowcą

Tel . :  +420 777 071 667
GŁ-623

• Dwa zastępy trzynieckich strażaków ocaliły życie 30-kilogrmowemu cielakowi, 
który na pastwisku w Oldrzychowicach wpadł do betonowej studni. Zwierzę 
utknęło około metra poniżej poziomu gruntu. Strażacy nie mogli użyć tradycyj-
nych pasów, aby go uratować, więc po konsultacji z właścicielem stada wezwali 
koparko-ładowarkę, która odkopała i wydobyła z ziemi jeden betonowy krąg 
studni. Dzięki temu strażacy własnymi rękami wyciągnęli cielę na powierzchnię. 
Poza kilkoma otarciami zwierzę nie doznało żadnych urazów i popędziło na pa-
stwisko.  (wik)
Fot. ARC Straży Pożarnej

„Z książką na 
walizkach” to 
ogólnopolski projekt, 
który zachęca dzieci 
do czytania oraz 
pozwala się im 
spotkać z autorami 
książek twarzą 
w twarz. W środę 
w Teatrze Cieszyńskim 
w Czeskim Cieszynie zakończyła się jego  
13. edycja. 

Beata Schönwald

Tegoroczne „walizki” rozpoczę-
ły się od spotkań autorskich w 
poszczególnych szkołach na 

Zaolziu. W ciągu dwóch dni autorzy 
polskich książek, Urszula Sieńkowska-
-Cioch, Joanna Wachowiak, Katarzy-
na Wasilkowska, Małgorzata Flis, Mar-
cin Pałasz i Grzegorz Kasdepke, odbyli 
ich w sumie 27. W środę natomiast 

spotkali się z uczestnikami konkursu 
czytelniczego dla klas 3.-5. na finało-
wej Biesiadzie Literackiej. Jak zwykle 
pełnej ciepła, emocji i dobrej zabawy.

Jak zauważyła prowadząca spotka-
nie, Helena Legowicz, Teatr Cieszyński 
z trudem pomieścił wszystkie dzieci, 
które przeczytały konkursowe lektury i 
nadesłały poprawne odpowiedzi.

– W sumie otrzymaliśmy ich aż 381 
– zaznaczyła. Następnie zaprosiła na 
scenę trzy uczennice, Paulinę Pieczkę, 

Książkowy finał na 102

Elenę Dziadek i Martę Machej, któ-
re odpowiedzi opracowały również 
w formie plastycznej i nadesłały je 
w postaci mini-książeczek, a także 
Marysię Studniczkę, która jako je-
dyna wysłała odpowiedzi na kon-
kurs indywidualnie, a nie w ramach 
szkolnego pakietu. 

Środowa Biesiada Literacka skła-
dała się z kilku konkursów związa-
nych z autorami z Polski i ich książ-
kami. Dzieci miały za zadanie m.in. 
połączenie ich imion z nazwiskami, 
ułożenie z puzzli okładek książek 
Marcina Pałasza, a także na podsta-
wie wysłuchanego nagrania odgło-
sów burzy i innych niepokojących 
dźwięków napisanie mini-opowia-

dania. W efekcie podczas tych i in-
nych konkursowych dyscyplin przez 
scenę przewinęła się prawie setka 
dzieci. Wykazać się swoimi talenta-
mi musieli jednak również goście z 
Polski. Ilustratorka, Małgorzata Flis, 
dostała za zadanie sportretowanie 
dyrektor Biblioteki Regionalnej w 
Karwinie, Markéty Kukrechtowej, a 
pisarze musieli z kolei wystosować 
telegram z wykorzystaniem gwaro-
wych słów, jak „bulczónka, fusekla, 
sztrample, moczka, krómflek, drzi-
stula bałuszyć, dziwoczyć i krążać”.

Tegoroczna edycja „Z książką na 
walizkach” jak co roku została zre-
alizowana dzięki zaangażowaniu 
Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej 
Książki, Biblioteki Regionalnej w 
Karwinie, Biblioteki Miejskiej w 
Czeskim Cieszynie oraz wydaw-
nictwa „Literatura” w Łodzi. Jego 
właścicielka i dyrektorka, Wiesława 
Jędrzejczykowa, przyjechała w tym 
roku również na finał do Czeskie-
go Cieszyna. Po raz pierwszy wzięła 
w nim udział również konsul RP w 
Ostrawie, Maria Kovács. – W związ-
ku z  tym, że lubię czytać i lubię też 
posiadać, zrobiła mi się w Ostrawie, 
gdzie mieszkam, duża biblioteka. Za-
stanawiam się, co z nią zrobię, kiedy 
przyjdzie mi wyjechać – powiedziała 
á propos swojej czytelniczej pasji.  

• Od poniedziałku odwiedzały szko-
ły, w środę spotkały się na finałowej 
Biesiadzie Literackiej. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Noblistka 
niedostępna
Dokończenie ze str. 1

W Jabłonkowie jest spokoj-
niej. Tamtejsza biblioteka 

posiada dwie powieści noblistki.
– Książki Tokarczuk są na bie-

żąco czytane, nie zauważyłam na-
głego wzrostu zainteresowania po 
otrzymaniu przez niej Nobla – oce-
nia bibliotekarka Halina Himlar. 

Książki Tokarczuk od lat tłuma-
czone są m.in. na język czeski. No-

bel dla polskiej pisarki także w Cze-
chach odbił się szerokim echem. 
Sprzedawca w księgarni sieci Kni-
hcentrum w Czeskim Cieszynie nie 
ma do zaoferowania żadnej pozycji 
noblistki – rozeszły się po ogłosze-
niu nagrody. Dodaje, że także w 
centralnym magazynie tylko nie-
które książki Tokarczuk są jeszcze 
dostępne.  (dc)

»Transplantacja« 
ortopedii 
W ramach reorganizacji szpi-

tala w Orłowej oddział or-
topedii miał zostać przeniesiony 
do Karwiny-Raju. Lekarze prote-
stowali – ordynator Tomáš Kny-
bel uważa, że w Karwinie nie ma 
odpowiedniego zaplecza dla orto-
pedii: sale operacyjne są za małe i 
nieodpowiednio oświetlone. 

Kierownictwo województwa 
morawsko-śląskiego wysłucha-
ło argumentów pracowników 
medycznych i postanowiło prze-
nieść ortopedię do Hawierzowa. 
W Orłowej zostanie przychodnia 
ortopedyczna. 

– Postanowiliśmy przychylnie 
się ustosunkować do argumentów 
zespołu ordynatora Knybla przede 
wszystkim przez wzgląd na pa-
cjentów. Napięta atmosfera, nie-

zadowolenie wśród pracowników 
odbijają się negatywnie na samopo-
czuciu pacjentów, a to na ich zdro-
wiu zależy nam przede wszystkim 
– powiedział Martin Gebauer, za-
stępca hetmana ds. służby zdrowia. 

Orłowska ortopedia ma rozpo-
cząć działalność w Hawierzowie 
1 stycznia przyszłego roku. – Per-
sonel szpitala skontaktuje się z 
pacjentami, którzy mają zaplano-
wane jeszcze w tym roku opera-
cje lub inne zabiegi ortopedyczne 
i indywidualnie uzgodni dalsze 
postępowanie. Zabiegi niecier-
piące zwłoki będą przeprowadza-
ne albo w Szpitalu z Polikliniką 
w Hawierzowie, albo w Szpitalu 
z Polikliniką w Karwinie-Raju – 
wyjaśnił Gebauer. 

 (dc)

Redakcja „Głosu” poszukuje
OPERATORA KAMERY/MONTAŻYSTY

Jeśli chcesz robić coś więcej, niż tylko kręcić wesela czy amatorskie filmy komórką 
z urodzin cioci, jesteś kreatywny i nie boisz się wyzwań związanych z tworzeniem 
nowych mediów, to jesteś stworzony do pracy w redakcji „Głosu”.

Wymagania:
 ) doświadczenie w wideorejestracji i montażu
 ) elastyczność, entuzjazm, odpowiedzialne podejście do podejmowanych zadań
 ) umiejętność działania pod presją czasu i kreatywność w pracy zespołowej
 ) mile widziane zainteresowanie regionem Śląska Cieszyńskiego, tematami 

związanymi z polską mniejszością w Czechach,
 ) mile widziane dodatkowe kompetencje w zakresie pracy grafika komputero-

wego

Oferujemy:
 ) ciekawą pracę w zespole doświadczonych dziennikarzy, w gazecie o uznanej 

renomie 
 ) możliwość współpracy w ramach samozatrudnienia albo etatu
 ) rozwój zawodowy, zdobycie doświadczenia w pracy dziennikarskiej,
 ) pracę przy rozwijaniu portalu internetowego Gazety Polaków w Republice 

Czeskiej – glos.live, kanału YouTube oraz mediów społecznościowych 
 

Jeżeli nasze ogłoszenie Cię przekonało i podejmujesz wyzwanie, wyślij CV 
oraz paczkę z przykładowymi materiałami video na adres: rekrutacja@glos.live. 

Czekamy do 6 listopada.

Koncert na rzecz organów
Fundacja Zabytku Kultury 

Kościoła Ewangelickiego w 
Orłowej zaprasza na koncert mu-
zyki sakralnej, którego dochód 
zostanie przeznaczony na reno-
wację organów. 

Wydarzenie odbędzie się w 
kościele w niedzielę 3 listopada 
o godz. 15.00. Utwory dawnych 
kompozytorów – A. Vivaldiego, 
J.S. Bacha, J.G. Zechnera i J.V. 
Medera – wykona zespół KBK 
Collegium. Zespół tworzą arty-
ści z różnych zakątków Republi-
ki Czeskiej. Jego członkiem jest 
m.in. pochodząca z Orłowej Da-
niela Sławińska, obecnie pedagog 

Podstawowej Szkoły Artystycznej 
w Jabłonkowie. – Ideą powsta-
nia KBK Collegium był pomysł 
ożywienia dawnej mszy, skompo-
nowanej przez Johanna Georga 
Zechnera, którą Daniela Sławiń-
ska przepisała z materiałów archi-
walnych w ramach swojej pracy 
absolwenckiej na Uniwersytecie 
Masaryka w Brnie – poinformowa-
ła w imieniu organizatorów Anna 
Macura. 

Bilety w cenie 150 koron można 
nabyć bezpośrednio przed koncer-
tem lub w przedsprzedaży w Miej-
skim Centrum Informacji w Orłowej-
-Lutyni.  (dc)

POLECAMY
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Fot. DANUTA CHLUP

Małe stópki 
do kapusty 
Owoce, jarzyny i inne smaczne, a zarazem zdrowe rzeczy można było kupić w ub. tygodniu 
na „Szkolnym Jarmarku Ekologicznym” w ogrodzie Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
im. Żwirki i Wigury w Cierlicku. Były zupa dyniowa i sok z dyni (z jabłkiem i cynamonem), soki 
owocowe, ciasta z owocami i z kapustą, domowe konfitury, orzechy, oscypki z grilla z żurawiną, 
a także jesienne dekoracje z pachnącą lawendą. 

Stoiska obsługiwały dzieci 
razem z nauczycielkami i 
mamami. – W szkole sadzi-

liśmy lawendę do doniczek i ro-
biliśmy ozdoby. Mamy tu także 
na sprzedaż noże i „szkrobaczki” 
– zachęcali uczniowie dyżurujący 
w sklepiku. 

Podczas imprezy korzystano z 
nowoczesnego i gustownego zaple-
cza – stoisk oraz zielonej klasy, wy-

budowanej dzięki realizowanym 
przez szkołę projektom. 

– Pierwszy jarmark odbył się w 
ramach projektu „Smacznie i zdro-
wo bez granic”, dzięki któremu 
zakupiliśmy piękne stoiska. Posta-
nowiliśmy to kontynuować – chce-
my, żeby zawsze jesienią odbywał 
się jarmark ekologiczny, a wiosną 
wielkanocny – powiedziała nam 
dyrektor Barbara Smugała. 

Tatusiowie ochoczo zabrali się 
do szatkowania kapusty, która teraz 
będzie się kisiła w niedużej beczce. 
Oczywiście trzeba ją było także po-
deptać – do tej czynności zgłosił się 
na ochotnika trzyletni przedszkolak 
Vincent. Jego małe stópki bez trudu 
zmieściły się w dość wąskim naczy-
niu. Kiszona kapusta zostanie wy-
korzystana do celów kulinarnych 
na balu szkolnym.  (dc)

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

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

• Dzieci oferowały m.in. jesienne dekoracje z lawendą. Fot. DANUTA CHLUP

Zosia Kotula urodziła się 16 listopa-
da ub. roku w szpitalu w Pradze. Wa-
żyła 3544 g i mierzyła 49 cm. Niedłu-
go będzie obchodziła swoje pierwsze 
urodziny. Jej rodzicami są Jolanta 
i Andrzej Kotulowie mieszkający w 
Pradze. Szymonek, starszy braciszek 
Zosi, ma sześć lat. Informacje o wnu-
czętach przysłała babcia Halina z 
Hawierzowa.

Imię Zofia pochodzi od greckiego 
słowa sophia oznaczającego ,,mą-
drość”. Imię to nosiły m.in. polskie 
pisarki Zofia Kossak oraz Zofia Nał-
kowska.  (dc)

Fot. ARC rodziny

Wstrząsające przeżycie
Wraz z kolegami z klas 8. i 9. SP im. G. Przeczka w Trzyńcu pojechałam do 
Oświęcimia. Wiedziałam, że ludzie tam cierpieli, oglądaliśmy film doku-
mentalny i czytaliśmy jeden z „Medalionów” Zofii Nałkowskiej. 

Wykładu słuchałam w ciszy, skupiałam się na tym, co mówi do nas 
pani przewodnik. Szczegółowo opowiadała o życiu w obozie, pracy więź-
niów, ich jedzeniu (prawie żadnym), myciu się i o topieniu niemowla-
ków… Najbardziej wstrząsnął mną widok tysięcy par butów, szczególnie 
tych należących do malutkich dzieci. Nie mogę pojąć, jak można skrzyw-
dzić taką małą, bezbronną istotę. Widziałam wiele naczyń, walizek, bo 
każdy z więźniów myślał, że zostanie tylko przesiedlony. Niemcy ma-
gazynowali dosłownie wszystko: okulary, protezy i grzebienie. Popła-
kałam się, kiedy oglądałam krótki filmik pokazujący szczęśliwe rodziny 
z bliźniakami, które później odebrano na eksperymenty pseudomedycz-
ne. Zachowanie nazistów wzbudziło we mnie obrzydzenie i pogardę. 
Czułam dreszcze, kiedy pani przewodnik powiedziała: „Właśnie w tym 
miejscu, gdzie stoisz, mógł ktoś zginąć”. 

Przebywanie w tym miejscu było wstrząsające. Dowiedziałam się, w jaki 
sposób w Auschwitz katowano nie tylko Polaków. Jestem pewna, że ta hi-
storia czegoś nas nauczyła.  Marta S.

»Polska – Czechy, łączy nas Śląsk Cieszyński«
Od 23 do 27 września codziennie gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Cieszynie. Placówka ta przygotowała dla nas, uczniów klas ósmej i dzie-
wiątej z Gnojnika, ciekawy program. Braliśmy udział w lekcjach, zajęciach 
sportowych i wycieczkach. Podstawą tych spotkań był kontakt ze współ-
czesnym językiem polskim oraz edukacja regionalna.

W pierwszym dniu uroczyście przywitali nas uczniowie klas szóstych. 
Później mieliśmy zajęcia lekcyjne z różnych przedmiotów. Na zakończenie 
dnia uczestniczyliśmy w rozgrywkach szachowych. We wtorek zrobiliśmy 
prezentację o naszej Szkole Podstawowej im. Jana Kubisza w Gnojniku. Od-
były się też warsztaty taneczne i ćwiczenia sportowe w sali gimnastycznej.

Trzeciego dnia ponow-
nie odbyły się lekcje, a 
następnie szczegółowo 
poznaliśmy z przewod-
nikiem Cieszyn. Odwie-
dziliśmy najważniejsze 
zabytki: Wieżę Piastow-
ską, Rotundę, Uliczkę 
Cieszyńskich Kobiet, Te-
atr Adama Mickiewicza, 
Książnicę Cieszyńską, 
Studnię Trzech Braci i 
Rynek. W sali sesyjnejra-
tusza czekała na nas bur-
mistrz Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz. Pozwolono nam usiąść na miej-
scach radnych, a pani burmistrz każdemu z nas podała rękę.

W czwartek pojechaliśmy na wycieczkę do Brennej. Odwiedziliśmy Be-
skidzki Dom Zielin „Przytulię”. Podczas warsztatów zrobiliśmy sobie zio-
łową sól do kąpieli, była degustacja herbat ziołowych. Zwiedziliśmy także 
obserwatorium nietoperzy, znajdujące się na strychu tamtejszej szkoły. 

W ostatnim dniu skorzystaliśmy z warsztatów podstaw grafiki i udali-
śmy się do Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. Później pożegnali-
śmy się z panią dyrektor cieszyńskiej szkoły i koordynatorką Beatą Sabath, 
która wszystko świetnie przygotowała. Chcemy jej za to z serca podzięko-
wać. Serdeczne podziękowania kierujemy także do Senatu RP oraz do Fun-
duszu Rozwoju Zaolzia, ponieważ dzięki ich dotacjom projekt mógł być 
zrealizowany.  Julia Krzywoń, klasa 8

•••

Szkoła w górach 
Uczniowie błędowickiej podstawówki spędzili pierwszy październikowy tydzień na zielonej szkole 
w Jesionikach, w malowniczej miejscowości Rejvíz. Do „Głosika” przysłali odpowiedzi na pytania 
dotyczące pobytu. 

Co zwiedziliście w Jesionikach?
Wika: – Już pierwszego popołu-
dnia wybraliśmy się leśną ścież-
ką w kierunku Wielkiego Jeziora 
Mchowego.
Kuba: – Zwiedziliśmy skansen gór-
niczy na rzece Olešnicy. Dawniej 
górnicy na tych terenach wydoby-
wali złoto.
Ania: – Nie możemy zapomnieć o 
górskiej wędrówce na Złoty Chlum 
z wieżą widokową.
Danielka: – Ani o najwyższym 
szczycie Jesioników – Pradziadzie, 
który przywitał nas zimową pogodą.

Jakie pamiątki przywieźliście z zie-
lonej szkoły?

Sofi: – Na zieloną szkołę zabrałam 
dzienniczek turystyczny, do które-
go zbierałam naklejki i pieczątki.
Tymek: – A ja przywiozłem miłe 
wspomnienia.

Co wam się najbardziej podobało?
Basia: – W skansenie górniczym 
zaciekawiła mnie maszyna „konik”, 
która służyła do kruszenia złotej 
rudy. W trakcie wędrówki zobaczy-
liśmy taaakie ogromne „kredki”, jak 

• Kto będzie rysował takimi „kredkami”? 
Fot. ARC szkoły

Chodzi o tę 
różnorodność
Zdobyciem Nagrody Publiczności zakończył się dla ucznia klasy IVA Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, Jakuba Tramplera, udział w międzynarodowym 
przeglądzie filmów amatorskich „Envofilm”. Konkurs od czterech lat organizuje 
czeskocieszyńska Średnia Szkoła Albrechta przy wsparciu Województwa Morawsko-
Śląskiego. Przegląd jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz 
studentów wyższych szkół fachowych. 

Beata Schönwald

Jak brzmiało konkursowe zadanie?
– Uczestnicy mieli za zadanie na-
kręcić film, który odzwierciedlał-
by ich pogląd na obecny stan śro-
dowiska naturalnego. Ja swój film 
nazwałem „Za pięć dwunasta”. 
Jego celem było pokazanie, jak 
nasze społeczeństwo trwoni wol-
ny czas. Próbujemy jak najwięcej 
urwać z życia, równocześnie od-
suwając od siebie myśli dotyczące 
przyszłości naszej planety. Na za-
sadzie kontrastu z beztroskim ży-
ciem, które w moim filmie symbo-
lizowała młodzież bawiąca się na 
koncertach, starałem się przedsta-
wić najbardziej palące problemy 
ekologiczne naszych czasów, jak 
np. odpad nuklearny, emisje prze-
mysłowe czy niepotrzebne wyci-
nanie lasów. Natomiast na zakoń-
czenie zwróciłem uwagę na to, jak 
wiele jest wokół nas pustych słów 
o ekologii. One co prawda dobrze 
brzmią przed kamerą, ale często w 
realnym życiu te osoby, które naj-
głośniej krzyczą, wcale się do nich 
nie stosują.

Gdzie kręciłeś poszczególne ujęcia?
– Praca nad filmem zajęła mi pół 
roku. Na zbieranie materiału po-
święciłem wiele wolnych week-
endów. Poszczególne ujęcia po-
wstawały w naszym regionie – w 
okolicach Czeskiego Cieszyna, w 
Trzyńcu, Suchej Górnej, Dziećmo-
rowicach oraz na koncertach w 
Hawierzowie. Dzięki temu lepiej 
poznałem nasz region.

Czy problematyka środowiska natu-
ralnego to temat, który jest ci bliski, 
czy po prostu podjąłeś się go w 
związku z tym konkursem?
– Myślę, że w dzisiejszych czasach 
problem ochrony środowiska i przy-
szłości naszej planety jest tematem, 
nad którym naprawdę warto się 
pochylić, a który z upływem czasu 
stanie się jeszcze bardziej palący. 
Dyskusje na ten temat mają miejsce 
również w naszym domu, m.in. z 
uwagi na to, że mój ojciec pracuje w 
Urzędzie Miejskim w Karwinie jako 
osoba odpowiedzialna za zieleń. 

Wróćmy jeszcze do filmu. Czy „Za 
pięć dwunasta” był twoim premiero-
wym obrazkiem?

– Zależy, w jakim sensie, bo jeżeli 
chodzi o udział w konkursie, to tak. 
Nigdy wcześniej nie wysyłałem ni-
gdzie swojej twórczości. Natomiast 
co do samej pasji filmowania, to 
pojawiła się u mnie już w szkole 
podstawowej. Kręcę filmiki na urlo-
pach rodzinnych czy przyjęciach 
urodzinowych. 

Przed tobą matura. A potem? Z 
czym wiążesz swoją przyszłość?
– Aktualnie staram się skomple-
tować własne portfolio, ponieważ 
chcę podjąć studia filmowe na 
uczelniach w Zlinie lub w Opawie. 
Na razie wszystko kręcę komórką, 
ale mam nadzieję, że na studiach 
będę miał możliwość obycia się z 
bardziej zaawansowanym sprzę-
tem. 

Co jest fajnego w kręceniu filmów?
– Każdy dzień jest inny, kame-
rzysta nigdy nie robi tych samych 
rzeczy. To praca, która wiąże się 
z  podróżowaniem, poznawaniem 
nowych miejsc i nowej rzeczywi-
stości, ze zgłębianiem nowych te-
matów. Głównie jednak chodzi o tę 
różnorodność. 

• Jakub Trampler z certyfikatem i statuetką „Envofilmu 2019”. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Będą Zjazdy 
Absolwentów
Polskie Gimnazjum im. J. Sło-

wackiego w Czeskim Cieszy-
nie, począwszy od przyszłego roku 
szkolnego, będzie organizowało 
regularne Zjazdy Absolwentów. W 
tym celu rozpoczęło zbieranie kon-
taktów e-mailowych wychowan-
ków szkoły. 

– Spotkania te będą dotyczyły 
absolwentów wszystkich placówek 
naszego gimnazjum. Dlatego pro-
simy o nadsyłanie adresów e-ma-
ilowych zarówno wychowanków 
gimnazjum w Czeskim Cieszynie, 
jak i na Obrokach, Łazach i Karwi-
nie – precyzuje dyrektor Maria Jar-
not, dodając, że na stronie interne-
towej szkoły www.gympol.cz został 
zamieszczony specjalny formularz, 
do którego należy wpisać rok zda-
nia matury, swoje imię i nazwisko 
(ew. również nazwisko panieńskie) 
oraz adres e-mailowy. 

Pomysł organizowania Zjazdów 
Absolwentów przez Polskie Gim-
nazjum nie jest nowy. Przed kilku 
laty wysunął tę propozycję były 
uczeń, a obecnie nauczyciel gim-

nazjum, Michał Szczotka, czerpiąc 
inspirację z podobnych spotkań 
organizowanych przez polskie 
podstawówki w Trzyńcu i Czeskim 
Cieszynie. Zdaniem dyrektor, jubi-
leusz gimnazjum, który obchodzo-
no tydzień temu, był dobrą okazją, 
żeby ponownie poruszyć ten temat 
i rozpocząć akcję zbierania kontak-
tów do byłych uczniów. 

– Doroczne Zjazdy Absolwentów 
chcemy organizować w październi-
ku. Pierwszą edycję przewidujemy 
już w przyszłym roku. Ponieważ 
będzie chodziło o rok 2020, będzie 
ona dotyczyć absolwentów, którzy 
zdawali maturę w latach z  zerem 
i piątką na końcu. W następnych 
latach będą się spotykały kolejne 
roczniki – wyjaśnia Jarnot.

Zjazdy organizowane przez gim-
nazjum będą składały się z dwóch 
części. W tej pierwszej jego uczest-
nicy zwiedzą szkołę. W drugiej od-
będzie się spotkanie towarzyskie, 
prawdopodobnie w czeskocieszyń-
skiej „Strzelnicy”.

 (sch)

Zamów film

„Od Obroków do Cieszyna”, to 
film dokumentalny reflek-

tujący dzieje Polskiego Gimnazjum 
w Czeskim Cieszynie, które zaczęły 
się pisać w 1909 roku na orłowskich 
Obrokach. Swoją premierę miał 
tydzień temu podczas obchodów 
jubileuszowych Polskiego Gimna-

zjum. Osoby, którym się spodobał 
i chcą go zachować na pamiątkę, 
jak również ci, którzy go jeszcze nie 
widzieli, mogą go teraz nabyć. Za-
mówienia można składać do końca 
października, pisząc pod adres da-
niela.kulhanek@gympol.cz. Cena 
wynosi 60 koron. (sch) 

ŚLADAMI POLSKICH LITERATÓW
24-27 października
Ok. 20-osobowa grupa czwartoklasistów do matury z języka polskiego uczy się 
w terenie, biorąc udział w tradycyjnych polonistycznych wędrówkach z bazą w 
Kazimierzu Dolnym. 

PIERWSZE FERIE
28-30 października
Tym razem nie będzie stresującego po niedzieli poniedziałku. Dzień, w którym 
przypominamy sobie powstanie państwa czechosłowackiego, jest dniem wol-
nym od pracy. Po nim następują dwudniowe ferie jesienne.

JUBILEUSZOWE RECYTACJE
8 listopada
To będzie kolejne święto polskiego słowa. O godz. 9.00 rozpoczną się prze-
słuchania uczestników 25. zaolziańskiej edycji Konkursu Recytatorskiego dla 
Polaków za Granicą „Kresy”. Ponieważ chodzi o jubileuszową edycję, impreza 
odbędzie się w czeskocieszyńskiej „Strzelnicy”. 

FESTIWALOWY ŁYK
8 listopada
„Siedem zegarków kopidoła Joachima Rybki” to spektakl Sceny Polskiej Teatru 
Cieszyńskiego, który gimnazjaliści obejrzą w ramach Festiwalu Teatrów Moraw i 
Śląska odbywającego się w Czeskim Cieszynie. Początek o godz. 10.00.

G I M N A Z J A L N Y    K A L E N D A R Z
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Rozpoczynamy głosowanie
Szanowni Czytelnicy, na czterech stronach piątkowego „Głosu” prezentujemy sylwetki dziesięciu kandydatów 
do tegorocznej nagrody „Złoty Jestem” Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Zapraszamy do głosowania na 
swojego faworyta. Uroczysta gala „Tacy Jesteśmy” odbędzie się w sobotę 16 listopada w Teatrze Cieszyńskim 
w Czeskim Cieszynie. 

Janusz Bittmar

Tradycji stanie się zadość 
również w tym roku. Po-
nownie zostaną więc przy-

znane dwie nagrody: publiczno-
ści i nagroda główna. Nagroda 
publiczności przyznawana jest na 
podstawie publicznego głosowa-
nia, zaś laureata nagrody głównej 
wybiera kapituła Kongresu Pola-
ków w RC. Zwycięzców poznamy 
podczas listopadowego koncertu 
galowego w teatrze. – Bilety na 
koncert można zamawiać i odbie-
rać wyłącznie w przedsprzedaży 
w kancelarii Kongresu Polaków 
– informuje Aneta Roszka z biu-
ra Kongresu Polaków. Kancelaria 
Kongresu Polaków znajduje się 
na ulicy Grabińskiej 33 w Czeskim 
Cieszynie. Na miejsce można do-
trzeć m.in. autobusami komuni-
kacji miejskiej. Rezerwacji należy 

dokonać pod numerem telefonu 
558  711  453 lub adresem elektro-
nicznym: kancelaria@polonica.cz. 

Publiczne głosowanie rozpoczy-
na się dziś i potrwa do 7 listopada. 
Głosować można na oryginalnych 
kuponach, które będą się pojawiały 
w najbliższych numerach „Głosu” 
(włącznie z dzisiejszym), a także za 
pomocą SMS-ów (+420 736 627 021). 
Kupony należy wysłać na adres: 
Kongres Polaków w RC, ul. Grabiń-
ska 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn. W 
kuponie należy uwzględnić swojego 
kandydata oraz swoje dane osobowe 
(imię i nazwisko, adres zamieszka-
nia, numer telefonu lub adres ma-
ilowy). Osoby głosujące za pomocą 
kuponów wezmą udział w losowaniu 
trzech nagród rzeczowych. W głoso-
waniu za pośrednictwem SMS-ów 
wystarczy podać, kto głosuje i na 
kogo. Organizatorzy podkreślają za-
razem, że każdy może wysłać tylko 
jeden kupon i jednego SMS-a.

Uroczysta gala „Tacy Jesteśmy 
2019” będzie okazją do zapozna-
nia się na żywo z finalistami. – Za-
praszamy wszystkich 16 listopada 
do Teatru Cieszyńskiego w Cze-

skim Cieszynie. Szykuje się pięk-
ny wieczór – powiedziała „Gło-
sowi” Aneta Roszka. Gościem 
specjalnym tegorocznej gali bę-
dzie Zbigniew Kaleta Quartet. 

Koncert Galowy „Tacy Jesteśmy 
2019” poprowadzą tradycyjnie 
Rudolf Moliński i Marek Słowia-
czek.  

Fot.NORBERT DĄBKOWSKI

Fot.ARC

Franciszek Buba
nominowany za nadzwyczajne sukcesy w dziedzinie sportu. Mistrz RC juniorów 
w trójskoku

Jest młodzieżowym mistrzem RC, członkiem se-
niorskiej reprezentacji RC, a także studentem 

Uniwersytetu Masaryka w Brnie na wydziale prawa. 
19-letni Franciszek Buba postawił na lekką atlety-
kę. Zaczynał od podstaw w klubie TJ Huta Trzyniec 
i podbeskidzkiej drużynie pozostał wierny do dziś. 
Buba specjalizuje się w trójskoku, ale spokojnie 
mógłby rywalizować też w innych konkurencjach. 
Do dziś jest rekordzistą Majowej Poprzeczki, zawo-
dów polskich szkół podstawowych w skoku wzwyż 
organizowanych tradycyjnie w maju przez PSP w 
Trzyńcu I. – Lubię ogólnie wszystkie dyscypliny lek-
koatletyczne, ale trójskok to mój sposób na życie – 
stwierdził w rozmowie z „Głosem” na trzy tygodnie 
przed uroczystą galą „Tacy Jesteśmy” w Teatrze Cie-
szyńskim w Cz. Cieszynie. – Dla mnie ta nominacja 
jest dużą nobilitacją. Byłem w szoku, kiedy dowie-
działem się, że znalazłem się w tak zacnym gronie 
społeczników, działaczy na polu kultury i oświaty. 
Sport to przecież głównie zabawa – podkreślił. Buba 
w tym sezonie może się pochwalić złotym medalem 

z młodzieżowych mistrzostw RC, a także trzecim 
miejscem na czempionacie do lat 20. Konsekwent-
nie poprawia swój warsztat, na chwilę obecną jego 
rekord życiowy wynosi 15,17 m. – Granica 15 metrów 
to taki magiczny punkt dla każdego zawodnika w 
trójskoku. Największe emocje, szansa na walkę w 
klasowych mityngach, nie wspominając o mistrzo-
stwach świata czy igrzyskach olimpijskich, zaczy-
nają się jednak dopiero za 16 metrem – zaznaczył. W 
zbliżającym się sezonie halowym Franciszek Buba 
nie zamierza spocząć na laurach. – Skoki w hali są 
nieco inne, niż na otwartym stadionie. Pod tartanem 
są jeszcze deski, które pomagają w odbiciu. Liczy się 
jednak każdy dobry trening. W moim zawodzie nie 
ma taryfy ulgowej, jest tylko ciężka praca, żeby być 
coraz lepszym – przyznał. Buba zdradził nam też 
plany na rok 2020. – Na pewno nie pojadę na igrzy-
ska w Tokio, to przedział wyczynowy zarezerwowany 
dla innych. Chciałbym pomóc trzynieckiej drużynie 
w walce o drugoligowe punkty i szybkim powrocie 
do pierwszej ligi.   (jb)

......................................................
Nominowany do nagrody

......................................................
Imię i nazwisko głosującego

......................................................
Adres

......................................................
Tel/e-mail
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TA C Y  J E S T E Ś M Y  2 0 1 9 I

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty

Z tym średniowieczem to same kłopoty. 
Bo i emocje, i nieporozumienia. Mimo 

to (a może właśnie dlatego) średniowiecze 
w dzisiejszej Polsce trzyma się mocno. Tyle 
że tylko na transparentach. Zostawmy mniej 
czy bardziej luźne skojarzenia ze średniowie-
czem, które mają ludzie może pozbawieni 
wiedzy, ale najwyraźniej nie pozbawieni tu-
petu. Zacznijmy od niektórych rysów na ob-
razie średniowiecza z podręczników historii, 
średniowiecza jako epoki w dziejach Zacho-
du. Pisze Ludwik Stomma. „Wizja renesanso-
wych i późniejszych polowań na czarownice 
(w tym chociaż względzie dajmy spokój śre-
dniowieczu) opiera się na utrwalonym sche-
macie: z jednej strony, krwawi prześladowcy 
(inkwizycja, władze, kaci), z drugiej zaszczu-
te, przeważnie biedne i przeważnie kobiety” 
(L. Stomma, „Powrót inkwizycji”, „Przegląd”, 
14-20. 10. 2019). Jak widać Stomma jest skłon-
ny łaskawie odpuścić średniowieczu to, czego 
poważny historyk w żadnym razie nie będzie 
mógł „ciemnym” wiekom średnim zarzucić. 

Pisał znany uczony i powieściopisarz Um-
berto Eco: „Wbrew temu, co głoszą liczne le-
gendy krążące nadal po Internecie, wszyscy 
średniowieczni uczeni uznawali, że Ziemia 
jest kulą. Nawet uczeń pierwszej klasy liceum 
z łatwością wywnioskuje, że skoro Dante wkra-
cza w głąb piekielnej otchłani i wychodzi z niej 
po drugiej stronie, u stóp góry Czyśćca, spo-
glądając na nieznane sobie gwiazdy, to musi 
być w pełni świadomy tego, że ziemia jest ku-
lista” (Umberto Eco, „Historia krain i miejsc 

legendarnych”, przeł. Tomasz Kwiecień, Po-
znań 2013, s. 12). Umberto Eco jest też autorem 
szkicu „Nowe średniowiecze”, ale w tym inte-
lektualnie błyskotliwym eseju nie znajdziemy 
niczego o paleniu czarownic. Dlaczego? No 
cóż, odpowiedzi udziela Eco w wywiadzie: 
„Pana książka zaczyna się od kłamstwa, któ-
re przetrwało do dnia dzisiejszego: ludzie w 
średniowieczu myśleli, że ziemia jest płaska. 
Umberto Eco: Tak. Nawet wykształceni lu-
dzie powtarzają to do dziś. Oficjalna kultura 
średniowiecza była całkowicie przekonana o 
tym, że Ziemia jest kulista i akceptowała grec-
ką ideę pomiaru długości równika. To po pro-
stu intelektualne i kulturalne lenistwo. Ciągle 
się też powtarza, że w średniowieczu palono 
czarownice, podczas gdy w rzeczywistości pa-
lenie czarownic rozpoczęło się w renesansie”. 
Pozostaje pytanie, czy – paradoksalnie – wielu 
z tych, którzy „wiedzą” o tym, że polowania na 
czarownice to oczywiście średniowiecze, nie 
buduje swej „wiedzy” na wrażeniach, jakie mu 
pozostały z powieści „Imię róży” autorstwa… 
Umberto Eco? Na jej podstawie Jean-Jacques 
Annaud nakręcił głośny film pod tym samym 
tytułem (Wilhelma z Baskerville grał w nim 
Sean Connery).

No cóż, tak czy owak zdecydowana więk-
szość kojarzy palenie czarownic z epoką 
średniowiecza. Jak rozumiem udokumen-
towane świadectwa historyków (np. Brian P. 
Levack, „Polowanie na czarownice w epoce 
wczesnonowożytnej”, Ossolineum 1991; Ro-
bert Thurston, „Polowania na czarownice. 

Dzieje prześladowań czarownic w Europie i 
Ameryce północnej”, PIW 2008), powiada-
miające szeroką publiczność o tym, że wiel-
kie europejskie polowanie na czarownice 
osiągnęło szczyt pod koniec wieku XVI i na 
początku XVII, można zbyć wzruszeniem ra-
mion. Wreszcie, po pierwsze, kto dzisiaj czyta 
książki, tylko zdecydowana mniejszość, po 
drugie zaś „jaka jest prawda, wszyscy wiemy i 
żadne fakty tego nie zmienią”. I jeszcze jeden, 
kojarzony metaforycznie ze średniowieczem 
epitet – „ciemnogród”, słowo znane i z poli-
tycznych przemówień, i spod budki z piwem. 
No właśnie – ciemnogród. Kiedy dwóch pisze 
to samo, to nie zawsze ich pisanie oznacza 
dokładnie to samo. Ważny jest też kontekst 
powstania i publikacji dzieła. I tak Stanisław 
Kostka Potocki pisząc dawno, dawno temu, 
bo jeszcze przed rozbiorami „Podróż do Ciem-
nogrodu”, nie zostawiał na tradycjonalistach 
suchej nitki – to dobre prawo każdego autora. 
W roku 1953 Konstanty Ildefons Gałczyński 
nawiązując do dzieła Potockiego opublikował 
pamflet „Chryzostoma Bulwiecia podróż do 
Ciemnogrodu”. Jednak czytając utwór wybit-
nego Poety, warto wziąć pod uwagę kontekst 
historyczny. Ciemnogród… W drugiej poło-
wie lat 40. XX wieku pisał marksistowski fi-
lozof Kroński w liście do Czesława Miłosza: 
„Że większość jest jeszcze przeciwko nam, to 
dlatego mamy zrezygnować z takiej szansy 
historycznej. My sowieckimi kolbami nauczy-
my ludność tego kraju myśleć bez alienacji”. 
I dalej – „Opozycja musi zostać zdławiona... 

zdławiony powinien być antyintelektualizm 
polski, romantyzm, sentymentalizm, kse-
nofobia i katolicyzm...”. A zadanie to pewnie 
było niełatwe, bo przecież jak pisał Kroński, w 
1948 roku prawica podnosi głowę, a Kościół to 
już po prostu szaleje... 

Czy hasło październikowych protestów w 
Polsce (pod hasłem „Jesień średniowiecza”) to 
pokłosie lektur Johana Huizingi (autor „Jesie-
ni średniowiecza”), Mikołaja Bierdiajewa (au-
tor „Nowego średniowiecza”), Umberto Eco 
czy chociażby Ludwika Stommy? Czy jednak 
może fenomenu „skrzydlatych słów” opraco-
wanych przez wybitnych literaturoznawców 
Henryka Markiewicza i Andrzeja Romanow-
skiego? „Skrzydlate słowa to wypowiedzi mą-
dre, piękne, dowcipne, Ala także kłamliwe, 
wulgarne i absurdalne, które uzyskały w swo-
im czasie rozgłos, długo pozostawały w zbio-
rowej pamięci, były lub są często powtarzane” 
(Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, 
„Skrzydlate słowa”, „Wielki słownik cytatów 
polskich i obcych”, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2005). Na stronie 408 tego opasłego, 
ważącego kilka kilogramów tomiszcza, czyta-
my: „Zaraz tu przyjdą moi ludzie i zrobią ci z 
d... jesień średniowiecza” (film Quentina Ta-
rantino, współautor scenariusza Roger Avary; 
wyraz jesień jest wstawką pochodzącą od tłu-
maczki, Ewy Gałązki-Salamon). 

Cóż, jako socjolog literatury, na co dzień 
biadający nad opłakanym poziomem czytel-
nictwa w Polsce, zdecydowanie obstawiam tę 
drugą możliwość.  

Kłopoty ze średniowieczem, czyli czarownice i inne

30 lat temu zginął  
Jerzy Kukuczka 
Wczoraj minęło 30 lat od tragicznej 
śmierci na południowej ścianie Lhot-
se Jerzego Kukuczki, najsłynniejszego 
polskiego alpinisty i jednego z naj-
wybitniejszych himalaistów świata. 
W Istebnej, skąd pochodził, nadal 
pamiętają jego postać. 
W październiku do Nepalu poleciała 
mieszkająca na co dzień w Istebnej 
żona Jerzego Kukuczki, Cecylia, która 
zamierza dotrzeć do symbolicznego 
grobu męża znajdującego się pod po-
łudniową ścianą Lhotse. W niedzielę, 
27 października, do Kathmandu 
wylecą również członkowie Zespołu 
Regionalnego „Istebna”. Beskidzcy 
górale na zaproszenie ambasady RP 
w New Delhi dadzą okolicznościowy 
koncert podczas tamtejszych obcho-
dów 30. rocznicy śmierci polskiego 
himalaisty.
Postać Jerzego Kukuczki upamiętnią 
również członkowie Stowarzyszenia 
„Na Groniach”, które 2 listopada 
zorganizuje XXI Zaduszki Istebniań-
skie, tym razem w głównej mierze 
poświęcone słynnemu polskiemu 
himalaiście. Gościem specjalnym 
wydarzenia w istebniańskim Hotelu 
Złoty Groń będzie Krzysztof Wielic-
ki, z którym Kukuczka zdobył zimą 
1986 r. po raz pierwszy w historii 
Kanczendzongę (8586 m). W części 
artystycznej zagra kapela „Wałasi”. 
Obchody 30. rocznicy śmierci Jerze-
go Kukuczki zwieńczy odsłonięcie 
pomnika himalaisty w parku w cen-
trum Istebnej. Uroczystość zaplano-
wano 22 listopada, punktualnie w 
samo południe.
Jerzy Kukuczka zginął 24 paździer-
nika 1989 r. na wysokości 8300 
metrów podczas wejścia na Lhotse 
nową drogą. Jego ciała nigdy nie od-
naleziono.  (wik)

Czytelniczy maraton
W ubiegłym tygodniu prężnie dzia-
łające MK PZKO w Lesznej Dolnej 
zorganizowało już szóstą edycję cie-
szącej się coraz większą popularno-
ścią imprezy czytelniczej dla dzie-
ci. Dwudniowe spotkanie (piątek 
i sobota), połączone z noclegiem, 
zwabiło do Domu PZKO około 70 
uczniów klas I-VI ze szkół w Trzyń-
cu (I i VI) oraz Oldrzychowicach. Te-
goroczna impreza, wzorując się na 
popularnych akcjach „Całe Czechy 
czytają dzieciom” i „Cała Polska czy-
ta dzieciom”, uzupełniona została 
jeszcze o słowa „I my czytamy też...”.

Dzieci, po zaznajomieniu się z 
osobami prowadzącymi całość, zo-
stały podzielone na cztery grupy 
wiekowe. Następnie ulokowały się 
w sali i zaznajomiły z programem 
imprezy, który przedstawiła głów-
na organizatorka, prezes MK PZKO, 
Renata Szkucik. Każdej grupie przy-
dzielono osobę dorosłą oraz po kilku 
najmłodszych członków PZKO do 
pomocy. Ewenementem leszniań-
skiej imprezy jest duże zaintereso-
wanie ze strony młodzieży szkolnej 
wyższych klas, która w minionych 
latach sama brała w niej udział jako 
uczniowie niższego stopnia. Taki 
fakt bardzo cieszy miejscowych 
PZKO-wskich działaczy, którzy bar-
dzo chętnie angażują młodych do 
pomocy.

Spotkanie rozpoczęto od smacz-
nego podwieczorka. Zarówno on, 
jak i całe wyżywienie przygotowa-
ły panie z miejscowego Klubu Ko-
biet. Następnie grupki rozlokowa-
ły się w różnych częściach Domu 
PZKO i rozpoczęło się pierwsze, 
półgodzinne czytanie odpowied-
nio dobranej do wieku książki. 
Były więc bajeczki, legendy pol-
skie i opowiadania. Po przeczyta-

niu dzieci same opowiadały treść, 
bo najważniejsze, to odpowiednie 
zrozumienie tekstu i odpowiednie 
wypowiadanie się. Po pierwszym 
czytaniu nastąpiło wspólne roz-
luźnienie się przy muzyce na sali 
i zajęcia kreatywne. Dzieci zrobiły 
piękne świeczniki ze szkła, uczest-
niczyły przy wyrobie lampionu 
z dyni na Halloween, najmłodsi 
przygotowali piękne koperty, któ-
re wykorzystają do napisania listu 
do Mikołaja. Najważniejszą jednak 
zabawą kreatywną był wyrób ma-
łej poduszki, wypełnionej pianką i 
pachnącą, ususzoną lawendą, któ-

ra w domu będzie dzieciom służyć 
w łóżku do ułożenia książeczki w 
myśl nazwy całej imprezy „Z książ-
ką pod poduszką”. Po zasłużonej 
grochówce na kolację zabrano się 
do dalszego czytania w grupach. Po 
zakończeniu drugiego czytania na-
stąpiła oczekiwana przez wszyst-
kich porcja zabaw przy muzyce 
oraz dyskoteka prowadzona przez 
wspaniałych młodych studentów 
– najmłodszych członków PZKO. 
Tradycyjnie po ułożeniu się do spa-
nia, przy jednym małym światełku, 
przyszła na kolej ostatnie, tym ra-
zem nocne czytanie, wspólne dla 

wszystich. Drugi dzień był równie 
atrakcyjny. 

Organizatorzy serdecznie dzięku-
ją Funduszowi Rozwoju Zaolzia za 
ufundowanie pięknych książeczek. 
Ponadto serdeczne podziękowania 
należą się całej, ponaddwudziesto-
osobowej grupie zgranych organiza-
torów na czele z prezes Renatą Szku-
cik, pomysłodawcą i „duszą”, całej 
imprezy, za wzorowe przygotowanie 
całości, która zadowoliła wszystkie 
dzieci. Uśmiechnięte buzie dzieci są 
największą satysfakcją dla tych, któ-
rzy społecznie poświęcają im swój 
wolny czas.  (TaSz)
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Polski Zespół 
Śpiewaczy »Hutnik« 
nominowany za długoletnie pielęgnowanie śpiewu i kultury muzycznej 
na ziemi cieszyńskiej na najwyższym poziomie (65 lat istnienia).

Decyzja kapituły o zakwalifikowaniu 
„Hutnika” do finału „Tacy jesteśmy” 

bardzo nas ucieszyła, zwłaszcza że to nasza 
kolejna nominacja. Już raz, kilkanaście lat 
temu, byliśmy bowiem w najlepszej dziesiąt-
ce plebiscytu – komentuje na gorąco prezes 
trzynieckiego chóru, Anna Kornuta.

Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” został 
założony przy Hucie Trzynieckiej w 1954 r. i 

już w pierwszych latach działalności zyskał 
miano jednego z najlepszych polskich chó-
rów na Zaolziu. Kierował nim wówczas wy-
bitny dyrygent i muzyk Karol Wronka, zwany 
„zaolziańskim Stuligroszem”. Do tamtych 
osiągnięć nawiązuje obecny dyrygent Ceza-
ry Drzewiecki. Pod jego artystycznym kie-
rownictwem „Hutnik” koncertował ostatnio 
m.in. w Budapeszcie, Ołomuńcu, Poznaniu, 

Brnie. Trzynastokrotnie brał udział w Świa-
towych Festiwalach Chórów Polonijnych w 
Koszalinie oraz wielokrotnie w Międzynaro-
dowych Festiwalach Chóralnych „Gaude Can-
tem” w Bielsku-Białej. Do historii przeszły 
koncerty „Hutnika” w wypełnionych salach 
koncertowych i świątyniach Warszawy, Pra-
gi, Berlina, Rzymu i Londynu. „Hutnik” miał 
zaszczyt inaugurować Dni Kultury Polskiej w 
Wiedniu. Jako pierwszy chór z Europy Środ-
kowo-Wschodniej koncertował też w słynnej 
Katedrze Winchester w Anglii. Może też po-
szczycić się występem w Filharmonii Berliń-
skiej. Zespół nagrał trzy płyty.

– Jesteśmy organizatorami wielu znaczących 
wydarzeń w Trzyńcu. Mam na myśli nie tylko 
nasze jubileuszowe koncerty, ale również kon-

cert pamięci Karola Wronki z okazji 90. rocz-
nicy jego urodzin czy koncert z okazji stulecia 
urodzin Pawła Kalety. W 2011 r. mieliśmy także 
wielki koncert z okazji 80-lecia praw miejskich 
Trzyńca. Dzięki takim wydarzeniom jesteśmy 
zauważani i wspierani przez miasto – mówi 
Anna Kornuta. Dodaje jednak, że jak każdy 
chór, „Hutnik” boryka się także z problemami. 

Mimo to od 65 lat „Hutnik” trzyma wysoki, 
śpiewaczy poziom. Dowodem jest szereg zdo-
bytych nagród, trzy profesjonalnie wydane 
płyty oraz prestiżowe wyróżnienia. – Spośród 
nich najbardziej cenimy sobie odznakę Mini-
stra Kultury i Sztuki (obecnie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego) Rzeczypospolitej 
Polskiej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – 
stwierdza Anna Kornuta.  (wik)

III

MK PZKO  
w Karwinie-Frysztacie
nominowane za promocję polskiego rocka na Zaolziu poprzez organizowanie największego festiwalu 
muzycznego na całym Śląsku Cieszyńskim „Dolański Gróm”.

W czerwcu br. odbyła się dziesiąta edycja „Dolańskiego 
Grómu”, organizowanej przez PZKO-wców imprezy mu-

zycznej. – Pomysł zrodził się w 2010 roku, kiedy przygotowywa-
liśmy remont generalny Domu PZKO we Frysztacie i trzeba było 
zarobić pieniądze na ten cel. Wtedy zdecydowaliśmy się na pol-
ską imprezę rockową. Pierwszy „Dolański Gróm” odbył się w Sto-
nawie, kolejne edycje w Karwinie – na terenie przystani w Parku 
Boženy Němcowej, raz na stadionie zimowym – opowiada Leszek 
Koch (na zdjęciu), członek zarządu Miejscowego Koła i szef sztabu 
organizacyjnego. 

Festiwal nastawiony jest na promocję polskiej muzyki w RC. 
Koncepcja ta poszerzona została o atrakcje dla rodzin z dziećmi 
tak, by impreza nabrała bardziej rodzinnego klimatu. Organiza-
torzy zapraszają co roku jeden zespół czeski i co najmniej jeden z 
Polski. W poprzednich edycjach wystąpiły m.in. Lombard, Bajm, 
Oddział Zamknięty, Kobranocka, TSA, Dżem, Lady Pank, Orga-
nek. W Karwinie zagrało już 20 młodych polskich zespołów. 

Organizacja festiwalu wymaga zaangażowania ok. setki wo-
lontariuszy. Część obowiązków przejmuje młodzież. Sztab orga-
nizacyjny, liczący siedem osób, pracuje niemal bez przerwy – le-
dwie zakończy się jedna edycja festiwalu, a już należy rozpocząć 
przygotowania do następnej. Każdy z członków sztabu ma swoją 
„działkę do zaorania”. – Bez tej imprezy Dom Polski w Karwinie-
-Frysztacie nie wyglądałby tak, jak dziś wygląda, nie moglibyśmy 
sobie pozwolić na tak szeroko zakrojony remont. Udało nam się 
spełnić także nasze drugie założenie – lansowanie młodych pol-
skich zespołów rockowych. Okazało się, że „Dolański Gróm” był 
strzałem w dziesiątkę. Chcemy iść dalej w tym kierunku – przeko-
nuje szef sztabu. 

Wiadomo już, że w przyszłym roku festiwal odbędzie się 20 
czerwca. Organizatorzy na razie nie zdradzają szczegółowego 
programu, wiadomo jednak, że pojawi się ponownie jeden młody, 
obiecujący zespół, jedna legendarna gwiazda z Polski, gwiazda pol-
sko-czeska, a nawet gwiazda światowego formatu!  (dc)

Darina Krygiel
nominowana za wydanie płyty „Malowanie deszczem”.

Pędzel i mikrofon – Darina Krygiel radzi sobie zarów-
no z jednym, jak i z drugim. Maluje i rysuje, ale też 

śpiewa i komponuje. W czerwcu br. w klubie „Dziupla” 
w Czeskim Cieszynie odbył się „chrzest” pierwszej na-
granej przez nią płyty pt. „Malowanie deszczem”.

Krygiel nagrała krążek razem z triem: pianistą Mila-
nem Vilčem, basistą Vladimírem Třicátným i persku-
sistą Jiřím Bučánkiem. Płyta składa się z  dwunastu 
utworów utrzymanych przeważnie w klimacie jazzu i 
chansonu. Cztery są instrumentalne (ich autorem jest 
Vilč), jest jedna pieśń ludowa i jedna brazylijska bossa 
z tekstem polskim. Do pozostałych sześciu utworów 
hawierzowianka napisała teksty i skomponowała mu-
zykę. Wydanie płyty zostało wsparte finansowo przez 
Fundusz Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków.

Wokalistka współpracuje z zespołem Vilča od 2015 
roku. Występują przeważnie w klubach muzycznych. 
Wcześniej przez kilka lat śpiewała z innym triem z Ha-
wierzowa.

– Będąc dzieckiem grałam na fortepianie. Moja mama 
była nauczycielką muzyki, ciocia śpiewała w operze. 
Później śpiewałam w zespole mamy, w chórze. Ale do-
piero znacznie później zaczęłam realizować swoje ma-

rzenia o własnej drodze muzycznej – przyznaje Krygiel. 
Nim stanęła na scenie, postanowiła podszkolić głos. 

Uczęszczała w Hawierzowie na naukę śpiewu, później 
kontynuowała ją w Konserwatorium Ludowym w Ostra-
wie. Obecnie w tej samej placówce studiuje kompozycję. 
Zdradza, że aktualnie najbardziej odpowiada jej droga 
twórczości autorskiej, pisanie i wykonywanie własnych 
utworów. 

Darina Krygiel znana jest w regionie także – a może 
przede wszystkim – jako plastyk. Jest członkiem Stowa-
rzyszenia Artystów Plastyków w RC. Jedną z ważnych 
działek jej pracy są ilustracje. Ostatnio ilustrowała słowac-
ką książkę dla dzieci oraz podręczniki do nauki o środowi-
sku dla polskich szkół w RC. Jest także autorką projektu 
ściany z motywami przyrodniczymi w nowo powstającym 
mini-muzeum w cierlickiej polskiej szkole. Maluje również 
obrazy, aktualnie uczestniczy w karwińskim projekcie 
„Konwersacja poprzez sztukę”, który polega na równocze-
snym wystawianiu obrazów różnych autorów w czterech 
galeriach. 30 bm. o godz. 18.00 odbędzie się Bibliotece 
Miejskiej w hawierzowskim ratuszu wernisaż wystawy ilu-
stracji Dariny Krygiel. Na wernisażu zagra – jakże inaczej 
–Milan Vilč, a zaśpiewa autorka wystawy.  (dc)

Krzysztof Mitura
nominowany za opracowanie i skuteczne wdrażanie metod wyszukiwania 
i wychowywania nowych liderów na Zaolziu w ramach Harcerstwa Polskiego w RC i nie 
tylko. Za uczenie młodzieży odpowiedzialności za samych siebie. 

Krzysztof Mitura związał się z Harcerstwem Polskim 
w Czechosłowacji zaraz po jego reaktywacji w 1991 

roku. Swoją działalność w tym związku rozpoczynał 
jako przyboczny. Po czterech latach stał się drużyno-
wym, a kilka lat później wszedł w skład Rady Naczel-
nej. W 2002 roku został naczelnikiem HPC i funkcję tę 
piastuje do dziś. W tym czasie zdążył wychować całe 
pokolenie harcerzy oraz kadry harcerskie.

– Ogólnie można powiedzieć, że inspirujemy mło-
dzież i stwarzamy warunki, żeby mogła się rozwijać. 
Nasze metody wychowywania młodych liderów sto-
sujemy już w wieku 14, 15 lat. Pomagamy jej odkryć w 
sobie talenty, a także odpowiednio je wykorzystywać. 
Dzięki temu, że członkostwo w Harcerstwie pole-
ga m.in. na udziale w cotygodniowych zbiórkach i w 
wielu innych projektach, młodzi na bieżąco uczą się 
nowych rzeczy zarówno w sensie teoretycznym, jak i 
praktycznym. Opierają się też na swoich doświadcze-
niach. Efekt jest taki, że z nastolatków stają się osoba-
mi dojrzałymi mentalnie – przekonuje Mitura.

Jednak aby stać się przywódcą innych, najpierw trzeba 
nauczyć się odpowiedzialności za samego siebie. – Wy-
chowanie w tym kierunku rozpoczynamy w wieku ok. 10 
lat, kierując się zasadą, że dziecku nie podajemy wszyst-
kiego pod nos na srebrnej tacy. Dziecko jest więc zdane 
samo na siebie, a instruktora ma po to, żeby go prowadził, 
a nie mu służył – wyjaśnia naczelnik HPC. Jak zaznacza, 
uczenie dziecka odpowiedzialności za samego siebie roz-
poczyna się od odpowiedzialności za własne rzeczy, za 
utrzymanie w nich porządku oraz za stan swojego i dru-
żynowego sprzętu. – Tym sprzętem mogą być np. zwykłe 
buty turystyczne, o które po powrocie z wycieczki trzeba 
odpowiednio zadbać, wyczyścić, wysuszyć, bo w prze-
ciwnym razie następnego dnia ich właściciel poczuje na 
własnej skórze wynikający z tego dyskomfort – przybliża 
nominowany. Na podobnych zasadach dziecko uczy się 
odpowiedzialności za zadania, a także odpowiedzialno-
ści za formułowanie swoich myśli i potrzeb. Jak zaznacza 
szef HPC, wystarczy rok, żeby efekty takiego wychowa-
nia były widoczne. (sch)

Chrystian Heczko
Laureat tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Strażnica 2019. 
Wyróżniony za przygotowanie dramaturgii i udział w programie „Z życia drzew”.

Decyzja kapituły mocno mnie zaskoczyła, ale jed-
nocześnie sprawiła niezmierną przyjemność. 

Wszystko dlatego, że ma bardzo prestiżowy charakter, 
tymczasem realizowałem taki projekt po raz pierwszy 
– mówi Chrystian Heczko, którego mieszkańcy Zaolzia 
znają przede wszystkim z występów w góralskiej kape-
li „Lipka”. – Z „Lipką” kilkanaście lat temu znalazłem 
się już w finale „Tacy Jesteśmy”, natomiast teraz mam 
zaszczyt być nominowany osobiście. Trudno mi proro-
kować, ale przyznam, że nie liczę na ostateczne zwy-
cięstwo. Moim faworytem jest zespół „Oldrzychowice”, 
choć oczywiście czas zweryfikuje te moje prognozy – 
stwierdza.

Chrystian Heczko został nominowany do fina-
łu plebiscytu „Tacy Jesteśmy”, ponieważ znalazł się 
wśród laureatów Międzynarodowego Festiwalu Folk-
lorystycznego Strażnica 2019 – najważniejszej imprezy 
folklorystycznej w Republice Czeskiej. Beskidzki mu-
zyk został tam wyróżniony za przygotowanie drama-
turgii i udział w programie „Z życia drzew”. Stworzyły 
go zaolziańskie kapele „Lipka”, „Nowina” i „Bezmiana” 
oraz Zespół Folklorystyczny „Bystrzyca”, inspiracją 

stał się zaś „Bukowiecki starzik”, czyli jeden z najstar-
szych wiązów w Republice Czeskiej. 

– Na potrzeby programu głosu temu drzewu użyczył 
Karol Suszka, ja zaś myślałem nad tym, czego świad-
kiem musiało być to nasze drzewo na przestrzeni wie-
ków – mówił latem w rozmowie z „Głosem” Chrystian 
Heczko. Dodał przy tym, że równie wiele satysfakcji co 
nagroda sprawił mu fakt, iż w Strażnicy mógł szeroko 
zaprezentować piękno Śląska Cieszyńskiego. – Na fe-
stiwalach i przeglądach z reguły pokazuje się nasz re-
gion wyrywkowo. Takie pokazy trwają zazwyczaj 10-15 
minut, a tym razem mieliśmy do dyspozycji aż 90 mi-
nut. Dlatego jestem szczęśliwy – tłumaczył.

Chrystian Heczko ma 30 lat. Prywatnie jest tatą pra-
wie 2-letniego syna i mieszka w Piosku. Na co dzień nie 
żyje jednak z muzyki, ale pracuje w krakowskiej firmie 
odzieżowej Answear, która sprzedaje swe produkty na 
rynkach Europy Środkowej. – Muzykowanie to działal-
ność hobbistyczna, zwłaszcza, gdy w kapeli gra kilka 
osób. Muzyka pozwala jednak poczuć góralską krew, po-
znać tradycje przodków czy nasze beskidzkie korzenie. I 
to jest piękne – stwierdza Chrystian Heczko.  (wik)

II
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Jan Kubeczka
długoletni akompaniator zespołu „Bystrzyca”, nominowany 
za podtrzymywanie tradycji folklorystycznych ziemi cieszyńskiej w ramach 
współpracy z zespołem „Bystrzyca” i imprez PZKO. Ceniony przez 
współpracowników za talent, skromność i niezmierną ofiarność.

Jan Kubeczka od najmłodszych lat uczył 
się gry na akordeonie. Już jako uczeń by-

strzyckiej polskiej podstawówki akompanio-
wał szkolnemu zespołowi folklorystycznymi 
„Łączka”, założonemu w 1964 roku. – Nigdy nie 
tańczyłem w tym zespole, od początku grałem. 
Dzięki paniom kierowniczkom – Annie Wałach 

i Marii Podzemnej – połknąłem bakcyla folklo-
ru – wspomina muzyk. 

W latach 80. założył kapelę dziecięcą towa-
rzyszącą „Łączce” (wiele lat później otrzymała 
ona nazwę „Gróniczek”). Jan Kubeczka od po-
czątku ją prowadzi. W tamtym okresie nawiązał 
także współpracę z zespołem MK PZKO „By-

strzyca”. Na próbach akompaniuje zespołowi. 
Dziś zespół ma swoją kapelę „Bez Miana” pod 
kierownictwem Adama Martynka. Większość 
jej członków rozpoczęła przygodę z folklorem 
właśnie w Dziecięcej Szkolnej Kapeli Ludowej 
„Gróniczek”. 

Akordeonista do dziś jest związany z by-
strzyckimi zespołami ludowymi, współpracuje 
także z chórami szkolnymi. Miał tylko jedną 
przerwę, w latach 90. Ale także wówczas nie 
unikał pracy społecznej i muzyki – był chórzy-
stą i akordeonistą w jabłonkowskim chórze mę-
skim „Gorol”. 

Kubeczka jest z zawodu konstruktorem, pra-
cownikiem spółki córki Huty Trzynieckiej. Cie-
szy się, że ma oparcie w przełożonych, dzięki 
czemu udało mu się tak ustawić tygodniowy 
rozkład pracy, aby mógł uczestniczyć w pró-
bach wszystkich zespołów, z którymi współ-

pracuje: „Bystrzycy”, „Łączki” i „Gróniczka”. 
A jakby tego było mało, śpiewa także w chó-
rze kościelnym i prowadzi zajęcia muzyczne z 
dziećmi w ramach szkółki niedzielnej w zborze 
ewangelickim. – Kolejne godziny schodzą mi 
na pisaniu nut i przygotowaniu materiałów 
muzycznych – przyznaje nominowany. 

Pracując z dziećmi, Kubeczka uczy je za-
miłowania do cieszyńskiej muzyki ludowej. 
–Obserwuję, że niejedno dziecko dopiero w 
kapeli odkrywa, że gra na instrumencie może 
być fajną zabawą, że nauka gry przynosi kon-
kretne efekty – chociażby wyjazdy z zespołem, 
zawieranie nowych znajomości – opowiada. 
W szkolnym „Gróniczku” wychowuje narybek 
dla „dorosłych” kapel ludowych, które, obok 
zespołów tanecznych i chórów, są najbardziej 
rozpoznawalnym elementem kultury muzycz-
nej Zaolzia.  (dc)
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SŁOWA Z KAPELUSZA /108/

Nad przepaścią
Chciałabym kochać, ale bardzo, ale tak 

bardzo, bardzo, bardzo… – powiedziała 
rozmarzona Zosia. 

Była ładna i mądra. Od samego początku 
na weselu flirtował z nią pewien dzienni-
karz, który chwilę wcześniej rozmawiał o 
polityce, ale kiedy tylko weszła – od razu sta-
ła się najważniejsza. Wyrzucała mu, że jest 
bałamutny i że flirt z nią to tylko salonowa 
zabawa, ale tak nie było.

Stanisław Wyspiański, który, oparty o fra-
mugę drzwi w bronowickiej chacie, patrzył 
na Zosię Pareńską i Rudolfa Starzewskiego 
nazywanego Dolciem, domyślił się, że coś 
między nimi zaiskrzyło. I w swoim „Weselu” 
wprowadził ich na scenę. Unieśmiertelnił 
jako Zosię, która mówi, że chciałaby kochać 
bardzo, bardzo, bardzo. I Dziennikarza, któ-
ry rozmawia nie tylko o polityce.

•••
Adam Asnyk chorował na nieuleczalne su-
choty, ale wciąż miał nadzieję, że nastąpi 
w końcu poprawa. Lekarze zapewniali, że 
jeśli będzie jadł kawior i pił stare węgierskie 
wino, jeszcze teraz nie umrze. Cóż z tego, 
kiedy odwiedzające go panie i towarzyszący 
im panowie, zamiast się nim zająć, zajęli się 
sobą.

– Nie chcę, żeby te małpy tu przychodzi-
ły – miał rzec w końcu zirytowany i wyrzucił 
Pareńską, Kotarbińską, Pawlikowską. A ra-
zem z nimi Dolcia Starzewskiego i Tadeusza 
Żeleńskiego.

Powód? Zamiast go doglądać, wyjadały 
mu kawior i wypijały stare węgierskie wino, 
które go miało uratować. Uwięziony w swo-
im łóżku, chory i słaby, słyszał tylko chi-
choty w sąsiednim pokoju i przez uchylone 
drzwi widział, jak dobrze się tam wszyscy 
bawią. Było nie tylko wesoło, ale i całuśnie. 
Bo, jak zdenerwowany opowiadał znajome-
mu, pod pozorem opieki nad poetą, odbywa-
ły się u niego miłosne schadzki.

Czy to prawda? Czy to tylko rozdrażniona 
imaginacja artysty, który niebawem umarł, 
malowała takie obrazy?

A jeśli prawda? Czy to Zosię z „Wesela” 
całował wówczas zakochany w niej Dzienni-
karz? A może Tadeusz Żeleński, który osta-
tecznie został jej mężem?

•••
Zapamiętany jako Boy – kabareciarz, weso-
łek, autor wielu prześmiesznych i złośliwych 
wierszyków ożenił się z Zosią. I nawet ją ko-
chał. Jakiś czas. Kochał też uwodzicielską 
Dagny – Norweżkę, artystkę, która wiedzia-
ła, jak zza półprzymkniętych powiek wzro-
kiem magnetyzować mężczyzn tak, żeby za 
nią szaleli. Kochał słynną „gorszycielkę” – 
Iwonę Krzywicką. Kochał też i inne kobiety. 
A jego żona, odkąd zobaczyła, jak w ogrodzie 
całuje jej siostrę, wiedziała, że musi nim się 
dzielić. Była Jaga aktorka i kolejne panie. 

Zofia też się zakochuje. A przede wszyst-
kim jest adorowana. Wytrwale i dozgonnie 
przez Dziennikarza. I nawet doszło do tego, 
że to Dolciowi Starzewskiemu Boy wiele za-
wdzięczał. W „Czasie” bowiem publikował 
swoje teksty, a z czasem „Czasem” zaczął 
kierować Dolcio.

I co? I jednocześnie kochał gorąco Zosię. 
Inne kobiety podobno też. Był elegancki, ko-
chliwy, pracowity i inteligentny. I chyba jed-
nak bardzo nieszczęśliwy. Bo okazało się, że 
jego nagła śmierć była i nagła, i samobójcza.

W „Weselu” mówił: „usypiam duszę mą 
biedną”, napomykał o żałosnym straszli-
wym okrzyku mew, mówił o pustce, o roz-
chwianych skrzydłach, zamęcie i jęku. I mó-
wił też:

– Nad przepaścią stoję i nie znam, gdzie 
drogi moje…

Wszystko to dramatyczne i piękne. 
Wszystko o narodzie, ojczyźnie, o społeczeń-
stwie. Ale może też i trochę o sobie. 

Przemilczana historia
Są wydarzenia historyczne, o których się 

milczy. Nie mówi się o nich, wymazuje z 
kronik i pamięci. A wszystkie przypomina-
jące je pomniki, stawiane na „wieczną pa-
miątkę”, są starannie usuwane. Nie ma, nie 
było, oj chyba coś wam się przyśniło.

Jednym z nich jest hołd zdetronizowa-
nego przez bojarów cara Wasyla IV Szuj-
skiego (1552-1612) i jego braci przed królem 
Zygmuntem III Wazą (1566-1632), zwany 
„hołdem ruskim”. Jednym z nielicznych 
dokumentów, jaki się zachował (acz nie 
wiem, przyznaję, czy w oryginale również), 
jest opublikowany na łamach „Pamiętnika 
Lwowskiego” (nr 3 z 1818 r.) opis pod tytu-
łem: „Oddawanie tryumfalne Wasilia Szuy-
skiego Cara Moskiewskiego i z bracią, Jego 
królewskiey Mości na seymie w Warszawie, 
przez hetmana koronnego P. Stanisława 
Żółkiewskiego, który woyska Wielkie Mo-
skiewskie pod Kluzinem poraziwszy, stolicę 
Moskiewską spaliwszy Cara tego poimał. Z 
rękopismu bibliioteki X. A. C. (księcia Ada-
ma Kazimierza Czartoryskiego – przyp. jot)”. 

Otóż 4 lipca 1610 r. w bitwie pod Kłuszy-
nem (pod Kluzinem jak chce rękopis) Żół-
kiewski (1547-1620) pokonał przeważające 
siły moskiewsko-szwedzkie, w wyniku czego 
Smoleńsk powrócił do Rzeczypospolitej, a 
wojska polsko-litewskie wnet zajęły Moskwę 
i wkroczyły na Kreml (nota bene taka sztu-
ka udała się wcześniej jedynie Mongołom i 
Tatarom). Wzięto do niewoli Wasyla IV oraz 
jego braci i odwieziono ich do Warszawy.

„W roku 1611 dzień 29ty Października na-
zajutrz po święcie Apostołów SS. Szymona 
i Judy, oddawaniem królowi Jmci Cara Mo-
skiewskiego i dwu braci iego poimanych, 
był sławny, tym sposobem: Godzin 4ry 
na dzień P. Żółkiewski hetman koronny z 
niektóremi Jmość pany Koronnemi i Li-
tewskiemi, z posły ziemskiemi, z dworem 
i rycerstwem swoiém, przedmieściem kra-
kowskiém, Cara tego honorificentissime do 
zamku prowadzili. Za P. hetmanem imme-
diate szła kareta skórzana otworzysta króla 
Jmci sześcią koni. Na tey karecie siedział 
sam Car w złotogłowey białey szacie dłu-
giey, w szłyku (wysokiej futrzanej czapce – 
przyp. jot) marmurowym, zsiadły, niezbyt 
wysoki, twarzy okrągłey, śniadey, postrzy-
żoną niską okrągłą brodę, większą połowi-
cę siwą maiąc, oczu oparzystych ponurych, 
w kępie surowych, nosa pociągłego trochę 
garbatego, ust rozciągłych. Przed nim dway 
bracia rodzeni iego Szuyscy, ieden starszy 
Dimitr (Dymitr, 1560-1612), drugi młodszy 
Jwan (Iwan, ok. 1566-ok. 1638), a między 
niemi w pośrodku karety niżey, przystawa 
króla Jmci. Że bowiem otworzysta kareta 
była, łacno wszystko widzieć było, a tém téż 
na to konkurs był większy ludzi”.

Jeńcy zostali przeprowadzeni przed obli-
cze królewskiego majestatu, a hetman poka-
zywał swoich więźniów. Przede wszystkim 
cara, ale i „brata iego Dimitra, nad 180,000 
ludu woiennego hetmana wielkiego, ukazo-
wał męstwo, siłę, serce i moc ich wszystkę; 
wyliczał państwa, carstwa, xięstwa, prowin-
cye, ludu i poddanych wielką wielkość, po-
tęgę, miasta, zamki, bogactwa zbyt niezli-
czone pod swym rządem i rozkazywaniem 
maiące; teraz szczęściem, męstwem, dziel-
nością i błogosławieństwem od Pana Boga, 
Jego K. Mości ze wszystkiego wyzute, obna-
żone i ogołocone, i za więźnie przywiedzio-
ne, postawione i pod łaskę i miłosierdzie 
do progu i nóg maiestatu Jego królewskiéy 
Mości oddane, miłosierdzia i łaski proszą-
ce, i czołem o ziemię biiące. Tu przy tych 
słowach sam car nachyliwszy głowę do J. K. 
Mości, nisko dotknął się ziemi ręką prawą i 
pocałował ią sobie. Hetman zaś brat carów, 

czołem swém do samey ziemi raz uderzył, 
a brat trzeci młodszy trzykroć czołem bił i 
płakał”.

„Była to audyeneya wielka, było to wido-
wisko dziwne i litość wzbudzające: przy-
puszczeni iednak do całowania ręki J. K. 
Mości i całowali. A po całowaniu, P. pod-
kanclerzy koronny (Feliks Kryski, 1562-1618 
– przyp. jot), imieniem J. K. Mości dzięko-
wał P. hetmanowi; dziękowali też PP. posło-
wie przez marszałka swego nie tylko P. het-
manowi, ale też i wszystkim Jchmościom, 
którzy na téy woynie Moskiewskiey z kró-
lem Jmcią gardł swych, maiętności, trudów 
wielkich i prac podeymować nie żałowali”.

Anonimowy autor rękopisu zastanawiał 
się, dlaczego nikt nie wstał i nie powie-
dział o zdradach Wasyla, o tym, że polska 
krew jest na jego rękach, że zamordował 
Dymitra Samozwańca (ok. 1581-1606), męża 
córki wojewody sandomierskiego Maryny 
Mniszchówny (1588-1615) etc. etc. „Te i tym 
podobne rzeczy wiecéy niektórzy upatry-
wali, że ich było wnieść trzeba, czego się 
car obawiał sam i spodziewał. Jedno, że 
podobno albo umyślnie zamilczano, albo 
dobroć pana, Królom Polskim wrodzona, 
smutku smucącemu się żadnego przyda-
wać z łaski swey pańskiéy nie dopuszcza-
ła; odmiany dziwne na świecie, iako pan 
mądry upatruiąc i tem się kontentuiąc, że 
nadobno iest pokonać nieprzyiaciela, lecz 
uczciwie używać trzeba zwycięztwa, chcąc 
hoynoici odzierżeć sławę. „Odprowadzono 
potem cara i z bracią iego z zamku precz, a 
potém na zamek Gostyński kilkanaście mil 
od Warszawy na więzienie zaprowadzeni, i 
tam w kilka lat pomarli”.

Szujscy zostali pochowani w specjalnie 
postawionej dla nich kaplicy „na przedmie-
ściu Krakowskim przeciw kościołowi Sgo 
Krzyża”. Przed wejściem do niej umiesz-
czono tablicę z napisem po łacinie, który w 
tłumaczeniu miał brzmieć tak: „Na chwałę 
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, króla kró-
lów, Boga zastępów, Zygmunt król Polski 
i Szwedzki. Po zwycięstwie pod Kluzinem 
woysk Moskiewskich, po obięciu poddaią-
cey się stolicy, po powroceniu Rplitey Smo-
leńska; Bazylego Szuyskiego W. xięcia Mo-
skiewskiego i brata iego Dimitra hetmana, 
w plon prawem woiennem zabrawszy, i pod 
strażę na zamka Gostyńskim osadziwszy, 
gdzie też Bogu ducha oddali, pamiętny na 
ludzkie losy, zwłoki ich do tego tu mieysca 
przywieść, i chcąc aby za iego panowania 
nieprzyiacioł nawet ciała i tych, co niepra-
we berło sobie przywłaszczali, nie zostawa-
ły bez pochowania, w wystawionym przez 
siebie na pamiątkę żyiącym i potomnym 
monumencie złożyć kazał. Roku od naro-
dzenia Chrystusa Pana 1620, panowania zas 
w Polsce 33. W Szwecyi 27”.

W 1635 roku ostatki braci Szujskich zo-
stały przewiezione do Moskwy. W później-
szych latach, kiedy Rosja okrzepła i zaczęła 
wzrastać w siłę, jej posłowie domagali się 
a to oddania obrazów przedstawiających 
hołd, a to zniszczenia wspomnianej tabli-
cy – co uczyniono w XVIII wieku – a wresz-
cie rozebrania kaplicy, do czego doszło 
najprawdopodobniej w 1818 roku, a zatem 
wtedy, kiedy „Pamiętnik Lwowski” opubli-
kował cytowany rękopis. I tak to o hołdzie 
rosyjskich carów przed polskim królem na-
dal mało kto wie.

Ale ostała się jedna jedyna pamiątka. To 
fragment z jednej z tablic na Kolumnie Zyg-
munta w Warszawie, chwalący zasługi mo-
narchy – w oryginale po łacinie – „…wziął 
do niewoli wodzów (moskiewskich), stolicę 
i ziemie moskiewskie zdobył, wojska roz-
gromił, odzyskał Smoleńsk…”.  
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Zespół Taneczny 
»Oldrzychowice«
nominowany za długoletnią pracę z młodzieżą w kierunku rozbudzenia umiłowania 
do tradycji i wartości rodzinnych za pośrednictwem tańca i śpiewu ludowego 
na najwyższym poziomie, czego wyrazem są liczne zwycięstwa w konkursach 
krajowych i międzynarodowych (obchodzi w tym roku 40-lecie działalności).

Nominacja do grona finalistów plebiscytu 
„Tacy Jesteśmy” nadeszła w momencie, 

gdy przygotowywaliśmy się do koncertu jubi-
leuszowego. Telefon z kancelarii Kongresu Po-
laków zaskoczył nas, bo sądziliśmy, że jesienią 
zrobimy sobie krótkie wakacje. Tymczasem 
w listopadzie czeka nas dodatkowy występ. Z 
decyzji kapituły cieszymy się jednak bardzo – 
mówi Marek Grycz, kierownik zespołu.

„Oldrzychowice” to jeden z najbardziej ak-
tywnych polskich zespołów folklorystycznych 
w regionie. Na co dzień prezentuje bardzo wy-
soki poziom artystyczny, czego dowodem jest 
przyznana mu w 2014 r. Nagroda im. Oskara 

Kolberga – najcenniejsze polskie wyróżnienie 
w sferze kultury ludowej. 

 „Oldrzychowice” działają przy Miejscowym 
Kole PZKO od 1979 r. Pierwszy duży sukces 
grupa odniosła dziesięć lat później podczas 
Przeglądu Zespołów PZKO. „Oldrzychowice” 
zaprezentowały wtedy program „Szkubaczki”, 
a nagrodą za występ był wyjazd do Rzeszowa 
na Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych. Zespołem kierowały wtedy 
Janina Kantor i Renata Czader. Grupa wystę-
powała później po obu stronach granicy, ale w 
latach 1992-1994 nastąpiła przerwa w jej dzia-
łalności.

„Oldrzychowice” reaktywowali członko-
wie Klubu Młodych, Marek Grycz, Bogdan 
Kotas i Renata Adámek. Obecnie zespół 
zrzesza dwie grupy: „Oldrzichowicki Dziec-
ka” i „Oldrzychowice”. Prezentują one folk-
lor, gwarę, muzykę, tańce i obrzędy górali 
beskidzkich. Choreografią zajmują się Halka 
Szlaur i Marek Grycz, grupę taneczną prowa-
dzą Janina Kokotek i Agata Gut, „Oldrzicho-
wicki Dziecka” Dorota Kantor, a pieczę nad 
kapelą sprawują Roman Jakubek i Jola Si-
kora. Zespół ma na koncie szereg występów 
w kraju i za granicą. Koncertował w Polsce, 
na Litwie, Łotwie, we Francji, Bułgarii, Wło-

szech, Słowenii i na Słowacji. Wielokrotnie 
zdobywał też prestiżowe nagrody. – Trzeba 
dodać, że jesteśmy specyficznym zespołem, 
bo występują u nas zarówno 7-letnie malu-
chy jak i sześćdziesięcioletni tancerze. Cie-
szymy się jednak, że nasza młodzież chce się 
spotykać i chce tańczyć. Wierzę, że pozosta-
nie aktywna i nadal będzie chciała „bawić się 
w folklor”. Oczywiście zawsze może nadejść 
kryzys, póki co jednak obserwujemy raczej 
chęć młodych ludzi do folkloru i liczę, że 
w Oldrzychowicach będzie ona trwała jesz-
cze bardzo długo – stwierdza Marek Grycz. 
 (wik)

Andrzej Molin  
i Tomáš Vrána
nominowani za przygotowanie oryginalnego spektaklu muzycznego „Historia 
muzyki w pigułce” promującego, nie tylko wśród młodzieży, w sposób dydaktyczno-
wychowawczy – metodą zabawy postacie wirtuozów muzyki światowej i ich twórczość.

Andrzej Molin z Czeskiego Cieszyna i Tomáš 
Vrána z Morzkowa to młodzi pianiści, któ-

rych losy zetknęły się w czasach, kiedy obaj 

uczęszczali 
do gimna-
zjum mu-
z y c z n e g o 
Konserwato-
rium Janáčka 
w Ostrawie. 
Mając wów-
czas zaled-
wie 16 lat, 
skompono-
wali swój 

pierwszy wspólny utwór „na cztery ręce, jeden 
fortepian i jedno krzesło”. Drugi, „Historia 
muzyki w pigułce”, powstał dwa lata później i 

chociaż występują z nim już prawie osiem lat, 
nadal nie schodzi z afiszów. „Historia muzyki w 
pigułce” to gatunek na granicy koncertu, gro-
teski oraz lekcji wychowawczej, który wręcz w 
genialny sposób łączy ze sobą znakomite inter-
pretacje muzyczne dzieł wielkich kompozyto-
rów, historyczne kostiumy, oddające atmosferę 
danej epoki, a także dowcipne dialogi. – Nasz 
spektakl przybliża w prosty, obrazowy sposób 
dzieje muzyki od czasów prehistorycznych aż 
po współczesność. Staraliśmy się wybierać ta-
kie wydarzenia z życia kompozytorów, które są 
ciekawe, a zarazem pouczające. Chociaż wystą-
piliśmy z nim już ponad 50 razy, wciąż próbu-
jemy go ulepszać, wprowadzać nowe elementy 

– przekonują. Swój projekt muzyczny prezen-
towali już w wielu miastach województwa mo-
rawsko-śląskiego, a także w stolicy, gdzie obaj 
studiują. Specjalnie z myślą o polskojęzycznych 
odbiorcach oprócz czeskiej wersji opracowali 
też czesko-polską. Dla cieszyniaka oznaczało to 
opanowanie swojej roli w obu językach. 

Współpraca Molina i Vrány nie kończy się 
jednak na ich „Historii muzyki”. Tematy, które 
prezentują na scenie „w pigułce”, rozwijają w 
muzycznym serialu edukacyjnym, którego po-
szczególne odcinki umieszczają zawsze pierw-
szego dnia miesiąca na kanale YouTube pn. 
„Vrámoll”. W sumie takich odcinków pojawiło 
się już siedem.  (sch)

Radek Lugsch
nominowany za realizację wraz z kolegami trzech filmów krótkometrażowych wysoko 
cenionych wśród fanów i krytyków kina młodych filmowców i budzących wielkie 
zainteresowanie szerokiej publiczności. W niniejszym roku nakręcił też film o naszym 
gimnazjum, który uświetnił akademię jubileuszową. 

Radek Lugsch rozpoczął swoją przygodę z filmem 
w klasie 7. szkoły podstawowej. W cztery lata póź-

niej jako drugoklasista Polskiego Gimnazjum im. J. 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie wystartował w ha-
wierzowskim Festiwalu Filmów Studenckich. Film za-
tytułowany „2040”, który nakręcił wspólnie z kolegą z 
gimnazjum, Adamem Smugałą, zdobył główną nagro-
dę blisko 350-osobowej publiczności. Po nim przyszły 
kolejne filmowe próby. Według znawców kina, za każ-
dym razem coraz bardziej zbliżone do profesjonalnych 
obrazów. W 2018 roku był to „Náhrdelník” (Naszyjnik), 
film osadzony tym razem nie w przyszłości, ale w alter-
natywnych latach 40. ub. wieku. Jego premiera odbyła 
się w karwińskim kinie „Ex”, a główne role zagrali w 
nim studenci ostrawskiego konserwatorium oraz pro-
fesjonalni aktorzy. Z fachowcami współpracował też na 
planie tworząc kolejny obraz – futurystyczny film „X”. 
Ten został wyświetlony w czerwcu br. dla pełnej sali 

kina „Centrum” w Karwinie. – W obu przypadkach au-
torem dźwięku i muzyki był mój kolega z gimnazjum, 
Daniel Putzlacher. Zresztą każdy film to praca zespoło-
wa, w którą angażuje się cała grupa naszych kolegów i 
koleżanek – podkreśla młody filmowiec, który sam wy-
stępuje w kilku rolach – autora scenariusza, reżysera i 
kamerzysty. 

Najnowszy film Radka Lugscha powstał na zamówie-
nie dyrekcji Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie 
i dotyczył 110-letniej historii tej placówki. Jego premiera 
miała miejsce podczas akademii jubileuszowej w Teatrze 
Cieszyńskim. Obecnie Radek ze swoimi kolegami zbiera-
ją materiały do innego projektu pn. „Nie zapomnij”. Ma 
on na celu utrwalenie na taśmie filmowej nieznanych i 
niespopularyzowanych dotąd historii wojennych miesz-
kańców Zaolzia – świadków historii.

Na chwilę obecną Radek jest studentem pierwszego 
roku kamery na uniwersytecie w Zlinie. (sch)
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dzialność, komunikatywność, otwartość i przyjazny sposób bycia, znajomość 
języka polskiego i podstawy języka angielskiego oraz pracy na PC.

Oferujemy:
Stałą pracę w miłym zespole, rozpoczęcie pracy w dogodnym terminie.

CV prosimy wysyłać na adres mailowy: contact@big-smile.eu,  
do 31. 10. 2019.  GŁ-599

GŁ-302
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S P O R T 
OFERTA

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

Fot. ARC

PIĄTEK 25 PAŹDZIERNIKA 

7.05 Czy wiesz, że... 7.15 Pytanie na śnia-
danie 11.00 Polonia 24 11.25 Rozmowa 
Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 Wia-
domości 12.40 Historia jednego obrazu. 
W kąpieli - Tymon Niesiołowski 12.50 
Wilnoteka 13.10 Na sygnale. Bestia 
13.45 M jak miłość (s.) 14.40 Szansa na 
sukces. Opole 2020 15.45 Wiadomości 
15.55 Korona królów - taka historia… 
Opolczyk - droga do Namiestnika 16.30 
Baw się słowami. Boże Ciało 16.55 Do-
misie (dla dzieci) 17.20 Historia jedne-
go obrazu. Więdnące kwiaty - Henryk 
Szczygliński 17.30 Teleexpress 17.55 
Gra słów. Krzyżówka (s.) 18.25 Okrasa 
łamie przepisy. Steki w kowbojskim 
stylu 18.55 Wszystko przed nami 19.25 
Przystanek Ameryka. Polonijny Dar 
Serca 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.45 Na dobre i 
na złe (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Halo 
Polonia 22.45 Wolny ekran 23.00 Z 
pamięci 23.10 Focus on Poland 23.30 
Szansa na sukces. Opole 2020. 

SOBOTA 26 PAŹDZIERNIKA 

6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.10 Pytanie 
na śniadanie 10.55 Polonia 24 11.10 
Halo Polonia 11.50 Okrasa łamie prze-
pisy. Kaczka nie tylko z jabłkami 12.25 
Ojciec Mateusz 21 (s.) 13.15 Na dobre i 
na złe. 14.15 Czar par (teleturniej) 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Teleexpress 17.55 M jak mi-
łość (s.) 18.45 Szansa na sukces. Opole 
2020 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 Stulecie 
Winnych 21.40 Wkręceni w randkę 
22.45 Wielki test o Jagiellonach. 

NIEDZIELA 27 PAŹDZIERNIKA 

7.15 Pytanie na śniadanie 11.25 Ziarno. 
Wszyscy święci! 11.55 Między ziemią a 
niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.50 Z pamięci 
13.00 Transmisja mszy świętej z bazy-
liki konkatedralnej Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Kołobrzegu 
14.20 Alternatywy 4 (s.) 15.40 Wolny 
ekran 16.00 Prywatne życie zwierząt 
3. Przez żołądek do serca 16.30 Leśni-
czówka (s.) 17.30 Teleexpress 17.55 M 
jak miłość (s.) 18.45 Lato, muzyka, zaba-
wa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2019 19.15 
Czy wiesz, że... 19.25 Nela Mała Re-
porterka. Przygoda w delcie Mekongu 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Blondynka 7 (s.) 
21.40 Uwikłanie 23.50 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki – 2019. 

PONIEDZIAŁEK 28 PAŹDZIERNIKA 

6.20 Wojsko-polskie.pl 6.45 Supełko-
we ABC 7.00 Figu Migu. Mistrzowska 
rodzina 7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 
Kulturalni PL 12.00 Racja stanu 12.25 
Wiadomości 12.40 Historia jednego ob-
razu. Więdnące kwiaty - Henryk Szczy-
gliński 12.50 Przystanek Ameryka. Po-
lonijny Dar Serca 13.10 Barwy szczęścia 
(s.) 13.45 Blondynka 7. List z przeszło-
ści 14.40 One. Kobiety kultury. Dorota 
Segda 15.10 Cmentarz Żydowski w War-
szawie 15.45 Wiadomości 15.55 Korona 
królów 16.25 Astronarium. Ochrona 
ciemnego nieba 16.55 Supełkowe ABC 
17.10 Figu Migu. Mistrzowska rodzina 
17.20 Historia jednego obrazu. Szarża 
w wąwozie Samosierry - Piotr Micha-

łowski 17.30 Teleexpress 17.55 Gra słów 
(teleturniej) 18.25 Cafe piosenka 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad Nie-
mnem 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 O mnie 
się nie martw 10 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 
23.10 Focus on Poland 23.30 Polka po 
indyjsku. 

WTOREK 29 PAŹDZIERNIKA 

6.10 Pożyteczni.pl 6.40 Margolcia i Miś 
zapraszają dziś 6.55 Zwierzaki Czytaki 
7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Polo-
nia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 
Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 
Historia jednego obrazu. Szarża w wą-
wozie Samosierry - Piotr Michałow-
ski 12.50 Nad Niemnem 13.10 Barwy 
szczęścia (s.) 13.45 Stulecie Winnych 
14.40 Polka po indyjsku 15.35 Z pa-
mięci 15.45 Wiadomości 15.55 Korona 
królów (telenowela) 16.25 Zakochaj się 
w Polsce. Stalowa Wola 16.50 Margolcia 
i Miś zapraszają dziś 17.00 Zwierzaki 
Czytaki 17.20 Historia jednego obrazu. 
Białe kobiety - Leopold Gottlieb 17.30 
Teleexpress 17.55 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.25 Koło pióra 18.55 Bar-
wy szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z Wysp 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Ojciec Mateusz 21 
(s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus 
on Poland 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 30 PAŹDZIERNIKA 

7.05 A to polski właśnie... Jarzyny czy 
warzywa? 7.15 Pytanie na śniadanie 
11.00 Polonia 24 11.25 Rozmowa Po-
lonii 11.40 Halo Polonia 12.25 Wiado-
mości 12.40 Historia jednego obrazu. 
Białe kobiety - Leopold Gottlieb 12.50 
Magazyn z Wysp 13.10 Barwy szczęścia 
(s.) 13.45 O mnie się nie martw 10 14.35 
Mała Moskwa kontra mały Londyn 
15.30 Nożem i widelcem 15.45 Wiado-
mości 15.55 Korona królów 16.25 Jak 
to działa?. Kolorowe kosmetyki 16.55 
A to polski właśnie... Jarzyny czy wa-
rzywa? 17.05 Nela Mała Reporterka. 
Przygoda w delcie Mekongu 17.20 Hi-
storia jednego obrazu. Historia Apolla 
i Dafne - Abraham Bloemaert 17.30 
Teleexpress 17.55 Gra słów (teleturniej) 
18.25 Przystanek Zaolzie 18.45 Którędy 
po sztukę. Edward Dwurnik 18.55 Bar-
wy szczęścia (s.) 19.25 Kierunek Zachód 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Za marzenia 2 
21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Po-
lonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus 
on Poland 23.30 Mała Moskwa kontra 
mały Londyn. 

CZWARTEK 31 PAŹDZIERNIKA 

7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 
24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo 
Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 Hi-
storia jednego obrazu. Historia Apolla 
i Dafne - Abraham Bloemaert 12.50 
Kierunek Zachód 13.10 Barwy szczę-
ścia (s.) 13.45 M jak miłość (s.) 14.40 
Za marzenia 2 15.30 Pod Tatrami 15.45 
Wiadomości 15.55 Korona królów 16.25 
Wschód 17.00 Zagadki zwierzogromad-
ki 17.20 Historia jednego obrazu. Pejzaż 
zimowy z łyżwiarzami i pułapką na 
ptaki - Piotr Breughel 17.30 Teleexpress 
17.55 Gra słów (teleturniej) 18.25 Racja 
stanu 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Wilnoteka 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.30 Orę-
dzie na dzień Wszystkich Świętych 
20.45 PitBull 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 
23.10 Focus on Poland 23.30 Cmentarz 
Żydowski w Warszawie. 

Wielki test o Jagiellonach 
Sobota 26 października, godz. 22.45

Czyżby cisza 
przed burzą?
Od dwunastu lat jaremczańskie Polsko-Ukraińskie Spotkania są 
jednymi z najistotniejszych wydarzeń dla kształtowania stosunków 
pomiędzy Ukrainą i Polską.

Gromadzą ludzi żywo zainte-
resowanych tym, aby były 
one jak najlepsze, znają-

cych oba państwa nie w teorii, ale 
w oparciu o wieloletnią praktykę 
wspólnych kontaktów i współpra-
cy. Są to osoby, które nie potrzebują 
tłumaczy, aby wzajemnie się rozu-
mieć – osoby, które po prostu chcą 
zrozumieć drugą stronę. Z wielkim 
jednak żalem można odnotować, 
że wola uczestników debat prowa-
dzonych w sercu Karpat to wciąż 
nieco za mało, aby budować coraz 
lepsze relacje polsko-ukraińskie, 
aby naprawiać już popełnione błę-
dy, ustrzec się nowych i kontynu-
ować to, co dobrze funkcjonuje i 
korzystnie wpływa na szeroko ro-
zumianą politykę i relacje społecz-
ne. Głosy specjalistów wciąż nie 
są dostatecznie wysłuchiwane w 
Warszawie czy Kijowie, a rządzący 
wydają się nie być zainteresowani 
tym, jakie obawy i nadzieje arty-
kułowane są w Jaremczu.

Same ważne tematy
Podczas ubiegłorocznej konfe-
rencji problemem, który był żywo 
dyskutowany, była sprawa poten-
cjalnego konfliktu, jaki mógł zo-
stać rozniecony za sprawą dwóch 
posągów – lwów z Cmentarza Or-
ląt Lwowskich. Trafne przewidy-
wania, diagnoza sytuacji i propo-
zycje konkretnych rozwiązań nie 
zostały dostrzeżone przez decy-
dentów, choć zarówno ukraińscy, 
jak i polscy uczestnicy spotkania 
byli zgodni co do działań, jakie 
należy w tej sprawie podjąć i co 
do wagi, jaką będą one miały dla 
obu narodów. Można zresztą przy-
puszczać, że nie tyle nie zauważo-
no tej części debaty, ile zabrakło 
woli, aby pochylić się nad tym za-
gadnieniem.

W tym roku tematem, który naj-
częściej chyba był poruszany tak 
podczas obrad, jak i w kuluarach, 
były obawy przed potencjalnymi 
konfliktami, jakie mogą zostać 
sprowokowane przy wykorzystaniu 
obecności migrantów ukraińskich 
w Polsce. Ktoś może oczywiście 
powiedzieć, że jest to artykulacja 
lęków zdecydowanie przedwcze-
snych. Od 11 czerwca 2017 r. obywa-
tele Ukrainy nie muszą już okazy-
wać wiz, aby przekroczyć granicę 
Unii Europejskiej. Co prawda zmia-
na ta nie była równoznaczna ze 
zwolnieniem z obowiązku posia-
dania zezwolenia na pracę, ale 
sprawiła, że znacznie wzrosła licz-
ba Ukraińców, którzy zdecydowali 
się podjąć zatrudnienie w Polsce. 
Tylko w 2017 r. blisko 1,7 mln osób 
wyraziło wolę rozpoczęcia pracy w 
tym kraju. Jak wiele jest dziś osób, 
które zrealizowały swoje zamiary? 

Gdy podejmowaliśmy prace nad 
publikacją poświęconą migrantom 
z Ukrainy w Polsce, okazało się, że 
precyzyjne ustalenie tej liczby jest 
w zasadzie niemożliwe. Instytucje, 
które wydawało się bez wahania 
udzielą na takie pytanie odpowie-
dzi, bądź nie wyraziły woli współ-
pracy, bądź podawały dane szacun-
kowe. Jest to zjawisko niepokojące, 
ale w praktyce może okazać się, że 
o wiele większy niepokój może bu-
dzić prowokowanie konfliktów, po-
między społecznością ukraińską a 
obywatelami Polski.

Zmienia się sposób 
postrzegania obu narodów
Niewątpliwie od lat mamy coraz 
więcej możliwości, aby poznać 
swoich sąsiadów. Wyjazdy tury-
styczne, rosnąca liczba studentów 
z obu państw na terytorium dru-
giego kraju, liczona już w milio-
nach migracja ukraińska w Polsce, 
przy jednoczesnej bliskości kultu-
rowej i językowej sprawiają, że we-
ryfikowane są stereotypy i zmienia 
się sposób postrzegania obu naro-
dów. Szczególnie młodzi ludzie, 
otwarci na znajomości i świat, 
chętnie nawiązują relacje, krusząc 
mit „banderowca” czy wyniosłe-
go Lacha. Zarazem nie sposób nie 
zauważyć, że rośnie liczba przy-
padków przemocy zarówno fizycz-
nej, jak i symbolicznej, tej drugiej 
szczególnie w świecie wirtualnym. 
Hejt i agresja skierowane wobec 
Ukraińców mogą mieć podłoże 
zarówno ekonomiczne („zabierają 
nam miejsca pracy”), jak i opierać 
się na zaszłościach historycznych, 
ale też wynikać z dyskryminacji, 
zasadzającej się na poczuciu wyż-
szości wobec przybyszów, często 
wykonujących w Polsce prace bę-
dące poniżej ich wykształcenia 
czy kwalifikacji, niejednokrotnie 
za stawki niższe, niż oferowane 
Polakom. Niewątpliwie sytuacja 

taka może prowadzić do eskalacji 
napięć, a to, co udaje się dobrego 
budować w relacjach pomiędzy 
obu narodami, może zostać ze-
pchnięte na plan drugi. Co więcej, 
jeśli dojdzie do sytuacji, w której 
Ukraińcy staną się sprawcami 
przestępstw czy wypadków, w któ-
rych ucierpią obywatele polscy 
(a statystycznie jest to przecież 
możliwe), możemy spodziewać się 
przeniesienia nienawiści z jednej, 
konkretnej osoby na całą społecz-
ność. Przed laty byliśmy w Polsce 
świadkami pogromów Romów w 
Oświęcimiu, Koninie, a w 1991 r. 
w Mławie. Trudno przypuszczać, 
abyśmy dziś byli społeczeństwem 
tak dojrzałym i pacyfistycznie 
usposobionym, aby niemożliwe 
były podobne wydarzenia. Wpły-
nęłyby one na relacje dwustronne 
na najwyższym szczeblu, cofając 
nas o wiele lat w dialogu, który i 
tak ma wiele mankamentów, ale 
jednak jest sukcesywnie prowa-
dzony.

Ostatni moment...
Jest to oczywiście scenariusz wręcz 
katastroficzny, prognoza najgorsza 
z możliwych i oby nierealna. Ale 
czy na pewno? Mądre rządy po-
winny pochylić się nad nią i nawet, 
jeśli dziś uznają ją za nieprawdopo-
dobną, uczynić wszystko, aby taką 
pozostała. Tym bardziej, że prze-
cież nawet jeśli to oczywiste, że ani 
w polskim, ani w ukraińskim inte-
resie nie leżą żadne konflikty, to z 
pewnością gdzieś znajdą się ludzie, 
dla jakich byłyby one wygodne. I 
choć może to niepolitycznie mówić 
dziś o takich zagrożeniach, w chwi-
li, gdy wszystko układa się dobrze, 
to jest to właśnie ostatni moment 
na to, by o nich wspominać. Na to, 
by po kolejnej konferencji w Jarem-
czu nie zapadła cisza. Cisza przed 
burzą.

 „Kurier Galicyjski”/UKRAINA
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PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA: 
Banik Ostrawa – Sigma Ołomuniec 
(sob., 14.30). FNL: FK Fotbal Trzy-
niec – Ujście nad Łabą (sob., 10.15). 
DYWIZJA F: Dziećmorowice – Herz-
manice, Frydlant n. Ostrawicą – FK 
Fotbal Trzyniec B, FK Bospor Bo-
gumin – Frensztat p. Radhoszczem 
(sob., 14.30), Hawierzów – Opawa 
B (niedz., 10.15), Bruntal – Karwina 
B (niedz., 14.30). MISTRZOSTWA 
WOJEWÓDZTWA: L. Piotrowice – 
Oldrzyszów, Datynie Dolne – Czeski 
Cieszyn (sob., 14.00). IA KLASA – gr. 
B: Stonawa – St. Miasto, Lutynia 
Dolna – Dobratice, Wracimów – 
Slavia Orłowa (sob., 14.00), Luczina 
– Banik Olbrachcice (niedz., 12.15), 
Śmiłowice – Dobra, Libhošť – Spar-
tak Jabłonków (niedz., 14.00). IB 
KLASA – gr. C: Sedliszcze – Wędry-
nia, Gnojnik – Nydek, Oldrzychowice 
– Inter Piotrowice, Pietwałd – Mosty 
k. Jabłonkowa (sob., 14.00), Lokomo-
tywa Piotrowice B – Sucha Górna, 
Wierzniowice – Zabłocie (niedz., 
14.00). MISTRZOSTWA POWIATU 
KARWIŃSKIEGO: Lokomotywa 
Łąki – Banik Rychwałd, Sn Hawie-
rzów – Sj Pietwałd, Żuków Górny – 
Cierlicko, Viktoria Bogumin – Górne 
Błędowice (sob., 14.00), Gascontrol 
Hawierzów – F. Orłowa (niedz., 
14.00). MISTRZOSTWA POWIATU 
FRYDEK-MISTEK: Wojkowice – Nie-
bory (sob., 14.00), Bukowiec – Śmi-
łowice B, Nawsie – Milików, Piosek 
– Gródek (niedz., 14.00). 
HOKEJ NA LODZIE – TIPSPORT 
EKSTRALIGA: Witkowice Ridera – 
Mountfield Hradec Kralowej (dziś, 
17.30), HC Ołomuniec – Witkowice 
Ridera (niedz., 17.00), HC Stalownicy 
Trzyniec – Kometa Brno (wtorek 29. 
10, 17.00), Witkowice Ridera – Zlin 
(wtorek 29. 10., 17.30). CHANCE 
LIGA: AZ Hawierzów – Frydek Mi-
stek (sob., 17.30), AZ Hawierzów – 
Litomierzyce (środa 30. 10., 18.00). 
PIŁKA RĘCZNA – 3. RUNDA PU-
CHARU RC: Wielka Bystrzyca – HCB 
Karwina (wtorek, 29. 10., 19.00). 
 (jb)

W pełnym słońcu 
czekamy na… śnieg
Za niecały miesiąc rusza nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. To dobra 
wiadomość dla spragnionych wrażeń kibiców, gorsza natomiast dla organizatorów konkursu 
w Wiśle, którzy rozpoczęli przygotowania w… pełnym słońcu, przy 20 stopniach Celsjusza. 

Janusz Bittmar

Start Pucharu Świata 2019/2020 
musi się odbyć na śniegu, in-
nej opcji nie ma. W Letniej 

Grand Prix skoczkowie rywalizo-
wali na igelicie, ale mają już tego 
serdecznie dość. – Wszyscy wypa-
trujemy zimy ze śniegiem i mrozem, 
czyli idealnej pogody dla nas skocz-
ków – mówi Piotr Żyła, aktualny 
mistrz Polski w konkursie na igeli-
cie przeprowadzonym w Szczyr-
ku. Inauguracja Pucharu Świata w 
skokach narciarskich zaplanowana 
została w terminie 22-24 listopada 
na skoczni im. Adama Małysza w 
Wiśle. Ze strony FIS to ponowny 
ukłon w stronę polskich fanów nar-
ciarstwa, którzy w Wiśle, ale także w 
Zakopanem potrafią stworzyć nie-
zapomnianą atmosferę. – W Beski-
dach panuje prawie letnia pogoda, 
ale nie panikujemy. Ma się systema-
tycznie ochładzać, a według długo-
terminowej prognozy pod koniec 
listopada pogoda powinna być już 
naszym sprzymierzeńcem – stwier-
dza Andrzej Wąsowicz, szef komite-
tu organizacyjnego Pucharu Świata 
w Wiśle, który skocznię im. Adama 
Małysza zna od podszewki. 

Plan zakłada stopniowe naśnie-
żanie obiektu. Na tydzień przed 
rozpoczęciem zawodów wszystko 
ma być pozapinane na przedostat-
ni guzik, ostatni będzie dopięty 

według aktualnych warunków 
atmosferycznych. Według Wąso-
wicza, nie ma problemu z wypro-
dukowaniem śniegu przy tempera-
turach wahających się w granicach 
20 stopni. Gorzej, jak go przecho-
wać, żeby szybko nie stopniał, jeśli 
również w nocy temperatura nie 
spadnie poniżej zera. – Mamy pew-
ne pomysły. Gdyby wszystko szło 
sprawnie, to na tydzień przed za-
wodami powinniśmy być gotowi – 
informuje Wąsowicz, uspokajając 
kibiców spacerujących wczoraj w 
krótkich spodenkach po Kubalon-
ce i Baraniej Górze z kijami do nor-
dic walking. 

Ostry debiut z polską kadrą za-
liczy w Wiśle nowy trener repre-
zentacji, Michal Doležal. Czech w 
marcu bieżącego roku zastąpił na 
stanowisku Austriaka Stefana Hor-
ngachera, którego zwabiła oferta 
ze strony Niemieckiego Związku 
Narciarskiego. Doležal, który był 
asystentem Horngachera, nie zrobił 
wielkiej rewolucji w kadrze, bo też 
nie było takiej potrzeby. Liderem 
ekipy będzie ponownie Kamil Stoch 
– trzeci skoczek ubiegłorocznego 
Pucharu Świata, wicemistrz świata 
2019 na skoczni normalnej. – Cały 
letni sezon podporządkowałem 
technice. Chciałem wyłapać usterki 

– mówi Stoch w rozmowie z Onet.pl. 
Lider kadry nie może się już docze-
kać pierwszego startu w nowym se-
zonie. – Jestem pełen dobrych my-
śli przed zimą. Najważniejsze jest 
to, że mam poczucie stabilności. 
Mamy naprawdę świetnych zawod-
ników i doskonały sztab trenerski, 
a  to sprzyja osiąganiu dobrych wy-
ników – zaznacza. Główną gwiazdą 
letniego cyklu został Dawid Kubac-
ki, któremu udało się triumfować w 
Letniej Grand Prix po raz drugi w 
karierze. Pierwszy raz triumfował 
w 2017 roku. Więcej zwycięstw mają 
tylko Adam Małysz i Austriak Tho-
mas Morgenstern.  

• W lipcu w Wiśle odbyła się jedna z 
odsłon Letniej Grand Prix. Pamiątkowe 
zdjęcie z Kamilem Stochem? Bezcenne. 
Fot. PZN

POD PRYSZNICEM

Janusz Bittmar 
bittmar@glos.live

Miłość  
wymaga poświęceń
Cztery lata temu piłkarska Sla-

via Praga znajdowała się nad 
przepaścią. Wystarczył jeden krok, 
żeby zgasić światło. We wtorek ak-
tualny mistrz RC zagrał jak równy 
z równym z jednym z najlepszych 
klubów planety, FC Barceloną, 
przegrywając po pięknej walce 1:2. 

W Lidze Mistrzów nie ma miej-
sca dla mięczaków, ani dla klubów 
bez konkretnej strategii. Slavia po 
awansie do fazy grupowej Cham-
pions League nie sprzedała swoich 

kluczowych piłkarzy, tak jak kie-
dyś Legia Warszawa. Postawiła na 
jakość, wybudowaną z chińskich 
pieniędzy, które są solą w oku wie-
lu kibiców. Kiedy ścierają się różne 
interesy, w tym przypadku spor-
towe i ideologiczne, łatwo można 
wpaść do szamba. Strażnik najwyż-
szych standardów moralnych oczy-
wiście wolałby oglądać Jana Bořila 
celebrującego bramkę do siatki 
Barcy w koszulce z logo szanowa-
nej przez świat czeskiej firmy, a 

nie chińskiej CITIC Group. Współ-
czesne czasy nie sprzyjają niestety 
marzycielom. Również w sporcie 
liczą się głównie pieniądze, a pił-
karska Liga Mistrzów jest potwier-
dzeniem tego, że miłość wymaga 
poświęceń. A tak przy okazji, wiele 
wskazuje na to, że wkrótce na dre-
sach Slavii pojawi się logo nowego 
głównego sponsora. Wróble ćwier-
kają na dachu, że wiatr tym razem 
zawieje znad Zatoki Perskiej. Czyli 
znów z niewłaściwej strony…  

Bez recepty na Wsecin
W atrakcyjnych pierwszoligo-

wych derbach hokeiści Ha-
wierzowa przegrali na wyjeździe ze 
Wsecinem 1:3. Zadecydowała druga 
tercja, wygrana przez Wałachów 
2:0. Jutro podopieczni trenera Jiřego 
Režnara będą chcieli się zrehabilito-
wać w kolejnych derbach, tym razem 
na własnym stadionie z sąsiadem z 
Frydka-Mistka (17.30). 

Zarówno dla Wsecina, jak też Ha-
wierzowa, środowy mecz miał duże 
znaczenie. Obie drużyny dryfują na 
krawędzi strefy zapewniającej udział 
w fazie pucharowej, obie przystę-

powały też do sezonu w Chance 
Lidze ze sporymi ambicjami. Zespół 
Wsecina po wygranej awansował na 
ósme miejsce w tabeli, drużyna AZ 
Hawierzów zatrzymała się na dzie-
wiątej pozycji. 

– Do 10. minuty obraz gry wyglą-
dał korzystnie. Zagraliśmy aktywnie, 
ale przyhamowała nas bramka stra-
cona w osłabieniu – skomentował 
mecz Jiří Režnar, szkoleniowiec AZ 
Hawierzów. – Po drugim, a potem 
trzecim golu nasza gra runęła. Wse-
cin potwierdził klasę. 

 (jb)

CHANCE LIGA

WSECIN – HAWIERZÓW 3:1
Tercje: 1:0, 2:0, 0:1. Bramki i asysty: 9. Slováček (Hunkes, Kucharczyk), 26. Ho-
lomek (Gorčík), 40. Jonák (Dudáš) – 47. Bambula (Maruna). Hawierzów: Lukáš 
– Chroboček, Matai, L. Rutar, Malina, Mrowiec, Rašner, Kachyňa – Kotala, F. Se-
man, Bambula – L. Bednář, R. Veselý, Dvořák – Starý, Maruna, Bernovský – Žiak, 
Fridrich, Toman.
Lokaty: 1. Cz. Budziejowice 44, 2. Przerów 35, 3. Poruba 35,… 9. Hawierzów 
27, 11. Frydek-Mistek 22 pkt.
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CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: O Yeti! 
(25-27, godz. 16.00); Přes prsty (25-27, 
godz. 17.30); Poslední aristokratka 
(25-27, godz. 19.00; 28, godz. 17.30); 
Národní třída (25-27, godz. 20.00); 
Sekretne życie zwierząt domowych 2 
(28-30, godz. 16.00); Pewnego razu w 
Hollywood (28-30, godz. 19.00); Zom-
bieland: Kulki w łeb (28-30, godz. 
20.00); Rodzina Addamsów (31, godz. 
16.00); Sztokholm (31, godz. 17.30); 
Terminator: Mroczne przeznaczenie 
(31, godz. 19.00); Abstynent (31, godz. 
20.00); KARWINA – Centrum: Po-
slední aristokratka (25, 26, 31, godz. 
17.30; 27, godz. 20.00); Zombieland: 
Kulki w łeb (25, 26, godz. 20.00); O 
Yeti! (26, 29, godz. 15.15; 27, godz. 
15.45); Książę Czaruś (28, godz. 15.30); 
Czarownica (28, 30, godz. 17.30); Jo-
ker (28, godz. 20.00); Bliźniak (29, 30, 
godz. 17.30); Zombieland: Kulki w łeb 
(29, godz. 20.00); Terminator: Mrocz-
ne przeznaczenie (31, godz. 20.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Poslední ari-
stokratka (25-27, godz. 17.30; 28-30, 
godz. 20.00); Zombieland: Kulki w 
łeb (25-27, godz. 20.00); Czarownica 
(28, godz. 17.00); Angry Birds. Film 
(29, godz. 17.00); Hodinářův učeň 
(30, godz. 17.00); Rodzina Addam-
sów (31, godz. 15.30); Countdown (31, 
godz. 17.30); Terminator: Mroczne 
przeznaczenie (31, godz. 20.00); BY-
STRZYCA: Bílý bílý den (25, godz. 
19.30); Podły, okrutny, zły (26, godz. 
18.00); Był sobie pies 2 (27, godz. 
16.00); CZ. CIESZYN – Central: Cza-
rownica (25, godz. 16.30); Pražské 
orgie (25, godz. 19.00); O Yeti! (26, 27, 
godz. 15.30; 31, godz. 16.30); Staříci 
(26, 27, godz. 17.30); Zombieland: Kul-
ki w łeb (26, 27, godz. 20.00; 31, godz. 
19.00); Tiché doteky (29, godz. 17.00); 
Jaskiniowiec (30, godz. 16.30); CIE-
SZYN – Piast: Rodzina Addamsów 
(25-31, godz. 14.00, 16.00); (Nie)zna-
jomi (25-30, godz. 18.00); Boże ciało 
(25-29, godz. 20.00).

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – MK PZKO zaprasza 
na spotkanie byłego Klubu Kobiet i 
Seniora 30. 10. o godz. 15.00 do Domu 
PZKO.
CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki Miej-
skiej przy ul. Havlíčka 6 zaprasza 
2. 11. w godz. 8.00-12.00 na darmowy 
kiermasz książek pt. „Zabierz mnie 
do domu”!
 MK PZKO CENTRUM i OSIEDLE 
– Zapraszają 25. 10. o 17.00 do Mu-
zeum Ustrońskiego na finisaż wysta-
wy „Śląsk Cieszyński w obiektywie 
2018” połączony z występem K. Sło-
wioczka, K. Suszki oraz „TA Grupy”.
GUTY – MK PZKO zaprasza na spo-
tkanie podożynkowe w sobotę 26. 10. 
o godz. 15.00 w Domu PZKO.
KLUB NAUCZYCIELI EMERYTÓW 
w RC – Zaprasza na Spotkanie Jesi-

enne, w piątek 22. 11. o godz. 16.00 w 
Domu Polskim w Cz. Cieszynie-Si-
bicy. Składka 100 kc. Zobowiązujące 
zgłoszenia przesyłać do piątku 8. 11. 
J. Procner, 723 158 041, adres e-mai-
lowy: janinaprocner@seznam.cz.           
NIEBORY – MK PZKO zaprasza na 
przedstawienie teatralne pt. „Wiym 
wszystko, czyli kurzyni szkodzi zdro-
wiu” w niedzielę 3. 11. o godz. 16.00. 
Gra zespół MK Milików.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 30. 10. na 
spacer po okolicach Hawierzowa. 
Start na przystanku kolejowym Ha-
wierzów Sucha-Sucha Średnia, skąd 
pójdziemy w kierunku Żywocic i la-
skiem miejskim dotrzemy do Hawie-
rzowa-Podlesia. Spacer zakończymy 
w restauracji „Kozlovna v parku” w 
pobliżu dworca autobusowego. Od-
jazd pociągiem z Cz. Cieszyna o godz. 
9.45 lub Hawierzowa o godz. 9.44 
do Hawierzowa-Suchej. Zbiórka na 
przystanku kolejowym w Hawierzo-
wie-Suchej o godz. 10.05. Spacer pro-
wadzi Tadek Farny, tel. 608 355 574.
RODZINA KATYŃSKA W RC – Za-
prasza na uroczystość patriotyczną 
dla uczczenia 101. rocznicy odzyska-
nia przez RP i Czechosłowację upra-
gnionej niepodległości. Spotkanie 
odbędzie się 5. 11. o 11.00 na Konte-
szyńcu w Cz. Cieszynie.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zaprasza 
na kolejne spotkanie Klubu 50±, w 
piątek 25. 10. 18.00 w Domu PZKO. 
W programie projekcja filmów doku-
mentalnych z akcji i imprez Koła.

UWAGA HAR-

CERZE ZAOLZIA – Zapraszamy do 
udziału w nabożeństwie wspomnie-
niowym z intencji Tadeusza Niem-
czyka – Drużynowego ze Stonawy 
– pierwszej ofiary wojennej, który ob-
chodziłby 100 lat. Odbędzie się ono 
3. 11. o godz. 9.00 w kościele ewange-
lickim w Stonawie.
WĘDRYNIA – Klub Kobiet MK PZKO 
zaprasza na Spotkanie Jubileuszo-
we z okazji 10-lecia działalności KK 
2, które odbędzie się 26.  10. o godz. 
15.00 w „Czytelni”. W programie wy-
stąpią zespoły MK PZKO i uczniowie 
szkoły. Po programie zabawa towa-
rzyska. Smaczny bufet zapewniony.
 Klub Seniora MK PZKO zaprasza 
członków na spotkanie, które odbę-
dzie się we wtorek 5. 11. o godz. 15.00 
w Czytelni.

OFERTY

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz 
usługi transportowe.  
Tel. +48 601 478 108. GŁ-525

DACHY, KRYCIE I REMONTY.  
Tel. +48 601 532 642. GŁ-395

CZYSZCZENIE I MALOWANIE 
DACHÓW I ELEWACJI. www.nater-
-strech.cz. Tel. 776 051 335. GŁ-200

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-036

PROGRAM TV

Chór „Lira” z Darkowa oraz parafia rzymskokatolic-
ka w Karwinie zapraszają na uroczyste nabożeństwo za 
zmarłych chórzystów, które odbędzie się w sobotę 2 lis-
topada o godz. 17.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Karwinie-Frysztacie.

Zarząd MK PZKO w Nydku zaprasza na jubileuszową trasę 
koncertową – Kapela „Lipka” – 20 lat, ZPiT „Olza” – 65 lat 
dnia 27 października o godz. 16.00 do Domu PZKO. 

Biblioteka Regionalna Karwina, Oddział Literatury Polskiej zapra-
sza na wykład Władysławy Magiery „Kobiety Śląska Cieszyńskiego 
w drodze do niepodległości”. Odbędzie się on w czwartek 31 paź-
dziernika o godz. 16.30 w bibliotece na Rynku Masaryka we Frysz-
tacie. Prosimy o potwierdzenie udziału, tel: 596 312 477, 724 751 002.

I N F O R M A T O R 

PIĄTEK 25 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Uśmiechy Karla Hašlera 
10.25 Pociąg dzieciństwa i nadziei (s.) 
11.25 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Na tropie 14.25 Reporterzy TVC 15.10 
Podróżomania 15.40 Niezwykłe losy 
16.35 Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.05 Żandarme-
ria z Luhačovic (s.) 21.30 13. komnata 
Joža Rážy 22.00 Wszystko-party 23.00 
Poirot (s.) 23.50 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Od-
kryte skarby 9.50 Zardzewiały raj 10.40 
Nasze tradycje 11.10 Królestwo natury 
11.35 Chcesz mnie? 12.10 Starożytny 
Egipt 12.40 Hitler: Potwór 13.30 Maszy-
ny wojenne 14.15 Najważniejsze opera-
cje II wojny światowej 15.15 Hongkong, 
gwiazda Dalekiego Wschodu 16.10 
Wiadomość od J. Sokola 16.40 Sąsiedzi 
17.05 Tajemnicza Brazylia 17.55 Miejsce 
zamieszkania: wieś 18.15 Piękne żywe 
zabytki 18.45 Wieczorynka 18.55 Euro-
pa dziś 19.25 Matuzalem 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 Cu-
downa planeta 21.05 Ostatnie tygrysy 
na Sumatrze 21.55 Zniknięcie (s.) 23.30 
W imię ojczyzny (s.). 
NOVA 
8.45 Ulica (s.) 9.45 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.25 Krok za krokiem (s.) 12.50 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 
Dowody zbrodni (s.) 16.00 Agenci 
NCIS: Nowy Orlean (s.) 16.57 Popołu-
dniowe wiadomości 17.25 Co o tym są-
dzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Kameňák II 
(film) 22.15 Niezniszczalni (film). 
PRIMA 
6.05 Iron Man (s. anim.) 6.35 Bocianie 
historie (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Policja w akcji (s.) 10.20 Decydująca 
chwila (film) 12.10 Południowe wiado-
mości 12.25 Policja Hamburg (s.) 13.25 
Ostatni gliniarz (s.) 14.25 Powrót ko-
misarza Rexa (s.) 16.30 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 21.55 Bitwa o Sewastopol 
(film) 0.30 Policja w akcji. 

SOBOTA 26 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
7.20 Dzikie łabędzie (bajka) 8.00 O 
królewnie, która musiała unikać słońca 
(bajka) 8.35 Gejzer 9.05 Ojciec Brown 
(s.) 9.50 Columbo (s.) 11.05 Wszystko-
-party 12.00 Tydzień w regionach 12.25 
Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 
Gdzie mieszka szczęście (bajka) 13.55 
Królewna Kazi (bajka) 14.20 Fajny se-
zon (s.) 15.15 Błękitny welon (film) 17.05 
Poirot (s.) 18.00 Mieszkać jak… w zen 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Star-
Dance 21.55 Forman kontra Forman 
23.15 Miłość blondynki (film). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Mam pomysł! 6.20 
Ava Riko Teo (s. anim.) 6.30 Nowości z 
natury 6.40 Noddy, detektyw w krainie 
zabawek (s. anim.) 7.00 Dzikie przygo-
dy Blinky Billa 7.15 Asy z dżungli 7.30 
Studio Kolega 9.00 Rowerowe włóczęgi 

9.10 Nasza wieś 9.40 Na muzycznym 
szlaku 10.05 Folklorika 10.35 Piękne 
żywe zabytki 11.00 Lotnicze katastrofy 
11.55 Historie przedmiotów 12.25 Babel 
12.50 Charleston (film) 14.40 Wspania-
łe hotele 15.35 Bedeker 16.00 Ostatnie 
tygrysy na Sumatrze 16.50 Cudowna 
planeta 17.50 Kamera w podróży 18.45 
Wieczorynka 18.55 Sąsiedzi 19.20 Na 
piwnym szlaku 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Brexit (film) 
21.40 Millenium: Zamek z piasku, który 
runął (film) 0.05 Gomorra (s.) 1.35 Sala-
mandra (s.). 
NOVA 
7.10 Looney Tunes Show (s. anim.) 8.00 
Tom & Jerry Show (s. anim.) 8.20 Twoja 
twarz brzmi znajomo 11.05 Przyprawy 
12.00 Dzwoń do TV Nova 12.40 Porad-
nik domowy 13.50 Zamieńmy się żo-
nami 15.15 Evan Wszechmogący (film) 
17.05 Everest (film) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.15 Twoja twarz brzmi 
znajomo 22.55 Pięćdziesiąt twarzy 
Greya (film) 1.20 Evan Wszechmogący 
(film). 
PRIMA 
7.05 Przygody Bolka i Lolka (s. anim.) 
7.30 M.A.S.H. (s.) 8.40 Auto Salon 
9.45 Bikesalon 10.20 Prima Partička 
11.30 Czechy i Słowacja mają talent 
13.10 Morderstwa w Midsomer (s.) 
15.10 Wszyscy muszą być w pidżamie 
(film) 16.50 Diagnoza śmierci (film) 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Mroczny Kraj (s.) 21.30 Glina (s.) 22.50 
Jak ugryźć 10 milionów (film) 0.55 Bi-
twa o Sewastopol (film). 

NIEDZIELA 27 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
8.10 Uśmiechy Járy Kohouta 8.55 Ło-
patologicznie 9.45 Kalendarium 10.00 
Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw 
11.00 Grzechy dla oglądających krymi-
nały (s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 Przebudzona 
skała (bajka) 14.00 Pierścień i łańcuch 
(bajka) 15.15 Hiszpańska próchnica 
(film) 16.55 Pociąg dzieciństwa i nadziei 
(s.) 17.55 Zielnik 18.25 Co umiały nasze 
babcie, a o czym my zapomnieliśmy 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Złoty przekręt (film) 21.50 
168 godzin 22.25 Wiadomo 22.55 Lu-
stro nienawiści (film) 23.45 Śmierć w 
kręgu (film) 1.15 Wyrok. 
TVC 2 
7.00 Dzikie przygody Blinky Billa 7.15 
Asy z dżungli 7.30 Studio Kolega 9.00 
Czechosłowacki tygodnik filmowy 9.15 
Poszukiwania czasu utraconego 9.35 
Maszyny wojenne 10.20 Nie poddawaj 
się plus 10.45 Nie poddawaj się 11.15 
Chcesz mnie? 11.45 Królestwo natury 
12.10 Słowo na niedzielę 12.15 Magazyn 
chrześcijański 12.40 Przez ucho igielne 
13.10 Magazyn religijny 13.40 Na pły-
walni z Ivanem Havlem 14.05 Podróż 
po nepalskim Langtangu 14.35 Upadek 
Habsburgów 15.30 Na piwnym szlaku 
16.00 Dzika Tajlandia 16.50 Traban-
tem z Indii do domu 17.20 Roztańczona 
Brazylia 18.15 Historie XX wieku 18.45 
Wieczorynka 18.55 Piękne żywe zabyt-
ki 19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Transmisja koncertu benefiso-
wego z Katedry św. Wita 21.35 Maratoń-
czyk (film) 23.40 Morze Śródziemne. 
NOVA 
7.40 Tom i Jerry Show (s. anim.) 8.00 
O odważnym krawcu (bajka) 9.15 Ide-
alni nieznajomi (film) 11.00 Niania 
(film) 12.55 W imieniu króla (film) 14.35 

Kameňák II (film) 16.25 Sněženky a 
machři po 25 letech (film) 18.50 Gospo-
da (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Dama i Król (s.) 22.45 Odłamki 
23.10 Hannibal (film) 1.40 W imieniu 
króla (film). 
PRIMA 
7.10 M.A.S.H. (s.) 7.35 Bodyguardzi Hi-
tlera 8.45 Prima Zoom Świat 9.15 Mo-
torSport 9.45 Zapach zbrodni (s.) 11.00 
Partia 11.45 Poradnik domowy 12.40 
Poradnik Ládi Hruški 13.20 Poradnik 
Pepy Libickiego 13.45 Jak zbudować 
marzenie 14.25 Prawdziwe morderstwa 
(film) 16.20 Wszystko albo nic (film) 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Skazany na miłość (film) 22.25 Wscho-
dzące słońce (film) 1.10 Bikesalon. 

PONIEDZIAŁEK 28 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
6.00 Bajka 7.25 O najmądrzejszej kró-
lewnie (bajka) 8.50 Wyprawa w prze-
szłość (film) 10.10 O podejrzliwym kró-
lu (bajka) 11.35 Królowa jeziora (bajka) 
13.10 CK marszałek polny (film) 14.35 
Bajka 15.50 Feniks (bajka) 17.20 Mici-
mutr (bajka) 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Transmisja 
wręczenia nagród państwowych 21.00 
Zasada przyjemności (s.) 22.00 Głos dla 
króla Rzymu (film) 23.45 CK marszałek 
polny (film) 1.20 Tydzień w regionach. 
TVC 2 
7.20 Czechosłowacki tygodnik filmowy 
7.35 Magazyn religijny 8.00 Telewizyj-
ny klub niesłyszących 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Bedeker 10.20 Wspaniałe krainy 
11.05 Historia piaskowców 11.25 Ba-
bel 11.50 Luhačovice 12.45 Nieznani 
bohaterowie 13.40 Obywatel Havel – 
kandydat 14.40 Katedra św. Wita 15.00 
Modlitwa za dom 2019 16.35 Maffiozo 
17.25 Czeskie stulecie 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Przez ucho igielne 19.20 
Miejsce zamieszkania: wieś 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Hitler: Pokonany 20.55 Samoloty to-
warowe 21.45 Boska Ema (film) 23.35 
Eichmann (film) 1.15 Queer. 
NOVA 
7.35 Piękna i bestia (bajka) 9.25 Wy-
buch o piątej (film) 11.05 Urlop z An-
dělem (film) 12.40 U mě dobrý (film) 
14.50 Obłędny rycerz (film) 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spe-
ce (s.) 22.15 Whiskey Cavalier (s.) 23.15 
Bez śladu (s.) 0.05 Urlop z Andělem 
(film). 
PRIMA 
7.20 Przygody Bolka i Lolka (s. anim.) 
7.55 Fistaszki – wersja kinowa (film 
anim.) 9.45 Szaleństwa panny Ewy 
(film) 11.45 Niech się boi (film) 13.50 
Flashdance (film) 15.50 Czarodziejska 
sakiewka (bajka) 17.50 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Pokojówka na Manhattanie (film) 
22.30 Jak zbudować marzenie 23.35 
Zaprzysiężeni (s.). 

WTOREK 29 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Dziadek (film) 10.55 
Kocia królewna (bajka) 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Cyprian i prapra-
dziadek bez głowy (film) 13.20 Wszyst-
ko, co lubię 13.45 StarDance 15.55 
Narzeczona o dużych stopach (bajka) 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.05 Opowiadaj 
(s.) 21.00 Przygody kryminalistyki (s.) 
21.50 Gejzer 22.20 Columbo (s.) 0.00 
Taggart (s.) 0.45 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Cudowna planeta 10.00 
Błękitna krew 10.55 Dzika Tajlandia 
11.50 Królestwo natury 12.15 Nie pod-
dawaj się plus 12.40 Nie poddawaj 
się 13.10 Chcesz je? 13.15 Starożytny 
Egipt 13.45 Upadek Habsburgów 14.35 
Zardzewiały raj 15.30 Apokalipsa: I woj-
na światowa 16.25 Lotnicze katastrofy 
17.20 Majestatyczne Alpy 18.15 Traban-
tem z Indii do domu 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Historie przyrodników 19.15 
Magazyn religijny 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Maszyny 
wojenne 20.55 Beneš: Niezastąpiony 
21.50 Moje stulecie: 1918-1945 22.45 
Miłość blondynki (film) 0.05 Dicte (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 10.45 Spece (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Krok za krokiem (s.) 
12.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 16.00 
Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.35 
Weekend 22.35 Whiskey Cavalier (s.) 
23.30 Bez śladu (s.). 
PRIMA 
7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 Policja w akcji 
10.20 Druga szansa (film) 12.15 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Policja Ham-
burg (s.) 13.25 Ostatni gliniarz (s.) 14.25 
Powrót komisarza Rexa (s.) 16.30 Popo-
łudniowe wiadomości 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Rodzina 
Krejzów (s.) 21.45 Marta 22.45 Zapach 
zbrodni (s.) 23.50 Policja w akcji. 

ŚRODA 30 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Bajka o mokro-su-
chym szczęściu 10.20 Perły i róże (baj-
ka) 10.55 Wodnik i Karolinka (bajka) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Wojtuś i duchy (bajka) 13.15 O biednym 
królestwie (bajka) 14.20 Columbo (s.) 
15.55 O rycerzach i pięknej pannie (baj-
ka) 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Świat 
pod głową (s.) 21.10 Niewidzialni (s.) 
22.10 Columbo (s.) 23.25 Sprawy detek-
tywa Murdocha (s.) 0.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Roz-
tańczona Brazylia 9.55 Hitler: Pokonany 
10.45 Historie XX wieku 11.10 Wielka 
wojna 12.05 Nasza wieś 12.35 Na mu-
zycznym szlaku 13.00 Folklorika 13.30 
Wiadomość od Otakara Motejla 14.00 
Miejsce zamieszkania: Wieś 14.20 Jak 
się żyje sokolnikom 14.35 Kwartet 15.00 
Obywatel Havel 15.55 Klucz 16.25 Be-
neš: Niezastąpiony 17.20 Moje stulecie 
1918-1945 18.15 Na piwnym szlaku 18.45 
Wieczorynka 19.00 Babel 19.25 Matuza-
lem 19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Kamera w podróży 21.05 
Podróż po Vancouver 21.35 Trabantem 
z Indii do domu 22.05 Gomorra (s.) 
23.35 Okupacja (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 

Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 16.00 
Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Misja 
Nowy dom 21.40 10 lat młodsza 22.45 
Whiskey Cavalier (s.) 23.40 Bez śladu 
(s.) 0.35 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 Policja w akcji 
10.20 Dom na wybrzeżu (film) 12.15 
Południowe wiadomości 12.25 Policja 
Hamburg (s.) 13.25 Ostatni gliniarz (s.) 
14.25 Powrót komisarza Rexa (s.) 16.30 
Popołudniowe wiadomości 16.50 Poli-
cja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Błę-
kitny kod (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.50 Mroczny Kraj (s.) 0.05 Policja w 
akcji. 

CZWARTEK 31 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Doktor Martin (s.) 
9.50 Wszystko, co lubię 10.20 Feniks 
(bajka) 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 14.00 Rycerz 
14.20 Ojciec Brown (s.) 15.10 Doktor 
Martin (s.) 15.55 Napisała: Morderstwo 
(s.) 16.45 Wszystko, co lubię 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.05 Opowiadaj (s.) 21.00 
Przygody kryminalistyki (s.) 21.50 Pr. 
dyskusyjny 22.50 Taggart (s.) 23.40 
Lustro nienawiści (film) 0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Ostatnie tygrysy na Suma-
trze 9.45 Majestatyczne Alpy 10.40 
Chcesz je? 10.45 Jak się żyje w zakonie 
11.00 Apokalipsa: I wojna światowa 
11.55 Najważniejsze operacje II wojny 
światowej 12.55 Magazyn chrześcijań-
ski 13.25 Zardzewiały raj 14.20 Szalony 
świat zimnej wojny 15.10 Apokalipsa: I 
wojna światowa 16.05 Samoloty towa-
rowe 16.55 Dzika Tajlandia 17.50 Po-
dróż po Vancouver 18.15 Zielnik 18.45 
Wieczorynka 18.55 Historie przedmio-
tów 19.25 Historie przyrodników 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Błękitna krew 21.00 Bedeker 
21.30 Na piwnym szlaku 22.00 Dicte 
(s.) 22.45 Lotnicze katastrofy. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.55 10 lat młodsza 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 15.55 
Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.35 
Gwiezdne życie 22.10 Jarhead II (film). 
PRIMA 
6.05 Iron Man (s. anim.) 6.35 Rodzi-
na piratów (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Policja w akcji 10.20 Chmury na 
horyzoncie (film) 12.15 Południowe 
wiadomości 12.25 Policja Hamburg (s.) 
13.25 Ostatni gliniarz (s.) 14.25 Powrót 
komisarza Rexa (s.) 16.30 Popołudnio-
we wiadomości 16.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości 19.55 Top Star 20.15 Rodzina 
Krejzów (s.) 21.35 Prima Partička 22.45 
Tak jest, szefie! 0.00 Policja w akcji. 

I N F O R M AT O R

Czas mija, lecz tęsknota i smutek pozostaje...
Dnia 29 października 2019 przypomnimy sobie trzecią 
rocznicę śmierci naszej Kochanej i Drogiej

śp. MARII FIERLOWEJ
z domu Olszok

O pamięć i chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina.
 RK-105

Niech Ci gwiazdka pomyślności...
Kochanej wnuczce

JUDr. ADELCE STEC-ROSŮLEK Ph.D.
z Oldrzychowic

z okazji pomyślnego ukończenia studiów na Uniwersytecie Karola w Pra-
dze życzy dużo zdrowia, szczęścia i wielu sukcesów w życiu babcia Hele-
na. GŁ-621

Nie zapominamy, dlatego ciągle jesteście z nami.
Dnia 31 października 2019 minie 10. 
rocznica tragicznej śmierci

śp. WANDY i KAROLA 
ROMANÓW

z Nieborów
O chwilę wspomnień proszą brat Jan 
z żoną i Paulinka.
 GŁ-622

Szczęścia, słońca, pomyślności,
100 lat w zdrowiu i radości!

Dzisiaj, 25 października 2019, obchodzi swój zacny jubi-
leusz – 90. urodziny

pani DANIELA STASIOWA
z Błędowic-Dólnioka

Z tej okazji składają Ci, Kochana Mamo, Babciu i Prabab-
ciu, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu na 
twarzy oraz błogosławieństwa Bożego, najbliżsi. GŁ-619

Nie umarłam, bo wiem, że żyję
w sercach tych, których kochałam.

Dnia 28 października minie druga rocznica śmierci

śp. ANNY MORAWIEC
z Żukowa Górnego

Z miłością, szacunkiem i żalem wspominają najbliżsi.
 GŁ-614

Dnia 29 października 2019 minie piąta rocznica śmierci 
naszego Kochanego Męża i Ojca 

śp. inż. ERYKA ROZBRÓJA
z Trzyńca 

O chwilę wspomnień proszą żona i córka z rodziną.
 GŁ-628

W naszych sercach i wspomnieniach 
stale żyjesz z nami…

Dnia 29 października minie 4. rocznica, kiedy odszedł 
od nas na zawsze 

śp. STANISŁAW SIKORA
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-625

W tej ziemi wyrosłem,
ta ziemia mnie karmiła,
tej ziemi służyłem,
w tej ziemi odpocznę.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 22 paździer-
nika 2019 zmarł w wieku 72 lat nasz Ukochany Mąż, 
Ojciec, Teść, Starzik, Brat, Wujek i Szwagier

śp. STANISŁAW KANTOR
zamieszkały w Milikowie pod nr. 178 – U Fojta

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 30 
października 2019 o godz. 13.00 w kościele ewangelic-
kim w Piosku na cmentarz do Nawsia. W smutku po-
grążona rodzina. GŁ-624

Szumi jawor, szumi i szumi osika, 
o naszym Stasiowi spómnieć trza cosika. 
Cały żywot – Tatra, czy praca na roli, 
a jak chwila wolna – wesprzeć chce goroli. 
Rod mioł nasze grónie, znoł każdóm pieśniczke,
spóminać bedymy jego śliwowiczke.
Że sie chłop namotoł wiedzóm syn aj córy,
teraz już spoglóndo na Milików z góry…

Wyrazy głębokiego współczucia dla całej Rodziny z powodu śmierci

śp. STANISŁAWA KANTORA
wieloletniego prezesa MK PZKO w Milikowie-Centrum składa zarząd. 
 GŁ-627
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ści Narodo-
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P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ

• Tym razem na zaproszenie do 
naszej fotograficznej zabawy 
odpowiedzieli panowie Roman 
Szewczyk (jego fotografia po 
prawej) i Stanisław Adamiec. 
Zadaniem było wykonanie współ-
czesnego ujęcia schroniska tury-
stycznego na Stożku (archiwalne 
zdjęcie powyżej).
Serdecznie dziękujemy za nade-
słane zdjęcia!

WEHIKUŁ CZASU

Tak było...

...tak jest

KRZYŻÓWKA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania 
prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 6 listopada. Na-

grodę książkową za poprawne rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 11 października 
otrzymuje Elżbieta Wagner-Gąsior z Karwiny-Mizerowa. Autorem dzisiejszej krzyżówki 
jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 11 października: CZEGO NA JAWIE NIE ŚMIEM

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki jest aforyzm Jana Izydora Sztaudyngera (1904-1970).
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POZIOMO: 
1. żegluga przybrzeżna między portami jednego kraju 
6. inaczej badminton 10. materiał dla garncarza lub po-
tocznie o policjancie 11. mała tabela 12. kobieta dojąca 
krowy 13. L.A...., przygodowa gra akcji dla PlayStation 
3 14. kupujący w sklepie 18. walka człowieka z bykiem 
22. ćwiczenia gimnastyczne wykonywane przy rytmicz-
nej muzyce 25. laufer na szachownicy 26. ciamajda, 
fajtłapa, niedojda 27. dział matematyki z równaniami 
28. doktor, przyjaciel Sherlocka Holmesa 29. dworza-
nin króla lub magnata 30. czeska kluska, zdrobnienie 
od słowa knedel 34. uszkodzenie naskórka, zerwanie 
37. naczelnik powiatu w Prusach 41. ćwiczenie gimna-
styczne na drążku 42. rodzaj torby podróżnej 43. kom-
puterowy wydruk pliku 44. narzędzia do zgarniania far-
by, przecieraki 45. niewielki rower 46. Steve Gregory..., 
były hokeista, reprezentant Kanady.

PIONOWO: 
1. mały kąt, czyli kącik 2. odchody łosia, jelenia, zająca 
3. bon towarowy upoważniający do nabycia pewnych 
towarów 4. kłucie ostrym przedmiotem 5. japońska 
sztuka samoobrony 6. uczniowie szkoły wojskowej 
7. wydaje rozkazy kapitanowi 8. co roku w Poznaniu 
9. amerykańska roślina o długich, mięsistych, kolcza-
stych liściach 15. niemiecki czołg lub inne określenie 
pantery 16. cudowny napój mający przywracać młodość 
17. obiecanki... 19. oprawa zeszytu lub książki 20. kształt 
rombu 21. nieczęsto spotykane imię żeńskie, czyli urzę-
dowo Daga 23. rodzaj lasu w górach 24. biblijna wieża 
kojarząca się z pomieszaniem języków 31. miasto w 
stanie New Jersey 32. inaczej kobiecy, żeński 33. miasto 
w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie West Yorkshire 34. ku-
rek, wentyl 35. John Mike..., jeden z pseudonimów 
Michała Burano, piosenkarza 36. Gajusz Juliusz, polityk 
i wódz rzymski 38. do noszenia rannych 39. pogląd 
filozoficzny, którego główna teza brzmi: istnieją tylko 
rzeczy 40. hybryda lwicy i tygrysa.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ARLOW, ILKLEY, LANDRAT, LISTING,NEWARK, 
NOIRE, RAKLE, REGLE, REIZM, TIGON, ŻGANIE


