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UWAGA, ZMIANA TERMINU!
Najbliższe posiedzenie Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC
odbędzie się w czwartek 28 listopada.
Początek o godz. 16.30 w siedzibie Kongresu (Czeski Cieszyn, ul. Grabińska 33)

Szczodrość potrojona – do końca roku
WYDARZENIE: Dom PZKO w Bystrzycy pięknieje w oczach. Wszystko dzięki remontowi, który rozpoczął się
niespełna dwa lata temu. Tymczasem może być jeszcze piękniej – wystarczy, a nawet trzeba wykorzystać świetną
okazję. Jeszcze do końca roku każda wpłata od osób prywatnych i firm zostanie potrojona przez sponsora. Tak
działa „matching”, na który jako pierwsi w Republice Czeskiej zdecydowali się działacze Miejscowego Koła PZKO.
Beata Schönwald

T

• Marian Roszka i Lucyna Škňouřil cieszą się z postępu prac w Domu PZKO. Zachęcają do dalszego wsparcia finansowego inwestycji. Fot. BEATA SCHÖNWALD

salą reprezentacyjną na piętrze. Dotyczył praktycznie wszystkiego: od
nierównej podłogi po sufit i ściany,
od oświetlenia, przez nową instalację elektryczną umożliwiającą podłączenie techniki audiowizualnej,
aż po rekuperację zapewniającą
przepływ świeżego powietrza bez
konieczności otwierania okien. – Rekuperacja to nasza własna praca.
Oddzielne jednostki zainstalowaliśmy na parterze i piętrze. To bardzo
dobre rozwiązanie zarówno energetyczne, jak i sąsiedzkie. Po otwarciu
okien ciepło uciekało na zewnątrz,
a głośna muzyka zakłócała spokój
w okolicy – przekonuje Roszka. Jak
zaznacza, do pełni szczęścia brakuje
jeszcze nowoczesnego wyposażenia.
Stare stoły i krzesła nie nadają się już
bowiem do dalszego użytku.

Do rzeczy, które jeszcze nie doczekały się realizacji, a które są konieczne, należą również bardziej reprezentacyjne wejście do Domu PZKO,
chronione przed opadami szklanym
daszkiem, oraz miejsca postojowe.
– W tym celu chcemy przesunąć płot
bliżej budynku tak, żeby koło drogi
powstała przestrzeń dla samochodów. To spowoduje, że auta nie będą
już wjeżdżały do ogrodu – przybliża
Roszka.
– Z jednej strony coraz bardziej
zbliżamy się do celu, z drugiej widzimy, ile jeszcze przed nami. To, czy
uda nam się zrealizować wszystkie
nasze plany, będzie zależało od pieniędzy. Stąd nasz apel, korzystajmy
z możliwości, jakie daje potrojenie
wpłat przekazywanych na konto
zbiórki – mówi Lucyna Škňouřil.  

Wpłat można dokonywać na konto:
Fio banka, a.s.,
č.ú.: 2801566521 / 2010
Účel platby: veřejná sbírka
REKLAMA

GŁ-832

aka szansa może się już nie
powtórzyć, a pieniądze nadal
są potrzebne. Dlatego zwracamy się o wsparcie finansowe nie tylko do tych wszystkich, którzy czują
się w jakikolwiek sposób związani
z Bystrzycą, ale również nie chcemy
ograniczać szczodrości szerszej społeczności, wszystkich tych, którym
zależy na tym, żeby był tutaj reprezentacyjny dom, miejsce spotkań
wszystkich Polaków oraz ośrodek
życia kulturalnego polskiej grupy narodowej – apeluje prezes MK
PZKO w Bystrzycy, Lucyna Škňouřil.
– W miarę postępowania remontu
pojawiają się nowe potrzeby, których
nie przewidzieliśmy, i które w związku z tym nie zostały uwzględnione
w kosztorysie – zaznacza Marian
Roszka, członek zarządu koła odpowiedzialny za remont. Jako przykład wymienia modernizację toalet
na parterze i dobudowanie nowych
na pierwszym piętrze czy zagospodarowanie dużego zadaszonego tarasu, który w nowych warunkach
mógłby mieć o wiele większe wykorzystanie. – Możliwości, jakie daje to
miejsce, odkryliśmy podczas przebudowy sali na piętrze budynku.
Wraz z poszerzeniem sceny powstało bezpośrednie przejście na taras.
W czasie letnich miesięcy imprezy
organizowane w sali z możliwością
równoczesnego korzystania z tarasu
zyskają na atrakcyjności. Poza tym
można będzie organizować imprezy
niezależnie od siebie w sali i na tarasie, skąd prowadzą nowe schody do
ogrodu. Myślimy o nowym umeblowaniu, bufecie, grillu... – snują plany
działacze.
Chociaż w bystrzyckim Domu
PZKO pozostaje wciąż jeszcze wiele
do zrobienia, zakres wykonanej pracy robi wrażenie. – Kto był kiedyś u
nas, wie doskonale, że pomieszczenia na parterze były ciemne, wilgotne i zapleśniałe. Teraz są jasne
i przestronne. Podobnie jak klatka
schodowa prowadząca na piętro
budynku – podsumowuje efekty
pierwszego etapu remontu prezes
koła. Dodaje, że od lutego br. realizowany jest etap drugi związany z
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NASZ »GŁOS«

Janusz Bittmar
bittmar@glos.live
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to jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. W Nowym
Jiczynie w środę w powietrze poszybowało dziesięć takich symbolicznych kamieni. Tamtejszy Sąd Okręgowy po raz drugi z rzędu
uniewinnił dziesięć osób oskarżonych o spowodowanie katastrofy
kolejowej w Studence. Medialna i ciągnąca się od jedenastu lat sprawa
zaczyna przypominać wenezuelską telenowelę. 8 sierpnia 2008 roku
na tory kolejowe w Studence przed przyjazdem pociągu Euro City
relacji Kraków Główny – Praga Główna, którym podróżowało 400
osób, zawalił się wiadukt będący w trakcie remontu. Prace remontowe
prowadziła firma ODS-Dopravní stavby Ostrava, a podwykonawcą robót była firma Bögl i Krýsl. W katastrofie śmierć poniosło osiem osób,
a ponad 90 zostało rannych, w tym 15 ciężko. W 2017 roku rodziny
ofiar i poszkodowanych w katastrofie przeżyły pierwszy szok. Sąd w
Nowym Jiczynie nie był w stanie ustalić, kto odpowiada za tragedię,
i – co za tym idzie – uniewinnił wszystkich dziesięciu oskarżonych.
Prokurator Aleš Kopal nie wierzył własnym oczom zarówno dwa lata
temu, jak też w minioną środę. – Fachowe ekspertyzy potwierdziły, że
oskarżeni ponoszą winę za spowodowanie tej tragedii – stwierdził Kopal w swojej mowie końcowej podczas środowej rozprawy w Nowym
Jiczynie. Czy też macie wrażenie, że coś tu nie gra? 


CYTAT NA DZIŚ

Borys Budka
wiceszef Platformy Obywatelskiej

•••
W sytuacji, kiedy Donald Tusk nie startuje
na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska
wydaje się naturalną kandydatką po wyniku,
który otrzymała w wyborach do Sejmu
w Warszawie

»Mecz« rozpoczęty

listopada 2019

Imieniny obchodzi:
Godfryd, Klaudiusz
Wschód słońca: 6.43
Zachód słońca: 16.13
Do końca roku: 53 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień
Radiologii
Przysłowia:
„Jaki listopad, taki będzie
marzec, prorokuje stuletni
starzec”
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Każdy może świętować
Blisko 800 wydarzeń
upamiętni zbliżającą
się 101. rocznicę
odzyskania przez
Polskę niepodległości
oraz stulecie
pierwszego powstania
śląskiego. Jak co roku,
11 listopada będą
świętować także
mieszkańcy Śląska
Cieszyńskiego.
Witold Kożdoń

listopada 2019

Imieniny obchodzą:
Teodor, Ursyn
Wschód słońca: 6.45
Zachód słońca: 16.12
Do końca roku: 52 dni
(Nie)typowe święta:
Europejski Dzień
Wynalazcy
Przysłowia:
„Kiedy zima w listopadzie,
jeszcze w kwietniu zimno
się kładzie”

W

arszawianie i turyści będą
celebrować Święto Niepodległości na Krakowskim
Przedmieściu, gdzie na trzech scenach zaplanowano kilkugodzinny
multimedialny Festiwal Niepodległa.
10 listopada w siedzibie Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Ra-
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rzydzieści dwa miesiące ma
potrwać budowa nowej drogi I/68, stanowiącej trzeci etap
obwodnicy Trzyńca. Budowa odcinka z Trzanowic do Nieborów o
długości 5,4 km została zainaugurowana w środę po południu. Po
jej dokończeniu ruch tranzytowy
zostanie przeniesiony na nową
drogę, co ulży przede wszystkim
gminom Ropica, Trzycież i Gnojnik. Głównym wykonawcą prac
będzie spółka Eurovia.
W Nieborach, w miejscu, gdzie
kończy się wybudowana dotychczas obwodnica, pojawili się w
środę po południu m.in. przedstawiciele resortu transportu,
władz samorządowych, inwestora
i wykonawcy. Minister transportu
Vladimír Kremlík, dyrektor gene-

ralny Dyrekcji Dróg i Autostrad
Radek Mátl, prezydent Trzyńca
Věra Palkovská wraz z innymi
gośćmi symbolicznie wmurowali kamień węgielny pod budowę.
Kremlík i Mátl następnie w dresach hokejowych Stalowników
Trzyniec „rozpoczęli mecz”.
Zbyněk Hořelica, dyrektor Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej, zapewnił,
że nie powinno zabraknąć pieniędzy na budowę: – Inwestycja
pochłonie 2 145 mln koron netto,
budowa będzie finansowana z
budżetu PFIT, z tym, że jest projekt dofinansowania z programu
operacyjnego „Transport”. W projekcie budżetu na 2020 rok przeznaczymy na tę budowę blisko 1,4
mld koron. 
(dc)

piątek

dzień: 5 do 13 C
noc: 7 do 6 C
wiatr: 2-4 m/s
sobota

dzień: 7 do 14 C
noc: 10 do 3 C
wiatr: 2-5 m/s
niedziela

dzień: 3 do 8 C
noc: 8 do 7 C
wiatr: 1-2 m/s

11 listopada tradycyjnie będą
świętować również cieszynianie.
Uroczystości rozpoczną się o godz.
10.00
nabożeństwem
ekumenicznym w kościele Jezusowym
i manifestacją patriotyczną przy
pomniku Niepodległości na placu
Wolności (godz. 11.15), zakończą
zaś złożeniem kwiatów i odśpiewaniem „Roty” przed pomnikiem ku
czci śląskich legionistów.
Po południu na rynku tradycyjnie odbędzie się lekcja śpiewania
patriotycznego. Wcześniej, punktu-

www.glos.live

JABŁONKÓW

Gminy Mikroregionu Jabłonkowskiego mają w
swojej „stolicy” własne
drzewa. Pod koniec ub.
tygodnia posadzili je przedstawiciele stowarzyszenia
oraz wójtowie poszczególnych miejscowości. W efek-

BYSTRZYCA

cie powstała aleja 16
drzew, które odtąd będą
symbolizowały dobre
stosunki sąsiedzkie 16
gmin. Chodzi konkretnie
o 12 czereśni i cztery
wiązy.(sch)
KARWINA

Szpital w Raju ma od wtorku nowego dyrektora. Został nim Ivo Žolnerčík, który
wygrał konkurs ogłoszony
przez Urząd Wojewódzki w
Ostrawie. Funkcję pełni od
poniedziałku. Nowy dyrektor ostatnich trzynaście
lat spędził na stanowisku
zastępcy dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w
Ostrawie. Jego głównym
zadaniem będzie uspokojenie napiętych stosunków
panujących zwłaszcza na
oddziale ortopedii.(sch)
PIOTROWICE

Do pożaru dachu hali fabrycznej w piotrowickiej
strefie przemysłowej we
wtorek przed północą

Sztolnia „Królowa Luiza” w Zabrzu
otrzymała Nagrodę Europa Nostra
2019, nazwaną europejskim Oscarem dziedzictwa kulturowego. Ceremonia wręczenia lauru odbyła się w
ostatni piątek października w Paryżu.
– To wyjątkowe wyróżnienie i powód
do dumy dla całego regionu. To, co
stworzono w Zabrzu, jest wyjątkowe
w skali Europy – skomentował „na
gorąco” marszałek województwa
śląskiego, Jakub Chełstowski. W paryskiej ceremonii wręczenia nagród
uczestniczyło zaś ponad tysiąc osób,
m.in. wysokiego szczebla przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej,
państw członkowskich, a także
przedstawiciele organizacji dziedzictwa kulturowego z całej Europy.
Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu to
największy kompleks turystyczny
związany z dziedzictwem górnictwa
węgla kamiennego w Polsce i absolutny unikat w skali Europy. Najcenniejszymi elementami kompleksu są
podziemne wyrobiska o łącznej długości przekraczającej 5 kilometrów.
Od 2009 r. trwała ich rewitalizacja.

(wik)

• Członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska uczcili 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

J

ak co roku członkowie Rodziny
Katyńskiej w Republice Czeskiej
spotkali się we wtorek przy pomniku ofiar II wojny światowej na czeskocieszyńskim Konteszyńcu, by
uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Gościem okolicznościowej uroczystości była m.in. prezes Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego
Helena Legowicz.
– Witam was wszystkich bardzo
serdecznie i cieszę się, że choć pogoda nie dopisuje, jest nas dziś tutaj
tak dużo. Dzisiejsze wydarzenie jest
ważne, ponieważ mija właśnie sto
jeden lat, od kiedy Polska odzyskała
niepodległość. Trzeba też przypomnieć, że w tych dniach odzyskanie
niepodległości świętują również
nasi bracia Czesi. Dzisiejsza uroczystość ma więc na celu przypomnienie tych historycznych momentów
– mówił Józef Pilich, prezes RK.

Na Konteszyniec przybyli we
wtorek m.in. Stanisław Gawlik,
przewodniczący Sekcji Historii
Regionu przy ZG PZKO, a także delegacja działaczy Rodziny Katyńskiej z Katowic, z którą Zaolziacy
utrzymują regularne kontakty. Z
Warszawy przyjechała natomiast
Halina Pijarska, prywatnie córka
Józefa Pilicha. – Razem z mężem
i córką przystąpiłam do Rodziny
Katyńskiej i biorę czynny udział w
życiu tego stowarzyszenia. Oczywiście staram się również bywać na
takich uroczystościach – wyjaśniła, a zebrani złożyli kwiaty i znicze
pod tablicami z nazwiskami ofiar II
wojny światowej.
Na koniec odśpiewano „Rotę”,
po czym członkowie Rodziny Katyńskiej przenieśli się do czeskocieszyńskiej „Strzelnicy”, gdzie
kontynuowali
okolicznościowe
spotkanie. 
(wik)

Najwyższa jakość w harmonii ze smakiem

BYSTRZYCA

Miasto złożyło skargę
administracyjną przeciwko rozporządzeniu, które
Urząd Wojewódzki w
Ostrawie wydał w sprawie
skrzyżowania przed dużym
rondem. Miastu nie podoba się, że województwo
chce zakazać skręcania w
lewo na Szumbark samochodom jadącym od strony
Ostrawy. Województwo
argumentuje taką decyzję
względami bezpieczeństwa, miasto powołuje się
z kolei na zakorkowane
rondo. 
(sch)

Fot. ARC
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HAWIERZÓW

Dobra wiadomość dla
mieszkańców. Do wynajęcia
i wzięcia jest 500 kompostowników. Zainteresowani
mogą się po nie zgłaszać
w dniach 11-15 listopada
w Urzędzie Gminy. Oferta
dotyczy tych osób, które nie
posiadają jeszcze gminnego
kompostownika.(sch)

alnie o godz. 12.00, podobnie jak w
dziesiątkach innych polskich miejscowości zabrzmi na rynku „Mazurek Dąbrowskiego”. Przed rokiem
w akcji „Niepodległa do Hymnu”
wzięło udział prawie tysiąc podmiotów, które zorganizowały wspólne
śpiewanie na sześciu kontynentach.
Podobnie będzie w tym roku, a na
Śląsku Cieszyńskim polski hymn zaśpiewają nie tylko w Cieszynie, Bielsku-Białej czy Istebnej, ale także w
polskich szkołach podstawowych w
Wędryni i Lutyni Dolnej. 


CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

KARWINA

HAWIERZÓW

• Hokejowy początek budowy. Fot. DANUTA CHLUP

dia w Katowicach odbędzie się z kolei
„Koncert dla Niepodległej – Słowa,
które znaczą”. Upamiętni on nie tylko
Święto Niepodległości, ale także setną
rocznicę pierwszego powstania śląskiego. Czołowi artyści zaprezentują
zaś wybitne utwory polskiej muzyki
klasycznej we współczesnych aranżacjach oraz współczesne utwory rozrywkowe w klasycznych aranżacjach
symfonicznych.

PIOTROWICE

listopada 2019

POGODA

• Patriotyczne śpiewanie na cieszyńskim
Rynku w 2017 roku. Fot. Ox.pl
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Rodzina Katyńska
pamięta

W SKRÓCIE

Nagrodzona »Luiza«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

POJUTRZE...

Imieniny obchodzą:
Lena, Leon
Wschód słońca: 6.46
Zachód słońca: 16.10
Do końca roku: 51 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Jeża
Przysłowia:
„Gdy łagodna jesień
trzyma, będzie krótka,
ostra zima”
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wyjechały cztery jednostki
straży pożarnej. W czasie
interwencji śmiertelnych
obrażeń doznał zawodowy
strażak. Podczas ustalania przyczyn pożaru pod
52-letnim specjalistą z
30-letnim stażem pracy
zerwał się dach. Mężczyzna
spadł na ziemię i zginął na
miejscu na skutek ciężkich
obrażeń. – To tragiczne wydarzenie przypomina nam,
jak trudną i niezwykle ważną pracę wykonują strażacy.
To ogromny cios nie tylko
dla strażaków, ale przede
wszystkim bliskich. Rodzinie
i przyjaciołom składam wyrazy współczucia – powiedział hetman województwa
morawsko-śląskiego, Ivo
Vondrák.(szb)

Szczególnym wydarzeniem w życiu
każdego człowieka jest ślub. Chcąc
uświetnić ten dzień, nowożeńcy szukają
tego najodpowiedniejszego miejsca na
uczczenie tej specjalnej okoliczności. My
już je znaleźliśmy. Jest nim Zajazd Chata
Staropolska.

Z

ajazd Chata Staropolska to
obiekt restauracyjno-hotelowy,
który gwarantuje sukces każdej imprezie, niezależnie od tego, czy chodzi o wesele, komunię lub konfirmację, przyjęcie rodzinne, spotkanie
biznesowe albo konferencję naukową. Łącząc przestronne wnętrza,
niepowtarzalny klimat, doskonałą
kuchnię oraz rozsądną cenę, jest w
stanie zadowoli każdego klienta.
Do dyspozycji gości oddajemy
trzy niezależne, klimatyzowane
sale, których udekorowanie uzależniamy od gustu i upodobań
klienta. Jednocześnie wychodzimy naprzeciw wszelkim oczekiwaniom w kwestii wyboru menu. Nasza kuchnia łączy tradycje śląskie z
najnowszymi trendami międzynarodowymi i jest w stanie zaspokoić
gusty nawet najbardziej wybrednych smakoszów oraz sprostać
wszelkim fantazjom kulinarnym
klienta. Oprócz bogatej oferty Szefa Kuchni proponujemy oryginalne
rozwiązania zgodnie z indywidu-

alnymi sugestiami i
oczekiwaniami.
Zajazd Chata Staropolska po udanej
zabawie oferuje również miejsce na odpoczynek w 11 pokojach hotelowych.
Zapraszamy zatem
do skorzystania z
naszej oferty. Będzie
nam niezwykle miło
towarzyszyć
Państwu zwłaszcza w tak
wyjątkowym dniu,
jakim jest wesele. Jesteśmy gotowi spełnić każde Wasze marzenie. Do nas łatwo
traficie ze względu
na atrakcyjne położenie w pobliżu autostrady A1.
Odpowiemy
na
każde Państwa pytanie! 


Artykukł sponsorowany
GŁ-657

Chata Staropolska, 44-325 Mszana, tel: 0048 506 922 588, e-mail: manager@chatastaropolska.eu
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Jeśli w Beskidy,
to tylko z przyjaciółmi...
Blisko 1200 uczestników w 42 wycieczkach – turyści z PTTS „Beskid Śląski” podsumowali sezon wycieczek
wtorkowych i środowych. Imponująca była też liczba uczestników wtorkowego spotkania w Wędryni. 74 osobom
było wprawdzie ciasno, ale – jak to wśród przyjaciół – zawsze sympatycznie.
Szymon Brandys

N

ieformalne
spotkania
podsumowujące
zapoczątkował Karol Czudek,
który przed laty przygotował niespodziankę dla uczestników prowadzonych przez siebie wycieczek
i zaprosił ich do Domu PZKO w
Nawsiu. Po nim pałeczkę przejął
Robert Wałaski. Obaj jednak odeszli już na wieczną wędrówkę, a
ich pamięć uczczono minutą ciszy.
Dziś spotkania organizuje Jan Walek, który poprowadził też wtorkową pieszą wycieczkę z centrum
Trzyńca na boisko w Wędryni.
– Niektórzy wybrali godzinny spacer wzdłuż Olzy, inni dojechali do
restauracji autobusem – wyjaśniał.
Zresztą krótsze spacery przyjęły
się w „Beskidzie” bardzo dobrze.
4-kilometrowe trasy to nowość w
ostatnim sezonie, a takich spacerów zorganizowano 13. – Zauważyliśmy, że wielu turystów, którzy
wcześniej chodzili na wtorkowe
wycieczki, przestało w nich uczestniczyć, bo te wyprawy były już dla
nich zbyt długie. Stąd wziął się pomysł na środy – mówiła „Głosowi”
wiceprezes „Beskidu” Wanda Farnik. W ramach tych wycieczek turyści odkrywali mało znane zakątki m.in. Stonawy i Orłowej czy też
wędrowali wzdłuż Ostrawicy do...
Ostrawicy. – Nie umiem już tak
latać po górach jak kiedyś. Dzięki
środom zobaczyłem znów na przy-

•– Kocham Beskidy, a tutaj
jest świetne towarzystwo.
Nie siedzę w domu, chodzę,
trenuję, to działa na mnie
uzdrawiająco – wyjaśniała
jubilatka Bożena Tokárowa.
Fot. SZYMON BRANDYS

kład Orłową, z której pochodzę, ale
zupełnie od innej strony. Tutaj dla
każdego coś się znajdzie – dodał
Bolesław Fukała.
Sezon – jak przyznają organizatorzy – był bardzo bogaty. We wtorki kontynuowano m.in. trasę pod
nazwą „Leśne kościoły”, czyli wyprawy pod przewodnictwem Stanisława Pawlika do miejsc, w których
potajemnie spotykali się ewangelicy w okresie kontrreformacji. W
„Beskidzie Śląskim” chodzi jednak nie tylko o samą turystykę,
ale przede wszystkim o spotkania
w gronie przyjaciół. – Dobrze się
razem czujemy, bez względu na

to kim i skąd jesteśmy, a ponadto
czerpiemy energię z przyrody – dodaje Farnik.
Wtóruje jej pochodząca z Południowych Moraw Bożena Tokárowa. – Kocham Beskidy, a tutaj jest
świetne towarzystwo. Nie siedzę w
domu, chodzę, trenuję, to działa na
mnie uzdrawiająco.
I rzeczywiście – pomimo podeszłego wieku pani Bożena sprawia
wrażenie energicznej i wysportowanej kobiety. We wtorek koledzy
i koleżanki zaśpiewali jej z okazji
urodzin „Sto lat”. – To są naprawdę
ogromni patrioci! Mam wprawdzie
problemy ze zrozumieniem gwary

czy języka polskiego, ale to nie stanowi przeszkody. Muszę się jeszcze
nauczyć piosenki „Szumi jawor”.
Hymn górali beskidzkich otwiera zresztą każde spotkanie „beskidzioków”, nie mogło go więc
zabraknąć przy okazji podsumowania sezonu. – Podsumowanie
nie oznacza jednak końca, chodzimy na wycieczki przez cały rok.
Zawsze można do nas dołączyć,
serdecznie zapraszamy! – zachęca
Wanda Farnik.
Oficjalne podsumowanie sezonu
turystycznego PTTS „Beskid Śląski” zaplanowano na 23 listopada
w PZKO w Lesznej Dolnej.


REKLAMA

Ogród naturalny przy przedszkolu
z polskim jezykiem nauczania w Łomnej Dolnej

W

piątek 20 września przy szkole w
Łomnej Dolnej można było zauważyć
więcej ruchu, niż zwykle. Tego dnia rodzice
wraz z dziećmi z łomniańskiego przedszkola
wspólnie pracowali, by „podrasować” ogródek przy budynku.

Dzieci mogły własnoręcznie posadzić różne
rośliny, spulchnić ziemię czy podlewać dopiero co posadzone kwiaty. W nagrodę za wysiłek
na koniec pracy pieczono kiełbaski na grillu.
Projekt został współfinansowany przez
Państwowy Fundusz Środowiska RC na pod-

stawie decyzji ministra środowiska. Fundusz
współfinansował cały ogród od projektu po
realizację (rabatki z ziołami i jarzynami, hotelik dla owadów, kwiaty dla motyli, chodnik
sensoryczny, ławeczki w cieniu jabłoni i mały
plac zabaw na piasku).

Artykuł sponsorowany GŁ-649

POLECAMY
Promocja »Sękatych ludzi«

W związku z przypadającą w tym
roku 120. rocznicą urodzin Karola
Piegzy Kongres Polaków w RC postanowił wznowić publikację jego
autorstwa pt. „Sękaci ludzie”. Książka
ta ukazywała się na rynku wydawniczym już dwukrotnie, w 1960 oraz
1979 roku. Jak pisze we wstępie do
wznowionego wydania „Sękatych
ludzi” Danuta Branna, gwara cieszyńska (...) była sto lat temu pierwszym
językiem zdecydowanej większości
mieszkańców tych terenów, ich językiem ojczystym. Różniła się ona
w zależności od miejsca i środowiska.
Trochę inaczej mówili „hawiyrze” z
Orłowej lub Karwiny, trochę inaczej
„gorole” w regionie jabłonkowskim,
ale w zasadzie cały czas był to ich
wspólny język ojczysty „po naszymu”.
To właśnie w tym języku, najbardziej
„swojskim” i rozumianym na całym
Zaolziu, postanowił swe opowiadania pisać i publikować Karol Piegza.
W książce znalazły się kolekcjonowane przez lata opowieści, anegdoty
i dowcipy zapisane czystą gwarą z początku minionego wieku, a więc językiem dosyć znacznie różniącym się od
tego, którym aktualnie posługują się
mieszkańcy Zaolzia. Kongres Polaków
postanowił zorganizować promocję
we współpracy z Oddziałem Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej
w Karwinie. Spotkanie niewątpliwie
uatrakcyjni występ Karola Suszki, który przeczyta fragmenty książki.
Organizatorzy serdecznie zapraszają
wszystkich zainteresowanych do biblioteki na Rynku Masaryka w Karwinie Frysztacie w poniedziałek 11 listopada 2019 o godzinie 16.30.  (Koł)

•••
Dwujęzyczność na Zaolziu

Kongres Polaków w Republice Czeskiej serdecznie zaprasza do wzięcia
udziału w seminarium roboczym na
temat „Dwujęzyczność na Zaolziu w
świetle wyników badań naukowych.
Specyfika regionalna a standardy
europejskie”.
W ubiegłych latach wybrane europejskie placówki naukowe, w
tym również Fakultet Przyrodniczy
Uniwersytetu Ostrawskiego, przeprowadziły w krajach Europy Środkowej badania naukowe na temat
dwujęzyczności. Za pomocą licznych
wywiadów sterowanych i ankiet
zebrano bogaty materiał świadczący
o opinii publicznej w kwestii dwujęzyczności i podwójnego nazewnictwa w różnych regionach Europy. W
ramach seminarium zebrane dane
dotyczące Republiki Czeskiej i Zaolzia
przedstawi i zinterpretuje dr Přemysl
Mácha z Instytutu Etnologicznego
Akademii Nauk RC w Brnie. Będzie
to wspaniała okazja do zapoznania
się z opinią szerokiej publiczności
Zaolzia na temat dwujęzyczności i jej
stosunkiem do tej kwestii oraz ogólnego wizerunku Polaków w oczach
społeczeństwa czeskiego. Po wystąpieniu organizatorzy przewidują dyskusję dotyczącą wprowadzenie standardów europejskich w dziedzinie
ochrony języków mniejszościowych
w Europie i na Zaolziu.
Seminarium odbędzie się w środę
13 listopada 2019, o godz. 16.30
w siedzibie Kongresu Polaków w
Czeskim Cieszynie (ul. Grabińska
458/33). Przewidywany koniec około
godz. 18.30. Impreza organizowana
jest przy współudziale Komitetu ds.
Mniejszości Narodowych w Czeskim
Cieszynie. Serdecznie zapraszamy.
Mariusz Wałach,
prezes Kongresu Polaków w RC

ZBLIŻENIA
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Mamy uczą się polskiego
Ponad połowa dzieci uczęszczających do Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Żwirki i Wigury w Cierlicku wychowuje się w rodzinach dwujęzycznych. Z myślą
o rodzicach, którzy nie znają języka polskiego, placówka zorganizowała w tym roku kurs
językowy. Podobne odbywają się także w Lutyni Dolnej, Jabłonkowie i Łomnej Dolnej.
Danuta Chlup

C

zęstym – i skądinąd zrozumiałym – argumentem
rodziców Czechów, którzy
wahają się, czy zapisać dziecko do
polskiej szkoły, jest nieznajomość
języka. Utrudnia ona śledzenie
materiału, które dziecko przerabia
w szkole. Trudno w końcu pomóc
dziecku w odrabianiu lekcji, kiedy
samemu nie zna się języka.
– Kursy polskiego dla częskojęzycznych rodziców odbywają się
w czterech polskich szkołach na
Zaolziu w ramach projektu, który realizuje Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej we współpracy ze
szkołami. Mamy dofinansowanie z
dwóch źródeł: z dotacji Kancelarii
Rządu RC oraz z Funduszu Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków. Na
razie mamy zapewnione finanse
do końca roku – mówi Michał Przywara z SMP.
W Cierlicku inicjatywa otwarcia
kursu wyszła od jednej z matek –
Czeszek. Do niej dołączyły kolejne
chętne. Zajęcia rozpoczęły się w
październiku, odbywają się w szkole we wtorki po południu. Kurs jest
bezpłatny. Uczestniczki pracują w
dwóch małych grupkach, dzięki
czemu nauczycielki mogą do każdej podejść indywidualnie.

ANKIETA
Dlaczego zapisała się
pani na kurs i czy miała
pani wcześniej kontakt
z językiem polskim?
Petra Kafkowa

Moje dzieci chodzą do polskiej szkoły
– Natalia do drugiej klasy, Kuba do
piątej. Pochodzę z Czeskiego Cieszyna, więc z polskim się zetknęłam.
Mąż i jego cała rodzina mówią po
polsku, „po naszymu”. Natalia bardzo
lubi „Nietradycyjny podręcznik komunikacji polsko-czeskiej”, który dostaliśmy na kursie, każdego ranka go
czyta. Ponadto czyta mi polskie bajki.

Nikola Volejníčkowa

Syn chodzi do przedszkola. Polskiego zaczęłam się uczyć nie tylko ze
względu na niego, ale też powodu
pracy. Mój mąż jest biznesmenem
w Polsce, a ja pracuję jako jego asystentka. Przyda mi się więc polski.
Poza tym rodzina mówi „po naszymu”.

Žaneta Tomanowa

Mój syn także jest przedszkolakiem,
ale już w przyszłym roku będzie
uczniem. Myślę, że polski wykorzystam nie tylko przy odrabianiu zadań
z synem, ale także na wycieczkach
do Polski oraz w pracy. Mam kontakt
z językiem polskim, ponieważ cała
rodzina męża mówi po polsku, mamy
także dużo polskich przyjaciół. W
zasadzie wszystko rozumiem, ale
brakowało mi odwagi, żeby zacząć
mówić po polsku.

• Nela Malíkowa na zajęciach z Ireną Włosok.

Radka Michalski

Wyszłam za mąż za Polaka, przeprowadziliśmy się do Cierlicka z okolic
Frydka-Mistka. Tam raczej nie słyszałam polskiego. Nasz syn chodzi do
przedszkola, za dwa lata pójdzie do
szkoły. Zdecydowałam się na kurs
właśnie ze względu na niego, żebym
mogła w przyszłości się z nim uczyć.

Najtrudniejsza jest
wymowa

Zajęcia w pierwszej grupie prowadzi Barbara Smugała, dyrektorka
szkoły. Uczestniczą w nich cztery
młode kobiety: Petra, Nikola, Žaneta i Radka.
– Korzystam z materiałów, które
wykorzystuję podczas pracy z moimi uczniami. Właśnie dlatego, że
ten kurs tak jest pomyślany, aby
mamy mogły pracować z dziećmi.
Mamy nawet w planie taką lekcję,
podczas której mamy i dzieci będą
pracowały razem. Fajne są także podręczniki, które dostaliśmy
z Centrum Pedagogicznego dla
Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. Nazywają się „Nietradycyjny podręcznik komunikacji polsko-czeskiej”.
Otrzymała go każda z uczestniczek
– opowiada Smugała.
Na lekcji w ruch idą karty z zadaniami z popularnej gry planszowej
„5 sekund Junior”, czasopismo dla
dzieci „Jutrzenka”, różne zestawy
edukacyjne wykorzystywane na
lekcjach w szkole. Uczestniczki starają się opowiedzieć po polsku, jak
spędziły weekend, rozwiązują zagadki w „Jutrzence”, na podstawie
historii obrazkowych mają opowiedzieć o różnych sytuacjach, w
jakich znalazły się dzieci. Dodam,
że wcale niełatwych do opowiedzenia w bądź co bądź obcym dla nich
języku, którego uczą się dopiero
od paru tygodni. Ale radzą sobie w
miarę dobrze, choć widać, że polska wymowa czasem daje się im we
znaki, a zamiast polskich słów nasuwają się czeskie odpowiedniki.
Kolejnym zadaniem jest łączenie
w całość podzielonych na części,
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•••
Początkowo
rozmawiałam
z Polakami po
angielsku, ale potem
odkryłam, że lepiej
starać się mówić po
polsku albo chociaż
po czesko-polsku,
wtedy ludzie są
bardziej otwarci

• Barbara Smugała pomaga kursantkom opowiedzieć historie przedstawione na
obrazkach.

• W zajęciach dla początkujących uczestniczą (od lewej): Petra Kafkowa, Nikola
Volejníčkowa, Žaneta Tomanowa i Radka Michalski. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

podobnych do siebie zdań, które przydadzą się w sytuacji, kiedy
trzeba kogoś poprosić o radę czy
pomoc. Pod koniec lekcji nauczycielka czyta tekst o zimowej zabawie dzieci, a kursantki odpowiadają na pytania do tekstu.

Zahartowana Warszawą
W tym samym czasie w innym lokalu nauczycielka Irena Włosok
prowadzi zajęcia dla zaawansowanych.
– Na razie tylko dwie panie zdecydowały się na zaawansowaną
grupę. Jedna z nich jest mamą
dziecka uczęszczającego do drugiej klasy, druga ma dwoje dzieci w

przedszkolu. Te panie już w miarę
dobrze umieją się posługiwać językiem polskim, potrafią przeczytać
polskie dokumenty, czasem sięgają
po polskie książki – mówi Włosok.
Tym razem wyjątkowo przyszła
tylko jedna kursantka, druga się
usprawiedliwiła. Nela Malíkowa w
miarę płynnie mówi po polsku, ma
dobry zasób słów, zdradza ją jedynie czeski akcent. Zaraz wszystko
się wyjaśnia. – Pochodzę z okolic
Ołomuńca, męża mam z Karwiny.
Wcześniej pracowałam w Warszawie. Na początku rozmawiałam
z Polakami po angielsku, ale potem odkryłam, że lepiej starać
się mówić po polsku albo chociaż

Nela Malíkowa,
uczestniczka kursu

po czesko-polsku, wtedy ludzie
są bardziej otwarci. Teraz jestem
już czwarty rok na urlopie wychowawczym, więc raczej rzadko mam
kontakt z językiem polskim, a
chciałabym po urlopie pracować w
firmie czesko-polskiej. Kiedy więc
nadarzyła się okazja, uznałam, że
to świetna sprawa – uśmiecha się
kobieta.
Irena Włosok wyjaśnia, jak wyglądają zajęcia w jej grupce: – Przygotowuję krótki tekst do przeczytania – dzisiaj na przykład mamy
wiersz. W tekście tym pojawiają się
wyrazy, z którymi panie być może
się jeszcze nie zetknęły. Dzisiaj
są to na przykład takie słowa czy

wyrażenia, jak śmiałek, dorożka,
skarbnica, nie z tej ziemi. Drugim
ważnym obszarem są gramatyka i
ortografia. Omawiamy zagadnienia, które uczestniczkom mogą
sprawiać problemy. Tym razem
przerabiana będzie pisownia „nie”
z czasownikiem i będziemy kontynuowały odmianę czasowników.
Nauczycielka zdradza, że większość tekstów i rozmówek sama
przygotowuje, lecz sięga także po
podręcznik języka polskiego dla
obcokrajowców „Polski krok po
kroku”.
I tak, krok po kroku, cierlickie
mamy Czeszki coraz śmielej mówią
po polsku. 
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PRZEDSTAWIAMY

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.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

Oni lubią działać
W samorządzie szkolnym zaangażowali się od razu w pierwszej klasie. Teraz przejęli
pałeczkę od swoich poprzedników. Daniel Kacarov został nowym prezesem,
a Dorota Bartnicka jego zastępczynią w Radzie Uczniowskiej w Polskim Gimnazjum
w Czeskim Cieszynie.
• Samorząd szkolny Polskiego Gimnazjum tworzy
po dwóch przedstawicieli każdej klasy oraz wszyscy chętni do działania. Fot. JANINA BIEŃ

Biało-czerwony piknik

Fot. BEATA SCHÖNWALD

Daniel Kacarov

Jestem uczniem trzeciej klasy, mieszkam w Czeskim Cieszynie. Wybrałem
Polskie Gimnazjum, ponieważ ta szkoła daje po maturze możliwość wyboru
spośród różnych kierunków studiów. W wolnym czasie tańczę w zespole „Błędowice”. Interesuję się polityką i stosunkami międzynarodowymi.

D

Dorota Bartnicka
Do gimnazjum poszłam dlatego, bo jest to szkoła z polskim językiem nauczania, a ja chciałam kontynuować edukację w tym języku. Mieszkam w Lesznej
Dolnej, uczęszczam do zespołu ludowego oraz występuję w musicalach w
cieszyńskim Teatrze na Dłoni. Ogólnie zajmuję się śpiewem, tańcem i aktorstwem. Po maturze myślę o prawie albo jakimś kierunku artystycznym.

Zostań tłumaczem
Z

Beata Schönwald

Jak sądzicie, dlaczego wybór padł
akurat na was?
D.B.: – Jest takim zwyczajem, że
trzecioklasiści przejmują organizację życia szkolnego. Nie bez znaczenia był też fakt, że w zeszłym roku
byliśmy koordynatorami Dni Kultury Studenckiej w Dziupli. Poza
tym oboje należymy do osób, które
lubią coś organizować i udzielać się
społecznie. W tym roku np. weszliśmy w skład zarządu Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.
Co uważacie za swoje najważniejsze
zadanie?
D.K.: – Na pewno jest ważne, żeby
otwierać dyskusję między dyrekcją, nauczycielami i uczniami. My,
jako reprezentacja uczniów, możemy zgłaszać różne wnioski i propozycje, a także przedstawiać skargi,
jeżeli takie się pojawią.
D.B.: – Chcemy też pracować nad
lepszą komunikacją z SMP. Myślę,
że jest to bardzo ważne, ponieważ
nasze gimnazjum jest największym
skupiskiem młodzieży polskiej
na Zaolziu. Dlatego byłoby fajnie,
gdyby ta współpraca dobrze się
układała.
W kalendarzu gimnazjum co roku
pojawia się szereg imprez organizowanych przez samorząd uczniowski.
Te sprawdzone się powtarzają. Czy
w tym roku szkolnym będzie podobnie?
D.K.: – Wróciliśmy na przykład

do organizowania raz w miesiącu
zdrowych śniadań. We wrześniu i
październiku już się one odbyły, a
ich organizatorami były klasy IVA
i IVB. W następnych miesiącach
będą je przygotowywać kolejne
klasy. Takie śniadania są ciekawym
urozmaiceniem dnia szkolnego,
a także możliwością zarobku, ponieważ utarg trafia do funduszu
klasowego organizatorów. Prócz
tego pragniemy nawiązać do takich
imprez, jak mikołajki, walentynki
czy Dzień Tolerancji. Jeśli chodzi
o tę ostatnią, to zamierzamy trochę zmienić jej koncepcję, a także
nadać jej nową nazwę. Wynika to
stąd, że chcemy wyjść poza temat
szeroko pojętej tolerancji i skupić
się również na innych aktualnych
problemach ogólnoświatowych.
D.B.: – Planujemy zapraszać nie
tylko ciekawych gości, ale także
potraktować ten dzień w bardziej
interaktywny sposób, położyć większy nacisk na zajęcia warsztatowe.
Obecnie pracujemy zarówno nad
nazwą tej imprezy, jak i nad jej treścią.

pracy. Uważamy, że jeżeli zaprosimy np. jakiegoś lekarza, prawnika
czy wykładowcę uczelni wyższej,
to takie spotkanie może być bardzo
użyteczne dla trzecio- lub czwartoklasistów, którzy się decydują, na
jakie studia wysłać zgłoszenie.
D.B.: – Chodzi o historie z życia
wzięte, które będą pokazywać pozytywne i negatywne aspekty danej profesji.

Będą też inne nowości?
D.K.: – W tym roku nawiązaliśmy
współpracę z Biblioteką Miejską w
Trzyńcu, która ma się odbywać na
zasadzie „my wam pomagamy, a
wy pomagacie nam”. Konkretnie
będzie chodziło o przeniesienie na
grunt naszego gimnazjum projektu
„Żywa biblioteka”, który polega na
tym, że przedstawiciele – w naszym
konkretnym przypadku – różnych
profesji będą opowiadali o swojej

Dobry pomysł to jedna rzecz, druga,
to przekonać do niego ludzi. Czy
młodzież jest chętna zostać po lekcjach, żeby wziąć udział w spotkaniu
zorganizowanym przez ich kolegów?
D.K.: – Ogólnie jest tak, że po lekcjach wszyscy śpieszą się do domu.
Z drugiej strony, jeżeli jest ciekawy
gość, to nie brakuje chętnych. Tak
było np. w przypadku spotkania
z dziennikarzem Václavem Moravcem. Była pełna aula.


Mówiliście o wzajemnej pomocy. Na
czym będzie ona polegać?
D.B.: – My będziemy pomagali
przy organizacji spotkań „Żywej biblioteki” w Trzyńcu, a w zamian za
to tamtejsza placówka udostępni
nam sieć kontaktów do ciekawych
osób i ogólnie dostęp do całego
projektu.
D.K.: – „Żywa biblioteka” nie jest
bowiem pomysłem biblioteki w
Trzyńcu, ale projektem ogólnoświatowym i żeby go realizować,
trzeba posiadać odpowiedni certyfikat. Pierwsze spotkanie w gimnazjum odbędzie się jednak najwcześniej po Nowym Roku.

nasz języki i chciałbyś się
sprawdzić jako tłumacz? Masz
po temu okazję, startując w konkursie Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu Ostrawskiego pn.
„Dzień z przekładem”. Tłumaczyć
możesz z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz polskiego.
Konkurs, na temat którego
szczegóły są dostępne na stronie
internetowej wydziału, odbywa
się w dwóch kategoriach – dla
studentów uczelni wyższych oraz
uczniów szkół średnich. Ci pierwsi mogą oddawać tłumaczenia
również z języków portugalskiego,
włoskiego i łaciny. Do wyboru jest
proza, poezja oraz teksty fachowe.

GIMNAZJALNY

Uczniowie szkół średnich mogą się
zgłaszać na konkurs tylko za pośrednictwem swoich nauczycieli.
Tłumaczenia powinni nadsyłać do
połowy stycznia przyszłego roku.
Jurorzy, wśród których zasiądzie
również Petr Vidlák, tłumacz powieści polskiej noblistki, Olgi Tokarczuk, przyznają trzy pierwsze
miejsca w każdej kategorii językowej. Ogłoszenie wyników nastąpi
10 marca.
Według organizatorów, największą popularnością cieszą się co
roku tłumaczenia z języka angielskiego. W ub. edycji łącznie wzięło
udział w konkursie 136 uczniów
szkół średnich oraz 38 studentów.
(sch)

KALENDARZ

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada

W tym dniu Polacy świętują niepodległość uzyskaną po 123 latach zaborów.
Uczniowie gimnazjum w związku z tym obejrzą w cieszyńskim kinie „Piast” film
pt. „Piłsudski”.

RODZICE W SZKOLE
12 listopada

O godz. 16.30 odbędzie się w auli Walne Zabranie koła Macierzy Szkolnej, po
nim nastąpią wywiadówki. Dla pierwszoklasistów to również pierwsze oceny
kwartalne w nowej szkole.

ZATAŃCZĄ POKAZOWO
16 listopada

W Domu Kultury „Trisia” odbędzie się końcowa Galowa Lekcja Tańca. Drugoklasiści, bo to oni stanowią tradycyjnie większość kursantów, pokażą, czego się
nauczyli.

PIERWSZA PASÓWKA
22 listopada

Uczniowie klasy IVA jako pierwsi staną się maturzystami. O godz. 17.00 odbędzie się ich pasowanie połączone z zabawą.

Królewska wystawa

Fot. DANUTA CHLUP

Z czym kojarzy Wam się zamek? Z królewną, jej pięknymi sukniami, z karetą
zaprzęgniętą w dorodne konie? Może nie wszyscy wiecie, że taki bajkowy obiekt
macie na wyciągnięcie ręki – we Frysztacie. Są i komnaty, i rozległy park, i… baśń
o królewnie, królewiczu, klątwie i dwugłowym smoku.

O

d początku listopada do
końca roku można po
przerwie zwiedzać we
frysztackim zamku ciekawą wystawę poświęconą czesko-słowackiej baśni filmowej „Kiedy
smoka boli głowa”. Niektóre sceny kręcono właśnie w tym miejscu. Przypomnijmy, że w rolę

króla wcielił się zmarły niedawno
Karel Gott.
Ekspozycja znajduje się w
dwóch salach na parterze zamku.
Na wystawie obejrzycie oryginalne filmowe stroje i rekwizyty,
zdjęcia z planu filmowego, a nawet tytułowego smoka. Możecie
także obejrzeć na ekranie krótki

dokument o tym, jak powstawał film oraz wypróbować swoje
umiejętności językowe, dopasowując czeskie i słowackie słowa.
A dodatkowo zrobić sobie zdjęcie
na królewskim tronie!
Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
Można ją zwiedzać od wtorku do
niedzieli w godz. 10.00-17.00.  (dc)

Wizyta na poczcie

GŁOSIK I LUDMIŁKA

W

Dynia nie taka straszna...

G

łosik wybrał się na długi jesienny
spacer. To nic, że kropił deszcz –
skrzaty przecież nie są z cukru! Zdziwił
się trochę, że Ludmiłka nie zechciała
mu towarzyszyć, ale cóż – z dziewczynami nigdy nie wiadomo, nastroje się u
nich zmieniają jak przysłowiowa marcowa pogoda.
Wrócił po dwóch godzinach. Ludmiłka już się nawet zaczynała martwić, że
może zabłądził. Z drugiej strony długa
nieobecność Głosika była jej na rękę,
bo nikt jej nie przeszkadzał w kuchni.
A trzeba wiedzieć, że kuchnia skrzatów
przypominała pobojowisko. Wszędzie
leżały albo całe dynie, albo dynie poćwiartowane, ewentualnie resztki przeznaczone na kompost.
Głosik osłupiał, kiedy to zobaczył.
– Ludmiłko??!! – zawołał takim tonem, jakby przyłapał ją na jakiejś godnej potępienia czynności.
– Czego się tak drzesz? – zaperzyła się Ludmiłka.
– Umyj ręce po spacerze, bo tu się pracuje z żywnością.
Nie dotykaj niczego brudnymi paluchami.
Głosik puścił mimo uszu polecenia Ludmiłki. Piętrzące się na stole dynie nie dawały mu spokoju.
– To nieładnie z twojej strony! – oświadczył obrażony. – Kiedy ja chciałem sobie zrobić z dyni lampion na
Halloween, przekonałaś mnie, że to święto nie ma nic
wspólnego z naszą tradycją, więc żebym sobie dał spo-

olnolutyńskie przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, rodzice
i przyjaciele szkoły spotkali się w piątek 18 października nad brzegiem Olzy w Wierzniowicach na „Pikniku na granicy”. Zaszczyciła go swoją obecnością pani konsul generalna RP, Izabella Wołłejko-Chwastowicz.
Ogród Domu PZKO w Wierzniowicach, znajdujący się na samej granicy
polsko-czeskiej, zdominowały barwy biała i czerwona. Góralska muzyka
kapeli „Czymuni” wprowadziła uczestników w pogodny nastrój. Biesiadowanie przy ognisku poprzedziło kilka konkursów i zabaw skierowanych
do przedszkolaków i uczniów. Dzieci w wieku od 3 do 11 lat uczestniczyły
w zawodach na hulajnogach i konkursie na najbardziej pomysłowy strój
nawiązujący do symboli Polski. Młodzież z klas starszych uczestniczyła w
grze „Cieszyńskie GO”, prowadzonej przez panią Barbarę Kubiczek z Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Cz.
Cieszynie. Uczniowie najbardziej byli podekscytowani podczas konkursu
„Poznajemy Polskę”. Konkurs wiedzy o Polsce miał formę zagadek, zadań
praktycznych i gier edukacyjnych. Nagrodę główną – tablet w kategorii
klas 1.-5. zdobyła Julia Baranowska, w kategorii klas 6.-9. Hanna Klus. Pozostali uczestnicy otrzymali książki oraz słodkie nagrody.
– Zabawy i konkursy to forma działania, która najbardziej trafia do dzieci i młodzieży. Nawiązywanie do tradycji regionu oraz historii czy realiów
Polski może być interesujące i ekscytujące. Łączenie przeszłości z teraźniejszością chociażby poprzez wybór miejsca pikniku oraz nagród głównych nie jest bez znaczenia. Jesteśmy przekonani, że szerzenie wiedzy o
Polsce oraz integracja społeczności polskiej są ważnymi składnikami własnej tożsamości, poczuciem dumy z własnego pochodzenia. Pragnę więc
skierować szczere podziękowania do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
które w ramach projektu „Urodziny Biało-Czerwonej” sfinansowało nasze
przedsięwzięcie – powiedziała dyrektor placówki, Sabina Suchanek.

A. Brzeżek

Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

kój. A teraz, kiedy już jest po Halloween, nagle sama je
robisz!
Ludmiłka wstała od stołu i wzięła się pod boki.
– Najpierw się porządnie rozejrzyj wokół siebie, a
potem gadaj głupstwa! Gdzie widzisz lampiony albo
może straszydła z dyni? Dostałam dynie od przyjaciół
i teraz robię z nich przetwory. A jeżeli jesteś głodny, to
na kuchence stoi garnek z zupą. Dyniową.
Głosikowi zabrakło argumentów. Poczłapał do łazienki, a gdy wrócił, wlał do talerza pokaźną porcję
zupy. Bądź co bądź po spacerze był głodny. (dc)

•••

ostatnim tygodniu
października
temat przewodni zajęć dzieci z Przedszkola z polskim
językiem nauczania w Orłowej brzmiał: „Jak przekazujemy
informację”.
Od poniedziałku dzieci
poznawały drogę listu,
tworzyły własny znaczek
pocztowy oraz odkrywały,
co to takiego ta informacja. Punktem kulminacyjnym była środowa wizyta
na poczcie w Orłowej.
Przedszkolaki zapoznały się z pracą przy okienku, zwiedziły wielką salę,
gdzie każdego ranka są
segregowane
ogromne
ilości listów oraz poznały
pana listonosza z charakterystyczną wielką torbą
na ramieniu. Niesamowitym elementem wizyty było samodzielne ostemplowanie pocztówek i
wcześniej zaprojektowanych znaczków pocztowych. A niewątpliwie sam
fakt, że dzieci siedziały po drugiej stronie „okienka”, pozostanie w ich pamięci na bardzo, ale to bardzo długo.
W zamian dzieci wręczyły rysunki paniom pracującym na poczcie oraz
zaśpiewały piosenkę.
W imieniu dzieci bardzo dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie, uśmiech i
serdeczność wszystkich pań z poczty w Orłowej. Dziękujemy również za
drobne upominki.

Kinga Sýkorowa-Czakon
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Puzzle tour, czyli olej inaczej
Maluje klasyczną techniką olejną, lecz jego obrazy mają nietypową formę, są interaktywne. W ramach projektu
„Puzzle Tour” wystawia je po obu stronach granicy. Na co dzień František Szymczysko jest bibliotekarzem
i grafikiem w Bibliotece Miejskiej w Czeskim Cieszynie.
Danuta Chlup

Olej to technika używana już przez
dawnych mistrzów. Na czym polega
innowacyjność twojej twórczości?
– Zajmuję się malarstwem olejnym,
a więc techniką tradycyjną, jednak
moje podejście do obrazu jest nieco inne od tradycyjnego. Odbiorca
nie musi tylko biernie oglądać obrazów, ale może czynnie uczestniczyć w ich tworzeniu – układać je,
przestawiać, bawić się nimi, obracać je. Moje obrazy tworzą układanki, puzzle.
Inspirowałeś się podobną twórczością, czy to był twój własny, autorski
pomysł?
– Nigdzie tego nie widziałem. Moją
inspiracją są tradycyjne tematy,
które przez wieki leżały w centrum
zainteresowań artystów: portret,
postać, pejzaż, martwa natura. Jednak te wszystkie tematy staram się
pokazać w inny sposób, tak, aby w
tworzeniu obrazów uczestniczyli
także odbiorcy. Generalnie jesteśmy
przyzwyczajeni, że przychodzimy
na wernisaż, do muzeum i biernie
oglądamy wystawione dzieła. Sam
staram się podróżować po muzeach
i galeriach europejskich, a najbardziej interesują mnie dawni malarze. W tych muzeach brakowało mi
zawsze pewnej swobody – wszędzie
wiszą zakazy: nie wolno dotykać,
nie wolno fotografować. I to było dla
mnie bodźcem, żeby stworzyć coś
nowego, żeby dać odbiorcy tradycyjne tematy, ale tak, aby mógł dotknąć, pomyśleć, uczestniczyć, a nie
tylko biernie oglądać.

Fot. ARC F. Szymczysko

Twoje obrazy to układanki składające się z wielu elementów. Jak one
powstają?
– Wykorzystuję grafikę komputerową. Najpierw robię zdjęcie, przetwarzam je w grafikę, następnie tnę
obraz i przygotowuję go do malowania. Gdybym najpierw namalował
obraz na płycie pilśniowej i potem
go pociął, wtedy bym go zniszczył.
Grafika komputerowa umożliwia mi
precyzyjne przygotowanie określonej liczby elementów puzzli, które
później jeden po drugim maluję i te
części idealnie do siebie pasują.
Twoja twórczość składa się z cykli i
podcykli. Opowiedz o nich.
– Pierwszy cykl „Układanki”, jak
sama nazwa wskazuje, nawiązuje do
popularnych dawniej układanek, w
których przesuwało się kwadratowe
elementy ułożone w ramce. Składa się z portretów moich bliskich,
jest wśród nich także Zofia Waniok,
która swoją twórczością bardzo
mnie zainspirowała. Ten cykl był

moją pracą dyplomową w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w
Cieszynie. Później powstało „Nowe
pokolenie”. Jeśli chodzi o formę, nawiązałem tu do popularnych w średniowieczu i na początku renesansu tryptyków, które wówczas miały
przeważnie tematykę religijną. W
środku znajdował się główny motyw,
po bokach mniej ważne, które uzupełniały całość. W moim tryptyku
„Nowe pokolenie” w centrum uwagi jest komputer i Internet. Z jednej
jego strony przedstawiłem starsze,
odchodzące pokolenie, które za bardzo nie rozumie tego nowego świata,
z drugiej strony pokolenie wchodzące w życie, które aktywnie uczestniczy w przemianach. Żeby podkreślić
główny motyw, a nie używać do tego
elektryczności – bo wyznaję zasadę,
że także nowoczesne tematy oddaję
tradycyjną techniką – użyłem farby
fluorescencyjnej.
Z wystawy, która jakiś czas temu
odbyła się w Domu PZKO w Gnoj-

Zostań asystentem pedagoga
W

przyszłym roku w Czeskim
Cieszynie zostanie zorganizowany kurs asystenta pedagoga
dla polskich szkół w RC. Zgłoszenia
przyjmowane są do połowy grudnia. Projekt realizowany przez pozarządowy Institut pro vzdělávání
a sociální začleňování przybliża menedżer projektu, Elżbieta
Chmiel.

matek z małymi dziećmi, po urlopach wychowawczych, a także osób
starszych, którym trudno znaleźć
pracę. Warunkiem jest znajomość
języków polskiego i czeskiego oraz
wykształcenie średnie z maturą lub
wyższe. Zarekomendowaliśmy ten
kurs dyrektorom szkół. Jeżeli jest im
potrzebny asystent, mogą zaproponować udział w nim m.in.rodzicom.

Projekt jest odpowiedzią na realne
potrzeby środowiska?
– Współpracuję z Instytutem, a zarazem poruszam się w środowisku
mniejszości polskiej na Zaolziu.
Jestem w kontakcie z dyrektorami szkół i wiem, że jest niedobór
asystentów pedagoga w polskich
placówkach. Projekt jest przeznaczony dla 20 osób i ta liczba mniej
więcej odpowiada zapotrzebowaniu.
Uczestnicy nie będą płacili za udział
w projekcie, koszty zostaną pokryte z funduszy unijnych. W uzasadnionych przypadkach będzie nawet
możliwość pokrycia kosztów dojazdu na kurs.

Czego będą się uczyli uczestnicy?
– Uczestnicy mogą liczyć na doradztwo indywidualne dotyczące rynku
pracy, będą grupowe spotkania motywacyjne, coaching oraz sam kurs.
Działania projektowe rozpoczną się
w styczniu przyszłego roku, kurs potrwa od kwietnia do czerwca. Będzie
się składał z 80 godzin nauki i 40 godzin praktyki w szkole. Absolwenci
kursu będą mieli uprawnienia do
wykonywania pracy asystenta pedagoga. Dodatkowo mamy możliwość
dofinansowania w ramach projektu
ośmiu etatów asystenta pedagoga w
polskich szkołach przez okres jednego roku. Co więcej, możemy opłacić
asystenta szkołom, które mają większą liczbę uczniów z orzeczeniem
niepełnosprawności I i II stopnia,
którym według ministerialnych taryf asystent nie przysługuje (prawo

Kto może wziąć udział w projekcie?
– Jest on skierowany do osób narodowości polskiej, nieaktywnych na
rynku pracy, przede wszystkim dla

niku, zapamiętałam prostopadłościan z przesuwanymi elementami
postaci…
– Cykl „Jestem tu dla ciebie, a ty jesteś tutaj dla mnie” to malarstwo figuratywne. Składa się z trzech prostopadłościanów na aluminiowej
konstrukcji. Postacie podzielone
na części, które można przesuwać,
tworzą w ten sposób nowe osoby.
Symbolicznie chciałem wyrazić
to, że wchodząc w relacje z innymi
ludźmi, nawzajem na siebie wpływamy.
Ostatni cykl to „Martwa natura”.
Obraz podzielony jest na dwie
części złożone z trójkątnych elementów. Do tego obrazu mam
przygotowane specjalne poduszki.
Na wystawie dwie grupy osób siadają na poduszkach na podłodze i
tworzą oddzielnie dwie połowy obrazu, a następnie łączą je w jedną
całość. Ten obraz ma symbolicznie
połączyć ludzi. Tło obrazu stanowi
motyw folklorystyczny, podkreślający moje pochodzenie.

Gdzie wystawiałeś swoje prace w ramach „Puzzle Tour”?
– Przed trzema laty miałem pierwszą wystawę w Bibliotece Miejskiej w
Czeskim Cieszynie. Potem była Szkoła Podstawowa przy ul. Kopernika w
Trzyńcu – tam wystawa połączona
była z pogadanką nt. malowania portretów. Dzieciom bardzo się podobało, że mogły bawić się moimi układankami. Miałem także ekspozycję w
galerii „Most” w Czeskim Cieszynie.
Za największy dotychczasowy sukces uważam wystawę w Muzeum
Śląskim w Katowicach, w ramach
Nocy Muzeów 2017. Wówczas przez
muzeum przewinęło się aż 17 tys.
osób. Moje prace zostały umieszczone w bardzo dogodnym miejscu, w
głównym holu. Dzięki temu każdy je
obejrzał, ludzie cały czas ustawiali
moje układanki. Wystawiałem także w Galerii Szyb Wilson w Katowicach – w ramach II Przeglądu Sztuki
Współczesnej „Nowa Awangarda”,
w Młodzieżowym Domu Kultury w
Bytomiu czy w Willi Fitznera w Siemianowicach Śląskich.
Plany na przyszły rok?
– Na razie jestem zorientowany na
Polskę, mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się ponownie
zorganizować w Polsce jakieś wystawy. Ale chciałbym je także zaproponować naszym szkołom na
Zaolziu, bibliotekom, Domom PZKO
czy innym instytucjom. W szkołach
mogę poprowadzić zajęcia edukacyjno-artystyczne. I zdradzę, że jestem w trakcie malowania nowych
prac. Wszelkie informacje o „Puzzle
Tour” można znaleźć na mojej stronie www.frantisekszymczysko.pl. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się u Elżbiety
Chmiel – e-mail: chmiel@agamos.cz. Termin składania zgłoszeń upływa 15 grudnia.

do asystenta mają tylko dzieci
z orzeczeniem III stopnia). Ale
także ci absolwenci, którzy nie
załapią się na dofinansowany
etat, będą mieli dużą szansę
na zdobycie pracy, czy to w
polskich, czy także w czeskich
szkołach.
W jakim języku będzie prowadzony kurs?
– Będzie odbywał się po czesku, poprowadzi go organizacja, która ma odpowiednią
akredytację. Natomiast duża
część działań wpierających
będzie prowadzona po polsku,
będziemy się także starali,
aby praktyki odbywały się w
szkołach z polskim językiem
nauczania. Mamy wsparcie
Centrum Pedagogicznego dla
Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego oraz dyrektorów szkół. Podczas kursu
uczestnicy będą się uczyli
m.in. indywidualnego podejścia do ucznia, zapoznają się z
różnymi rodzajami niepełnosprawności i specjalnymi potrzebami uczniów, z którymi
będą mieli do czynienia podczas pracy w szkole. (dc)
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Daleko za żelazną kurtyną
jest Polska
Ważną częścią polskiego życia społecznego drugiej połowy XX wieku była emigracja. W wyniku działań wojennych
poza granicami Polski znalazło się ponad pięć milionów obywatelek i obywateli. Z tej grupy do kraju nie powróciło
pół miliona osób – część z nich nie chciała, część nie mogła, jako że czekałyby ich prześladowania z powodów
politycznych.

P

olacy osiedlali się przede
wszystkim w Europie Zachodniej, ale też w USA, Kanadzie, Australii czy Argentynie.
Ważnym ośrodkiem działalności
emigracyjnej był Londyn, który w
latach 1945-1990 stanowił siedzibę
władz RP na uchodźstwie.
Należy wspomnieć o emigracji
ludności żydowskiej, która przebiegała w trzech głównych falach.
Pierwsza, tuż po wojnie, objęła ok.
200 tys. osób i była związana z jednej strony z działalnością biur ułatwiających wyjazd do Palestyny, z
drugiej – z antysemickimi wystąpieniami, m.in. w Kielcach, Chrzanowie czy Częstochowie. Druga fala
wyjazdów, licząca około 30 tys. osób,
nastąpiła po 1956 roku i była możliwa dzięki stopniowemu poluzowywaniu polityki paszportowej przez
polskie władze, między innymi pod
hasłem łączenia rodzin. Trzecia fala
wjazdów to tzw. emigracja marcowa, wywołana wydarzeniami marca
1968, przede wszystkim kampanią
przeciwko „syjonistom”. Szacuje
się, że w latach 1968-70 wyjechało
13 tysięcy ludzi.
Od 1956 roku wzrosły możliwości
emigracji i wiele osób z tej możliwości skorzystało. Motywy wyjazdów były zarówno polityczne, jak
i ekonomiczne. Szacuje się, że do
1980 roku na stałe wyjechało 800
tysięcy Polaków. W ostatniej dekadzie PRL-u można wyróżnić także
tzw. emigrację solidarnościową,
wywołaną przemianami po 1980,
przede wszystkim wprowadzeniem
stanu wojennego.

Jagoda Kaczorowska,

córka polskich emigrantów:
Karoliny Kaczorowskiej z domu
Mariampolskiej i Ryszarda
Kaczorowskiego, prezydenta RP na
uchodźstwie w latach 1989-1991,
w relacji

Fot. DANUTA CHLUP
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Świat tutaj, w Anglii, w latach powojennych, był zupełnie inny niż
teraz. Wszystko było szare i brudne. W domach paliło się węglem
i to zanieczyszczenie pokrywało
wszystkie budynki. Nie było kawiarni – takie rzeczy widziało się
we Francji czy we Włoszech, ale nigdy w Londynie. Było stosunkowo
mało ludzi, którzy nie byli Anglikami. Dziś Londyn jest globalną wioską, ale gdy byłam mała, na ulicy
rzadko słyszało się język obcy. (…)
Rodzice stworzyli dla nas „Polskę poza Polską”. Gdy wracałam
do domu z angielskiej szkoły, gdzie
cały dzień mówiłam po angielsku,
wchodziłam do takiej Małej Polski.
Bo mówiliśmy po polsku i o Polsce.
Czułam od urodzenia, że jestem

Polką. Rodzicie przekazali mi to
poczucie przynależności i świadomość, że nie trzeba mieszkać w danym kraju, żeby czuć się jego obywatelem. Polskę się nosi w sercu.
Londyn,
relacja ze zbiorów Archiwum Historii
Mówionej, sygnatura AHM_3367

Maria Complak,

emigrująca do męża w ramach akcji
łączenia rodzin, w dzienniku
Jedziemy do Southampton. Do Anglii jedzie nas pasażerów 380 Polaków. Cel prawie wszyscy mamy ten
sam – odwiedzenie swych rodzin
w Wielkiej Brytanii. Na pokładzie,
przy pięknym zachodzie słońca,
gdy ostatnie promienie słońce rzuca na nas i na błękitne grzebienie
fal, ludzie się cieszą, gwarzą, płaczą. Jak to będzie, co to będzie, jakie przywitanie? Czy nas poznają,
czy my ich poznamy padają między sobą zapytania. Na twarzach
uśmiech coraz częściej zamienia
się w trwogę. Gdzieniegdzie ludzie
popłakują, spozierając na oddalającą się Gdynię, a z nią wybrzeże,
Polskę.
MS „Batory”, 12 czerwca 1957,
Pamiętnik ze zbiorów
Muzeum Emigracji w Gdyni,
http://www.archiwumemigranta.pl/

Miriam Kuperman,

emigrantka marcowa, w relacji
Przede wszystkim te przemówienia Gomułki. Zaczęli wymieniać
nazwiska ludzi, którzy byli pochodzenia żydowskiego. Nazwiska
naszych kolegów Żydów, których
znaliśmy z kolonii. My osobiście
właściwie nic nie odczuliśmy, ale
masę rodziców naszych kolegów
powyrzucali z pracy. (…) Ja się
bardzo szybko zdecydowałam.
Jak usłyszałam przemówienie Gomułki o piątej kolumnie, to mnie
już kompletnie złamało. Decyzja
wyjazdu nie była tylko związana
z sytuacją polityczną. Byliśmy zupełnie sami, ojciec umarł rok wcześniej. Właściwie cała nasza rodzina
była w Izraelu: dwie siostry, kuzyni, kuzynki. Wtedy właściwie nie
mieliśmy ani jednego krewnego w
Polsce. I to też miało znaczenie. Ta
sprawa polityczna po prostu przyspieszyła, pchnęła nas do tego. (…)
Byłam jak w gorączce. Cały czas
sobie myślałam: „Boże, to ja już
nigdy tutaj nie wrócę. Jak to jest
możliwe”. Było tyle spraw do załatwienia, że nie było w ogóle ani
trochę czasu na zastanowienie się.
Do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego
nie pożegnałam się z sąsiadami.

● Październik 1958, Gdynia. MS „Stefan Batory” cumuje przy nabrzeżu gdyńskiego portu. Fot. Romuald Broniarek/Ośrodek KARTA

Do dzisiaj nie rozumiem, jak to się
stało.
Lublin, 1968
Relacja ze zbiorów Ośrodka Brama
Grodzka, http://teatrnn.pl/leksykon/
artykuly/marzec-68-wspomnienia-lubelskich-emigrantow

Sława Czarnecka,

poetka i śpiewaczka ludowa,
we wspomnieniach
Zapadł wyrok – emigracja. Słowo
jak smagnięcie bata w oczy – oszołomiło mnie, zwaliło z nóg, rzuciło
na samo dno rozpaczy. Jeszcze kołatała się nadzieja, że tam, w ambasadzie amerykańskiej, odmówią
wizy, ale konsul, bez przeszkód,
wręczając papiery, radził jak najszybciej robić rezerwację. Mąż Stanisław miał prawo stałego pobytu
w USA, czyli zieloną kartę, wrócił
po mnie i po dzieci, ponieważ zapadł stan wojenny. Wraz z nim decyzja: albo rodzina, albo samotne
zmaganie się z życiem w PRL-u.
Sklepy świeciły pustkami, z półek
znikły towary, nawet cukier stał się
luksusem i trzeba było otrzymać
kartki, aby go wykupić. Po chleb
ustawiały się tasiemcowe kolejki,
wędlina również na kartki. Tam na
górze decydowano, ile kto ma posłodzić, zjeść. Towary zdobywało
się. Moja wieś, która zawsze była
wesoła, radosna i zasobna, zmieniła się w ponurą i smutną. (...)
Mój świat, mozolnie budowany,
runął nagle. Jakże to tak opuszczać
nowy, piękny dom, umeblowany,
urządzony, w garażu nowy samochód, do którego nie szło kupić
paliwa, aby wyjechać. Próbowałam
przekonać męża, że przecież ludzie tu żyją, że to tylko chwilowy
marazm, wieś pulsuje sobie tylko
wiadomym życiem, obudzi się, bo
ludzie są silni solidarnością i zwyciężą. Stanisław rozkładał ręce i
pytał: „Kiedy?”. Tam jest dobrze,
jest praca, jest wszystko, jest moja
rodzina, rodzeństwo, oni pomogą –
i jest wolność.

● Przed 1952, Londyn, Wielka Brytania.
Ryszard Kaczorowski z narzeczoną Karoliną Mariampolską. Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie/Ośrodek KARTA

Nie umiem po kolei odtworzyć
tych ostatnich dni pobytu. Syn
Adam brał pospiesznie ślub, niedługo urodził się pierwszy wnuk
Karol, ktoś przychodził, ktoś odchodził, ktoś pocieszał, wielu
zazdrościło. A ja byłam martwa,
wszystko we mnie umarło wraz z
nadzieją. Ja kochałam to miejsce
na ziemi, tę wieś, tych ludzi. Zaradnych, pracowitych, dumnych. (...)
Ameryka powitała nas upałem.
Choć to 23 kwietnia (1982), gorąco
obezwładniało człowieka, miało się
wrażenie, że po wyjściu z klimatyzowanego budynku lotniska weszliśmy
w rozgrzany piec. Nigdy w Polsce
słońce nie ziało takim żarem. Nie
wiadomo kiedy znaleźliśmy się w objęciach rodziny i samochodach, które uniosły nas ku przeznaczeniu. (…)
Szłam Ósmą ulicą, gdy nagle
przed budynkiem rzucił mi się w
oczy napis po polsku: „Na piątym
piętrze potrzebna kobieta do tkalni”. Szybko weszłam do budynku,
obok windy stało już z osiem kobiet, wszystkie Polki. Niedługo po
tym zawieziono nas windą towarową na owe piąte piętro. (...) Na
drugi dzień już o piątej rano byłam gotowa. Stanęłam do pracy i
gdy ruszyły maszyny, huk odebrał
mi zdolność koncentracji. Oddano mnie pod opiekę Anny. Była to
dobra polska tkaczka, która miała
mnie nauczyć wszystkiego.
Kwiecień 1982,
Wspomnienia nadesłane na konkurs „Polityki” i „Nowego Dziennika”
w 2005 roku,
w zbiorach Ośrodka KARTA

Elżbieta Potrykus,
działaczka opozycyjna,
we wspomnieniach

Jest nas duża grupa, specjalny
transport uchodźców z Europy
Wschodniej. Są to głównie Polacy,
którzy przybyli do ośrodka w Bad
Soden w Bawarii z tzw. „obozów”
rozmieszczonych w różnych częściach wolnej Europy. Po uzyskaniu

zgody na emigrację do Stanów Zjednoczonych tam się właśnie udawali.
Takich jak my, uchodźców politycznych z wizami emigracyjnymi, było
w tym transporcie kilka rodzin. To
na nas, tych „politycznych”, mieli
czekać w Nowym Jorku przedstawiciele immigration, aby przekazać
nas pod opiekę stosownych organizacji przesiedleńczych.
Do Utica (…), którą w naszych
dokumentach wskazano jako miejsce przesiedlenia, przyjechaliśmy
późną nocą. (…) W Polsce był kolejny ranek, a ja już tęskniłam za
wschodem słońca w moim kraju…
Kiedy czasem słyszę wypowiedzi
niektórych prominentnych polityków o działaczach opozycyjnych,
którzy „czmychnęli za granicę i
wygodnie się tam urządzili”, nie
życzę im tego uczucia, jakie targało mną wtedy, w maju 1987 roku, w
mrocznym pokoju położonym nad
nocnym barem przy ulicy Deveraux, ani tej grudy w gardle, kiedy
trzymając w ręku paszport z prawem jednokrotnego przekroczenia
granicy Polski, patrzyłam na przepastne stare fotele (każdy inny) i na
mojego małego (syna) Wojtka śpiącego w jednym z nich...
Od jutra zaczynamy nowe życie… W obcym kraju, gdzie nikt na
nas nie czekał. Bez znajomości języka i bez zawodu, który byłby tu
atrakcyjny (ani znajomość polskiego prawa, ani filologia polska nie
przydadzą się tu zbytnio kobiecie
w wieku przedemerytalnym). Będziemy zdobywali świat… Mamy 42
dolary zaoszczędzone przez Wojtka
i dodatkowo po 10 dolarów na osobę pozostawione przez (pracownika
organizacji pomocowej) Sinata na
pierwsze wydatki. Ponadto mamy w
lodówce kartonik mleka, tuzin jajek
i dwa opakowania hot dogów. Ale
nie boimy się, że jutro o godzinie
szóstej rano może nas obudzić ostry
dźwięk dzwonka do drzwi…
Utica, 1987
Wspomnienia ze zbiorów
Muzeum Emigracji w Gdyni
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pre-teksty i kon-teksty

Krzysztof Łęcki

D

ać się zwieść pozorom to zwykle bardzo
nieprzyjemna sytuacja. A przecież żyjemy w świecie Photoshopa z jednej strony i
krzywych luster – to z drugiej. Czyli – od pozorów aż się roi. To prawda, niekiedy, sami
także chcemy dać się zwieść złudzeniom. Jak
wówczas, gdy spoglądamy na zdjęcia piramid
w Gizie. Wyglądają tak, jak gdyby stały na
pustkowiu, a nie na skraju miasta, bliziuteńko cywilizacji. Ale przecież kupujemy chętnie
ten zafałszowany, pustynny widoczek. Niemniej zwykle ludzie chcą jednak uchodzić za
takich, co to umieją twardo stąpać po ziemi. A
jak jest w tym kontekście z postrzeganiem polityków? Przecież jakiś ich wizerunek zapada
nam w pamięć. I to on decyduje, czy mamy do
polityka zaufanie, czy też wręcz przeciwnie.

I
To, że wizerunek polityka jest dzisiaj, we
współczesnej demokracji medialnej, sprawą
nie tylko istotną, ale bodaj najistotniejszą, że
decyduje o powodzeniu lub klęsce – te sprawy wydają się zbyt oczywiste, by o nich szerzej rozprawiać. Co znamienne, przyznają to
(ze smutkiem) także ci socjologowie, których
sytuacja taka mierzi, więcej – uważają ją za
dowód degeneracji świata polityki. Pisał Zdzisław Krasnodębski: „W praktyce politykę robi
się często całym ciałem, wyrasta ona z odruchów: żądzy władzy, lęku, odrazy i zmysłowego pociągu, euforii i przygnębienia, miłości
i nienawiści. W spokojniejszych czasach są
one powściągane, stłumione i kontrolowane,
w czasach napięć silniej dochodzą do głosu.
Liczy się także cielesny przekaz, cielesna ekspresja, Szczególnie w naszej sterowanej me-

RESjotIS /212/

Polityk z obrazka
dialnie demokracji masowej. Ważne jest, czy
ciało jest stare czy młode, szczupłe czy przysadziste, jak ułożone są ręce i gdzie wędruje
wzrok. Kryteria bywają historycznie zmienne
– dziś już tak bardzo nie przeszkadza kolor
skóry Obamy, ale gdyby był nie tylko czarny,
ale i gruby, miałby o wiele mniejsze szanse”.
Stąd np. oskarżony o udział w jakiejś aferze,
dziś zapomniany już poseł Chlebowski „nie
mógł się rozpłakać, że został uwiedziony (aluzja do sprawy/afery posłanki Sawickiej sprzed
wyborów parlamentarnych z roku 2007 – K.
Ł.). Mógł się tylko obficie pocić. (…) jednak
pocący się mężczyźni nie wywołują takiego
współczucia jak płaczące kobiety”. No cóż, na
konferencji prasowej Chlebowski ocierał obficie płynący pot z czoła. W efekcie stracił zaufanie kierownictwa swojej partii. I przepadł
w czeluściach politycznego niebytu.

II
Polityk nie powinien mylić Brunona Schulza z
Giordano Bruno, powinien znać historię puszki Pandory? – że przypomnę tylko ostatnie
wpadki. Wydaje się, że po popisach Ryszarda
Petru i jemu podobnych, pytanie to jest nie na
miejscu. A przecież… Gdyby znalazł się polityk umiejący wiedzę choćby tylko na krótki
czas symulować... W filmie Billa Condona
„Murder 101” (z roku 1991), grający profesora
Charlesa Lattmore’a aktor Pierce Brosnan w
jednej ze scen wygłasza wykład. Scena jest
doprawdy fascynująca, fragment wykładu
– niezwykle efektowny, taki, jakiego próżno
byłoby oczekiwać nie tylko po przeciętnych
wykładowcach akademickich, ale nawet po
wielu tych z górnej półki. Gdyby jakiś uni-

wersytet zdecydował się na telewizyjną reklamówkę swoich edukacyjnych usług, wykładający literaturę Brosnan byłby dla przyszłych
studentów (i studentek) zniewalającą zachętą. A przecież, choć Brosnan jest rzecz jasna
świetnym aktorem, to – zaryzykuję – raczej
nie byłby wymarzonym wykładowcą, gdyby
przyszło posłuchać go dłużej.

III
Właśnie. Czy wizerunek i związana z nim skuteczność oddziaływania polityka, musi być
efektem treningu? Często, pewnie dzisiaj coraz częściej, jest tak właśnie. Ale zdarzają się
talenty samorodki. W niektórych, przyznajmy
zupełnie wyjątkowych, przypadkach w grę
wchodzi bowiem naturalna charyzma. Jak
choćby – wiele lat temu – w przypadku Lecha
Wałęsy. Wspomina jego przeciwnik polityczny, mocno skłócony z nim również prywatnie,
Jarosław Kaczyński – i to skłócony już wówczas, kiedy tak zwierzał się Teresie Torańskiej:
„(…) pamiętasz jego (Wałęsy) przemówienie w
najbardziej dramatycznym momencie strajku majowego 1988 w stoczni gdańskiej, po
informacji o upadku strajku w Ursusie, czyli
nadziei, co Wojtek Giełżyński świetnie opisał? Wałęsa coś powiedział, Wojtek nic nie
zrozumiał, ja też ni diabła nie zrozumiałem, a
robotnicy byli niezmiernie zadowoleni i podniesieni na duchu, i jak potem Wojtkowi mówili, znaleźli motywację do dalszej walki, czyli
widocznie zrozumieli”.

IV
Wróćmy do mass-mediów. O jakich massmediach mówimy? To istotne. O tym, jak

P

ukóm u Martynków na okno od kuchynie.
Niesym Heni barani kości na polywke, bo
sie zgłosiła, że jóm uwarzi na dzisiejszy wystymp „Olzy” z „Lipkóm” w naszym Dómu
PZKO. Cup, cup, cup, cup – słychać w siyni
kroki drobnych nóżek. Dwiyrze sie otwiyrajóm. Za nimi stojóm dwa małe dziywczacka
i szczyrzóm sie na mnie. Do Heni i Zbycha
przijechały z Austryje jejich wnuczki: trziletnio Terezka i półtoraroczno Magdzia. „Guten
morgen” – zdrowiym. Terezka sie roześmioła jeszcze wiyncyj i prawi: „Dobre rano!”. Nie
dała sie nachytać łata. Dobrze wiy, że tu u nas
sie mówi po naszymu, tak jako jóm mama Janka i starzicy uczóm. Jyny oto, jak była ze Zbychym w sklepie „U Katki”, to ze zwyku pozdrowiła „Guten morgen”. Na to sprzedawczyni
powiado „Ty miyszkosz w Anglii, że?”. Z tego
widać, że w Nydku faktycznie trzeba umieć po
naszymu. I tóż Henia ze Zbychym sie naprowde starajóm, coby jejich wnuczki po naszymu
umiały, choć miyszkajóm aż kajsi w dalekim
Serfaus w tyrolskich Alpach. Henia z jejich powodu zrezygnowała ze stałej roboty i jeździ za
nimi dość czynsto. Smyko ich po tamtejszych
przepieknych kopcach, bawi sie po szpilplacach i kulo sie z nimi po alpejskij trowie, jako
by ji było dwacet roków. Opowiado im i śpiywo
po naszymu, a wieczór przed spaniym czyto
polski, ale aji czeski i słowiacki ksiónżki. Jak
babci Heni nima w Serfaus, to se Terezka z
Magdzióm puszczajóm na swoji czarodziejskij
kostce nagrania opowiadań i pieśniczek, kiere
im starzicy posyłajóm. Dziadzio Zbycho, jak
mu robota pozwoli, wroz z ciocióm Anióm też
za dziołchami przijyżdżajóm. Ale nejwiynkszo
frajda je, jak wnuczki przijadóm do starzików.
Tu majóm szumnóm stodołe pełnóm skarbów

rodzaj mass-mediów wpływa na odbiór i
wiarygodność przekazu, pisał już dawno
temu Marshall McLuhan. W szczególności
idzie tu o wprowadzony przez niego podział
na tzw. „gorące” i „zimne” środki przekazu. Pisze McLuhan: „Nie przez przypadek
skończyła się gwałtownie kariera senatora
McCarthy’ego, gdy sprawozdania z jego działalności poczęły ukazywać się w telewizji, zamiast, jak przedtem, w radiu. Prasa orzekła
niebawem, że to »sama starzyzna« i ani McCarthy, ani prasa nie wiedziała, dlaczego tak
się stało. Telewizja to przekaźnik zimny i nie
toleruje problemów, spraw i ludzi należących
do świata przekaźników gorących (…) Gdyby
telewizja rozpowszechniła się za czasów Hitlera, szybko zniknąłby z areny publicznej, a
gdyby przyszła przed nim, w ogóle by się na
niej nie pojawił”. Hitler, jak wiadomo, oprócz
wystąpień publicznych w doskonały sposób
posługiwał się „gorącym” środkiem przekazu, czyli radiem. To nie przypadek, że Charlie Chaplin mógł tak udanie sparodiować Hitlera w filmie „Dyktator”. W ten sposób to, co
groźne i fascynujące, w innej perspektywie,
na ekranie, było już tylko komiczne.

V
A jak jest dzisiaj, kiedy to głównie elektroniczne środki przekazują społeczeństwu
wizerunek polityka? Kusi, by rzecz całą
sprowadzić do trzech prostych – i skrajnie
cynicznych – reguł. Rzecz nie w tym, co mówisz, lecz w tym, co słyszą. Rzecz nie w tym,
co robisz, lecz w tym, co zobaczą. Rzecz nie w
tym, co masz na myśli, lecz w tym, co zrozumieją. 


Koziczka bitte, dziadzio hilfe!
i wielkóm zogrode, kaj Zbycho dlo nich postawił mały szpilplac i trampoline, a dalij po rajczulach sie pasóm owce i kozy. Je tu bez ustanku jaksio robota i gazdowani. Wczora Zbycho
z Terezkóm tak zawziyncie grabili i wozili
ściyl, aż zagrzebali traktorek przi kómpoście.
I tóż go potym wycióngali. Myślym se, że isto
ani nimoże być dlo dziecka lepszej lekcji fizyki, logiki i domówianio sie po naszymu, jako
wycióngani ze starzikym traktora zapadłego
przi kómpoście abo przi gnoju.
Ja, kiejsi to prowie od starzików sie dziecka
uczyły kaj czego. Starzik uczył wnuka poznować, kiej je siano suche pram na skludzani,
uczył go kose naklepać czy łozymbce strugać.
Starka ukazowała wnuczce jak powidła warzić
czy jako sie fusekle ceruje. Tatowie musieli robić i nimieli na dziecka wiela czasu, a starzicy
już wiedzieli, co je w żywocie ważne i czego
trzeba wnuków nauczyć. Henia ze Zbychym
to wiedzóm dobrze. Wiedzóm, że i choć jejich
wnuczki zapuszczajóm korzynie ni w Beskidach, ale aż kajsi w Alpach, to tyn jejich górolsko-dolański korzónek im pómoże nabrać sił,
coby wyszij wyrosły, szyrzij rozcióngnyły gałynzie, zakwitnyły bardzij bogatym kwiotkym i
wydały lepszy owoc. I tóż sie z całych sił starajóm, coby sie Terezka z Magdzióm aji po naszymu nauczyły mówić i rozmyślać. Smutne je, jak
człowiek widzi, jako sie to ponikierzi tatowie
czy starzicy teraz tu u nas starajóm, coby sie
dziecka przipadkym po naszymu nie nauczyły.
Ale Terezce i Magdzi to idzie fajniacko. Terezka automatycznie przepino z nimieckigo
jynzyka na nasz, podle tego, z kim mówi. Jyny
ponikiedy, jak kaj na szpilplacu wylezie za wysoko i boji sie sama zlyźć, to woło na Zbycha
„Dziadzio, hilfe!” abo użyje aji przi mówiyniu

po naszymu nimieckóm kolejność
słów. Jak sie oto Zbycho pytoł: „Co tu
tak smerdzi?”, to sie wymówiała: „Jo
pierdła ni”. Ale z drugij stróny aji swoji
tyrolskij starce poradzi nagłosić, że
„Ich war w piaskownicy”. Mało Magdzia tego jeszcze niewiela namówi, ale
rozumi wszycko, szczyrzi sie ganc po
naszymu, rada tańcuje ślónski tańce
i czynsto se teraz pobrukuje melodie
pieśniczki „Niech żyją wakacje!”.
Dowóm Heni ty barani kości i zaś se
idym za swojóm robotóm. Po ceście
sie dziwóm jako szumnie Marynkowie
wyrychtowali tóm swojóm chałpe. Przed wojnóm tu miyszkali Ruccy. Jerzy Rucki uczył w
nydeckij szkole. Jego małżónka, Anna Rucka
z dómu Bajtek, byla znanóm działaczkóm
ruchu kobiet na Zaolziu. Robiła przewodniczóncóm Związku Absolwentek Końszczanek
i Związku Kół Gospodyń. Organizowała dlo
gaździnek po dziedzinach odczyty i kursy na
temat prowadzynio gospodarstwa czy życio
w rodzinie. Wchodziła w skład rady redakcyjnej „Poradnika Gospodarczego” wydowanego
przed wojnóm przez Towarzystwo Rolnicze
w Cieszynie Czeskim. W czasie wojny włónczyła sie w działalność ruchu oporu. W lipcu
1943 została aresztowano. Z haresztu pisała do swojich nejbliższych miyndzy innymi
tak: „Tyle mi (wasz list) sprawił radości, że na
chwilę czułam sie wśród Was tak, jak to bywało zawsze, gdyśmy w naszem gronie rodz.
szczęśliwi się czuli, gdyśmy razem byli. Niestety te chwile już minęły o tyle, że już nie
jesteśmy wszyscy, a kto wie ile nas wróci”.
Anna Rucka została stracóno w Oświyncimiu
30 czerwca 1944 roku. W chwili swej śmierci
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wiedziała już, że zginył aji jeji syn Stasiek,
kiery robił łóncznika partyzantóm. Niymcy
go chycili i powiesili w Jabłónkowie. Było mu
dewatnoście roków.
Dzisio ku wieczoru tu do Nydku majóm za
Terezkóm i Magdzióm przijechać aji jejich
drudzy starzicy ze Serfaus. Możne im to
wyndzie jeszce sie stawić aji na potańcówke
po wystympie Olzy i Lipki do naszego Dómu
PZKO imiynio Anny Ruckiej. Jutro sie tu
dziadzio Zbycho i opa Walter bedóm bawić
na placu z małóm Magdzióm. Terezka pokludzi przez zogrode obie swoje starki, coby im
ukozała owieczki i kozy w rajczuli. Jednóm
rynke podo babci Heni, a za drugóm jóm
beje dziyrżeć oma Maria. Potym sie Terezka
zegnie, urwie jakisikej listek i beje go podować kozie przez zorymby ze słowami: „Kozik,
bitte”. Mómy nieobadane szczynści, w jakich
czasach żyjymy. 

Słowniczek: szczyrzić sie – uśmiechać się
szeroko, szpilplac – plac zabaw, rajczula –
ogrodzone pastwisko, ściyl – opadnięte liście

Joanna Jurgała-Jureczka

O zadaniach prasy

Wieczny spokój

K

B

iedy prasa umościła się już na dobre,
czyli inaczej mówiąc, koncesje na wydawanie gazety lub czasopisma mógł uzyskać właściwie każdy (jeśli stać go było rzecz
jasna na prowadzenie takiego interesu), zaczęto sobie zadawać pytanie – jest li prasa
czwartą władzą, dodaną do Monteskiuszowej triady, czy też jest tylko instrumentem
w ręku którejś z ich trzech? I problem ten
nie został do dzisiaj właściwie rozwiązany, gdyż obserwując poczynania mediów
można dostrzec, że rzeczywiście patrzą na
ręce tym, którzy sprawują nad społeczeństwem władzę, lecz z drugiej strony trudno
nie oprzeć się wrażeniu, że owi „wybrańcy
ludu” poprzez prasę właśnie chcą się lansować i wpływać na przeciętnych zjadaczy
chleba.
Właśnie nad rolą mediów zastanawiał się
niemal 115 lat temu Kazimierz Rakowski
(1874-1952), publicysta, literat i działacz polityczny, na łamach warszawskiego „Tygodnika Illustrowanego” (29. 4. 1905).
„Nazwał prasę któryś ze statystów (tj. polityk – przyp. jot) »klapą bezpieczeństwa«
w ustroju społeczeństw współczesnych.
I słusznie, bo doświadczenie wskazuje,
że nagromadzenie się w społeczeństwie
energii, w jakimbądź zwróconej kierunku,
wtedy zawiera niebezpieczeństwo dla normalnego rozwoju, jeśli nie znajduje sobie
dostatecznego a stałego ujścia. Zupełnie
jak kocieł, hermetycznie zamknięty, a nie
zaopatrzony wentylem, pęknąć musi, skoro
tworząca się w jego wnętrzu wskutek ogrzewania para zbyt silny zacznie wywierać nacisk na jego ściany, nie znajdując wyjścia
nazewnątrz”.
„Śmiało rzec można”, pisał dalej Rakowski, „że niema takiego społeczeństwa, któreby nie wytwarzało żadnego zasobu takiej
energii, dążącej do przekształcenia warunków bytu: jest bowiem cechą wszelkiego
rozwoju społecznego, że życie społeczne
wciąż ulega zmianom i chwili nieruchomości nie zna. Nawet w najcięższych warunkach bytu, w chwilach największego
wycieńczenia i apatyi, znajduje się w każdem społeczeństwie pewien zasób energii.
W ten sposób każde społeczeństwo da się
przyrównać do tego kotła, na którego ściany
prze pewna siła. Chodzi tylko o to, czy przy
budowie kotła pomyślano o tem, aby tę gromadzącą się energię w odpowiedni sposób
zużytkować, to znaczy za pomocą odpowiednich przewodów odprowadzać ją tam,
gdzie może wykonywać jakąś pracę? Wtedy, oczywiście, ta energia jest czynnikiem
postępu i pomaga ludzkości w osiągnięciu
najszczytniejszych celów bytu, do których
niezaprzeczenie należy dobrobyt, oparty na
gruncie rozwoju indywidualności narodowych”.
Bywa jednak tak, że owa energia nie znajduje pozytywnego ujścia. „Wtedy cała siła
ciśnienia pary skierowuje się na wentyl i
nadmiar jej ze świstem wydobywa się, bezcelowo rozpraszając się w przestrzeni”. Czyli – to już ja pozwalam sobie na ów drobny
kolokwializm – cała para idzie w gwizdek.
„I wszystko znów wraca do dawnego
stanu”, dodawał redaktor „Tygodnika”.
„Ciśnienie w kotle utrzymuje się wciąż na
punkcie, bezpośrednio graniczącym z maximum ciśnienia, bo przez wentyl tylko
nadmiar ciśnienia odpływa, a ile tylko energii może być uwięzionej, nie doprowadzając
do rozerwania kotła, tyle też się jej w silnych
jego ścianach zawiera. Widzimy z tego, że
statysta, który przyrównał prasę do owego
wentyla, do owej klapy bezpieczeństwa, za
której pomocą odpływa nadmiar energii,
zapatrywał się na stanowisko prasy w spo-

łeczeństwie ze stanowiska utylitaryzmu
państwowego, któremu chodzi tylko o to,
aby kocieł nie pękł, nie zaś ze stanowiska
utylitaryzmu społecznego, któremu chodzi
o to, aby użyteczną wykonywać robotę społeczną”.
Podług Rakowskiego, nie można ograniczyć roli prasy „do spełniania przejściowo
roli klapy bezpieczeństwa”. Media mają cały
czas oddziaływać na społeczeństwo. „Nie
rozpraszać nagromadzone a niebezpieczne
dla całości kotła zasoby energii ma prasa,
nie wypuszczać z mniejszym lub większym
świstem strumienia pary gorącej, aby dać
bezpłodne ujście energii, lecz czuwać nad
tem, aby siły społeczne znajdowały pożyteczne zastosowanie, aby nie szły na marne,
aby nie stawały się rozkiełzaną, druzgoczącą wszystko potęgą, jeśli przy umiejętnem
kierownictwie mogłyby i powinnyby stać
się czynnikiem postępu. Słowem: zadaniem
prasy jest wykonywanie kontroli nad kierownictwem spraw krajowych. Ta kontrola
jest niejako przyrodzonem prawem prasy,
jej uznanym wszędzie atrybutem i społecznym celem jej istnienia”.
Prasa ma po prostu kontrolować sprawowanie władzy niezależnie od ustroju.
„Forma rządu dlatego tu w grę nie wchodzi,
że sposób rządzenia społeczeństw współczesnych opiera się ostatecznie zawsze i
wszędzie na tym samym czynniku: na biurokracyi. I inaczej wcale być nie może. Biurokracya jest wynikiem bardziej skomplikowanego ustroju nowożytnych społeczeństw
w porównaniu z ubiegłymi wiekami; jest
wynikiem coraz bardziej rozszerzających
się wpływów i kompetencyi nowożytnego
państwa, które coraz bardziej rozszerza zakres swych funkcyi: a w miarę tego coraz
bardziej zawiłym stawać się musi ten aparat
rządzenia, który nazywamy systemem biurokratycznym”.
„Biurokracya i system kontrolowania jej
za pomocą prasy i parlamentu stały się dziś
w społeczeństwach europejskich pojęciami
wręcz nierozdzielnemi, pojęciami, które się
nawzajem uzupełniają i równoważą. Przy
tak skomplikowanej machineryi, jaką jest
administracya państw współczesnych, już
nietylko w interesie rządzonych, lecz i w
interesie rządzących leży to zaszachowanie
biurokracyi przez opinię publiczną, mającą
wyraz w prasie i w pochodzących z wyborów ciałach prawodawczych”.
W konkluzji Rakowski wyraził przypuszczenie, że „gdyby w jakiem państwie to
posłannictwo prasy, wręcz nieodłączne od
dzisiejszego sposobu rządów i stanowiące
warunek ich normalnego funkcyonowania,
miało być w jakiś sztuczny sposób zniweczone, to sfery rządzące pierwsze poczułyby nieodzowną potrzebę przywrócenia
normalnego stanu rzeczy. Bo on tylko zdolny jest dać panującemu gwarancyę, że jego
ministrowie go nie łudzą; ministrom, że ich
podwładni ich nie oszukują; podwładnym,
że ministrowie też spełniają swe obowiązki,
a całemu społeczeństwu, że ma możność
żyć i rozwijać się, nie zaś przebywa na wulkanie”.
Słowa te mimo upływu tylu lat nadal nie
tracą na aktualności, choć miejsce tradycyjnych mediów zajmują obecnie sieci społecznościowe i wszelakiego autoramentu
„watchdogi”. Jednak czasem można odnieść
wrażenie, że o ile władzy centralnej patrzy
się na ręce i chętnie opisuje jej potknięcia,
to już działalność lokalnych włodarzy czy
szefów organizacji społecznych znajduje się
jakby poza zasięgiem jakiegokolwiek zainteresowania ze strony dziennikarzy i blogerów.


ył koniec listopada 1900 roku, kiedy
starszy pan Ferdynand poczuł się źle.
Właściwie wcale nie był stary, nie dobiegał
jeszcze siedemdziesiątki, ale tak o nim mówiono w odróżnieniu od syna, juniora, który
nosił to samo imię.
Wcześnie rano zjadł śniadanie, a ponieważ był poważanym w Warszawie, obowiązkowym i rzetelnym księgarzem, zamierzał,
jak co dzień, pójść do swojego kantorka. Najpierw jednak usiadł, żeby przejrzeć poranne
gazety i zapalił papierosa. Nagle poczuł tak
wielki ból i taką ogromną słabość, że resztką
sił zawołał służącą. Przy jej pomocy wrócił
do sypialni i położył się na łóżku. Stamtąd
już nie wstał. Trzy dni trwało jego umieranie. A jednym z tych dni, środkowym, był
dzień jego urodzin.

•••
Czytam pamiętnik opisujący dzień po dniu
i godzinę po godzinie. Czytam kronikę odchodzenia człowieka. O czym myślał? Nie
wiem. O czym mówił? Wiem. I domyślam
się, że być może właśnie o tym, co było osią
jego myśli.
Syn – jedynak, półsierota – bo od kilku lat
nie żyła już Matylda, matka Ferdynanda juniora – teraz miał pozostać sam. Umierający
na odchodnym radził, prosił, wydawał polecenia. Żeby się jak najszybciej ożenił, ale nie
z kobietą, która z niejednego pieca chleb jadła. Żeby natychmiast przejął prowadzenie
księgarni, żeby się wyprowadził ze swojego
kawalerskiego mieszkania do domu rodziców, żeby grób na Powązkach kazał przebudować, podwyższyć postument, a na nim
wmurować tablicę dla ojca, który właśnie
żegna się z życiem.
I żeby zabrał ze skarbca biżuterię po matce. I żeby zapłacił doktorowi czterdzieści ru-

bli, bo nie dość, że przychodził go leczyć, to
jeszcze po wszystkim będzie musiał napisać
akt zejścia.

•••
Oswoić się ze śmiercią. Albo nie brać jej pod
uwagę.
Jezuita Wacław Oszajca napisał:
kiedy dostałem maila od andrzeja czy
marcina
że umarłeś
pomyślałem
to niemożliwe
i tego się trzymam
Właśnie. Bo wielu z nas wierzy, że życie się
zmienia, ale się nie kończy. A ci, co nie wierzą – i tak chcą mieć pewność jakiegoś życia
po życiu.
Mariusz Szczygieł powiedział:
– Po śmierci mieszkać u kogoś w głowie.
To jedyne życie pozagrobowe.
Czesław Miłosz zapytany o stosunek do
śmierci mówił: – Jestem przeciw!

•••
Ciepłe światła nagrobnych zniczy. Tłumy ludzi na cmentarzach. Żywych. Jeszcze. I tłumy tych, co odeszli.
– Coraz więcej znajomych mam pod ziemią – mówiła pod koniec życia Maria Dąbrowska.
W dni zaduszne odwiedzam cmentarze w
świetle i mroku. I zawsze, ilekroć tam wchodzę, przywołuję słowa o wiecznym spokoju.
O wiecznym spokoju tych, co odeszli. Ich
żadne złe wieści już nie zatrwożą. Nas zatrważają. Cmentarna cisza ma w sobie szczególny rodzaj spokoju. Wiecznego.


Podarunki w pudełkach

• Rozpakowywanie podarunków co roku sprawia dzieciom radość. Fot. ARC organizatora

R

ównież w tym roku odbędzie się w Czeskim Cieszynie przedświąteczna akcja
charytatywna „Pudło po butach”. Co roku
biorą w niej udział m.in. polskie szkoły i
przedszkola. Akcja ma ogólnokrajowy zasięg, jej organizatorem jest Diakonia Czeskobraterskiego Kościoła Ewangelickiego.
– Punkt zbiorczy w Czeskim Cieszynie
zebrał w zeszłym roku 324 podarunki, które następnie zostały rozdane dzieciom z
domów dziecka oraz schronisk dla matek
z dziećmi, znajdujących się w najbliższej
okolicy. Dla znacznej części obdarowanych
dzieci to był jedyny podarunek pod choinką
– mówi Irena Machů z punktu zbiorczego w
Czeskim Cieszynie.

Punkt zbiorczy znajduje się w pomieszczeniach firmy Insgraf przy ul. Ostrawskiej
24. Już teraz można przynosić podarunki.
Do pudełek po butach należy włożyć raczej
więcej mniejszych rzeczy niż jedną dużą.
Organizatorzy proszą o potrzeby szkolne i
higieniczne, książki – mogą być „z drugiej
ręki”, małe zabawki w bardzo dobrym stanie,
słodkości, biżuterię, koszulki z obrazkami.
Pudełka są przyjmowane niezapakowane.
– Tegoroczne pudełka powędrują do dzieci w Czeskim Cieszynie, Trzyńcu, Piotrowicach, Hawierzowie i Cierlicku. Możemy
przyjąć tylko taką liczbę podarunków, dla
której mamy potwierdzony odbiór – precyzuje Machů. (dc)
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S P ORT

Pora umierać
Sobota 9 listopada, godz. 22.40

da, sport 20.45 O mnie się nie martw
10 21.45 Polonia 24 22.10 Halo Polonia 23.10 Focus on Poland 23.30
Koncert ku czci marszałka Józefa
Piłsudskiego.

PIĄTEK 8 LISTOPADA
6.10 Leśniczówka (s.) 6.35 Magazyn
śledczy Anity Gargas 7.05 Czy wiesz,
że... 7.15 Pytanie na śniadanie 11.00
Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii
11.40 Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 Historia jednego obrazu.
Dyngus - Zofia Stryjeńska 12.50 Wilnoteka 13.10 Na sygnale. Podróż poślubna 13.45 M jak miłość (s.) 14.40
Szansa na sukces. Opole 2020 15.45
Wiadomości 15.55 Korona królów
- taka historia... Służby Specjalne
16.30 Baw się słowami. Rodzinne
świętowanie 16.55 Domisie 17.20
Historia jednego obrazu. Ranny
powstaniec - Stanisław Witkiewicz
17.30 Teleexpress 17.55 Gra słów
18.25 Okrasa łamie przepisy. Kaczka
nie tylko z jabłkami 18.55 Wszystko przed nami 19.25 Magazyn z
Ameryki 19.45 Dobranocka 20.00
Wiadomości, 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 9 LISTOPADA
6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.15 Pytanie
na śniadanie 10.55 Polonia 24 11.10
Halo Polonia 11.50 Okrasa łamie
przepisy. Święto ziemniaka 12.25 Ojciec Mateusz 21 (s.) 13.15 Na dobre i
na złe (s.) 14.15 Wielki test. Ekranizacje polskiej literatury 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@polski
17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość
(s.) 18.45 Szansa na sukces. Opole
2020 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Stulecie Winnych 21.40 Wkręceni w randkę 22.40 Pora umierać (film polski).

NIEDZIELA 10 LISTOPADA
6.25 The Extra Mile 6.50 Lajk! 7.15
Pytanie na śniadanie 11.10 Wolny
ekran 11.30 Ziarno. Wolna Polska
11.55 Między ziemią a niebem 12.00
Anioł Pański 12.15 Między ziemią a
niebem 12.55 Wrota Europy 14.20
Biała wizytówka. Szyb nad lasem
15.40 Lajk! 16.00 Prywatne życie
zwierząt 3. Przesądy i mity 16.30
Leśniczówka (s.) 17.30 Teleexpress
17.55 M jak miłość (s.) 18.45 Czy
wiesz, że... 18.50 Dobranocka 19.00
Msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej 20.15 Wiadomości, pogoda, sport 21.00 Blondynka
7 (s.) 21.55 1920 Bitwa Warszawska
23.55 Niedziela z… dwudziestoleciem międzywojennym.

PONIEDZIAŁEK 11 LISTOPADA
6.20 Wojsko-polskie.pl 6.45 Supełkowe ABC 7.05 Figu Migu 7.15
Pytanie na śniadanie 11.25 Historia
jednego obrazu. Ranny powstaniec
- Stanisław Witkiewicz 11.40 Święto
Niepodległości 2019 13.50 Barwy
szczęścia (s.) 14.25 Blondynka 7 (s.)
15.20 Niedziela z… dwudziestoleciem międzywojennym 16.05 Korona królów 16.35 Koncert ku czci
marszałka Józefa Piłsudskiego 17.30
Teleexpress 17.50 Niepodległość
19.20 Barwy szczęścia (s.) 19.50 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogo-

WTOREK 12 LISTOPADA
6.10 Pożyteczni.pl 6.40 Margolcia i
Miś zapraszają dziś 6.55 Zwierzaki
Czytaki 7.15 Pytanie na śniadanie
11.00 Polonia 24 11.25 Halo Polonia
12.25 Wiadomości 12.40 Historia
jednego obrazu. Krakowskie Przedmieście w stronę Placu Zamkowego
12.50 Nad Niemnem 13.10 Barwy
szczęścia (s.) 13.45 Stulecie Winnych
14.35 Marsze Niepodległości 15.35
Z pamięci 15.45 Wiadomości 15.55
Korona królów 16.25 Zakochaj się
w Polsce. Brzeg 16.50 Margolcia i
Miś zapraszają dziś 17.05 Zwierzaki
Czytaki 17.20 Historia jednego obrazu. Piłsudski na kasztance - Wojciech
Kossak 17.30 Teleexpress 17.55 Gra
słów (teleturniej) 18.25 Koło pióra
18.55 Barwy 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.

11 listopada razem
zaśpiewajmy polski hymn
11 listopada przypada Święto Odzyskania Niepodległości upamiętniające
odzyskanie przez Polskę suwerenności w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Święto
ustanowiono w 1937, zniesiono po ośmiu latach, by przywrócić je w 1989 roku. Cóż
lepiej może uświęcić taką datę, jak nie hymn Polski – symbol niepodległej – choć
napisany w czasach, kiedy do niepodległości pozostawała jeszcze długa i niepewna
droga.

ŚRODA 13 LISTOPADA
6.10 Korona królów 6.40 Wiara i
mundur 7.05 A to polski właśnie... S
czy Z 7.15 Pytanie na śniadanie 11.00
Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii
11.40 Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 Historia jednego obrazu.
Piłsudski na kasztance - Wojciech
Kossak 12.50 Magazyn z Wysp 13.10
Barwy szczęścia (s.) 13.45 O mnie się
nie martw 10 14.35 Dni przełomu
- Warszawa 1918 15.30 Nożem i widelcem 15.45 Wiadomości 15.55 Korona królów 16.25 Jak to działa? Jak
działa ul 17.00 A to polski właśnie...
Diabeł 17.05 Nela Mała Reporterka.
Lawa jest ciekawa 17.20 Historia
jednego obrazu. Lichwiarz - Feliks
Pęczarski 17.30 Teleexpress 17.55
Gra słów (teleturniej) 18.25 Zrób to
ze smakiem 18.55 Barwy 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 Polonii
22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on
Poland 23.30 Dni przełomu - Warszawa 1918.

CZWARTEK 14 LISTOPADA
6.10 Korona królów 6.40 Turystyczna jazda. Łużyce Górne i Park Kulturinse 6.55 Zagadki zwierzogromadki 7.15 Pytanie na śniadanie 11.00
Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii
11.40 Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 Historia jednego obrazu.
Lichwiarz - Feliks Pęczarski 12.50
Kierunek Zachód 13.10 Barwy szczęścia (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 zwierzogromadki 17.20 Historia
jednego obrazu. W kuchni - Paweł
Dadlez 17.30 Teleexpress 17.55 Gra
słów 18.25 Racja stanu 18.55 Barwy
szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45
Dobranocka 20.00 Wiadomości
20.45 PitBull (19) 21.45 Polonia 24
22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo
Polonia 23.10 Focus on Poland 23.30
To my Polacy - 25. Festiwal Kultury
Kresowej 23.45 Notacje 0.00 Magazyn śledczy Anity Gargas.
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K

ontynuując
zainicjowane
w 100. rocznicę odzyskania
niepodległości wspólne odśpiewanie hymnu w południe 11 listopada, wpisując się jednocześnie
w kampanię społeczną „Jest nas 60
milionów”, realizowaną przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
oraz Polonijną Agencję Informacyj-

ną pod patronatem Senatu RP, zachęcamy do takiego samego patriotycznego gestu również w tym roku.
Zwłaszcza środowiska polonijne i
polskie mieszkające poza granicami Ojczyzny. Liczymy, że nasz apel
znajdzie u Państwa uznanie.
Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”

Podczas jednego z kursów literatury
słowiańskiej w Paryżu, 26 kwietnia 1842, roku Adam Mickiewicz
stwierdził: „Sławna pieśń legionów
polskich poczyna się od wierszy, które są godłem historii nowej: Jeszcze
Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Słowa te mówią, że ludzie mający
w sobie to, co istotnie stanowi narodowość, zdolni są przedłużać byt
swojego kraju niezależnie od warunków politycznych tego bytu, i mogą
nawet dążyć do urzeczywistnienia go
na nowo...”.

Kolejne
»Światełko pamięci«
W

dniu Wszystkich Świętych
we Lwowie po raz 16. odbyła się akcja „Światełko pamięci
dla Cmentarza Łyczakowskiego”,
zorganizowana przez Konsulat Generalny RP. W tym roku na jednej z
największych polskich nekropolii
zapłonęło ponad 35 tysięcy zniczy.
Od godzin porannych na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu
Orląt Lwowskich przedstawiciele
polskiej społeczności Lwowa i obwodu lwowskiego, uczniowie szkół,
przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz harcerze zapalali białe i czerwone znicze
nie tylko na mogiłach wybitnych
Polaków i swoich bliskich, ale również na opuszczonych grobach.
– Od lat mamy taką tradycję, że
Polacy ze Lwowa zapalają znicze
na wszystkich grobach na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu
Obrońców Lwowa. Ta akcja świadczy o tym, że tradycja ta kwitnie
i spodziewamy się, że tak będzie
w przyszłości – zaznaczył Janusz
Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.
– Zawsze jesteśmy obecni na Orlętach. To już prawie trzydzieści
lat. Od kilku lat aktywnie bierzemy
udział w światełku dla Cmenta-

• Wielkość akcji i liczba zapalonych zniczy robią wrażenie. Fot. „Kurier Galicyjski”
rza Łyczakowskiego. W tym roku
przyjechało pięćdziesięciu harcerzy z Polski, są też nasi harcerze
ze Lwowa. Kto mógł wyrwać się z
pracy, to był do godziny dziesiątej
rano, a inni do końca dnia. Pomagamy przywieźć znicze z konsulatu
i potem rozstawiać je na grobach
– powiedział harcmistrz Stefan
Adamski z Harcerstwa Polskiego
na Ukrainie.
Przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, na czele
z Elizą Dzwonkiewicz, konsul ge-

neralną RP we Lwowie, żołnierze
Wojska Polskiego stacjonujący na
poligonie w Jaworowie koło Lwowa,
prezesi polskich organizacji, dyrektorzy szkół polskich, harcerze lwowscy przeszli alejkami Łyczakowa,
aby złożyć wieńce i zapalić znicze
na grobach najbardziej zasłużonych
Polaków. W 80. rocznicę wybuchu
II wojny światowej oraz w roku Stanisława Moniuszki wybrano groby
żołnierzy września 1939 roku oraz
lwowskich kompozytorów
„Kurier Galicyjski”/UKRAINA

Przeżyjmy to jeszcze raz

Biegiem do
Niepodległości!

Przerwę w rozgrywkach ekstraligi hokeja na lodzie można potraktować w różny sposób.
Stalownicy Trzyniec postanowili zaprosić dziś kibiców do wspólnej retro-zabawy. Początek
o godz. 17.00 w Werk Arenie.
Janusz Bittmar

P

rzypadające na bieżący rok
obchody 90-lecia hokeja
pod Jaworowym wymagają
należytej oprawy. Pierwszy krok
Stalownicy uczynili wiosną, sięgając po zwycięstwie nad Libercem w
finale Tipsport Ekstraligi po drugi
mistrzowski tytuł w historii klubu. Teraz pora na inny finał, a dokładnie to powtórkę pierwszego w
historii trzynieckiego klubu finału
ekstraligi – pamiętnej walki z 1998
roku ze Wsecinem. W zaplanowanym na dziś o godz. 17.00 pojedynku na lodowisku nowej Werk Areny
zaprezentują się hokeiści, którzy
byli bezpośrednimi protagonistami finałowego starcia o złoty medal
ekstraligi.

Niezapomniane chwile
Tamten finał zakończył się zgodnie
z oczekiwaniami, albowiem bogaty
wówczas Wsecin (obecnie klub występuje w drugiej najwyższej klasie
rozgrywek – przyp. JB) był poza zasięgiem reszty ekstraligowej stawki.
– Przegraliśmy wszystkie trzy finałowe mecze, ale do dziś mile wspominam te piękne chwile – stwierdził Jan Peterek, obecny dyrektor
sportowy HC Stalownicy Trzyniec,
który w sezonie 1997/1998, świeżo
po przenosinach z Witkowic, był
jedną z czołowych postaci trzynieckiego klubu. We Wsecinie z kolei
aż roiło się od reprezentantów RC
i Słowacji. Gwiazdy hokeja sprzed
lat zaprezentują się dziś wieczorem
w trzynieckiej Werk Arenie w replikach oryginalnych dresów, upamiętniających tamte wydarzenia.
W barwach gości ze Wsecina nie powinno zabraknąć m.in. Jiřego Dopity, Romana Čechmánka, Josefa
Beránka czy Romana Sršnia, w drużynie gospodarzy Radovana Biegla,
Viktora Ujčíka czy wspomnianego
już Jana Peterka. – Niektórzy z nas
dosyć długo nie grali w hokeja, ale
obiecuję, że przynajmniej na ławce
pojawimy się i wesprzemy przyjaciół z boiska – zaznaczył Peterek.

• Hokeiści Trzyńca ze srebrnym medalem ekstraligi 1997/1998. Fot. PETR RUBAL

Między nami, kibicami
Według naszych informacji, do
Trzyńca szykuje się również pupil
miejscowej publiczności, napastnik Richard Král. Dla fanów hokeja to znak, że dawne spory pomiędzy Králem a organizacją HC
Stalownicy Trzyniec należą do
przeszłości. Z przyjazdu napastnika, który był czołową postacią fazy
pucharowej sezonu 1997/1998,
cieszy się m.in. współpracujący
z naszą redakcją fotograf Zenon
Kisza. – Richard Král należał do
moich ulubionych zawodników.
Nienaganne wyszkolenie techniczne, instynkt strzelecki, ale też
świetne peryferyjne widzenie – to
wszystko atuty, którymi zaskarbił
serce każdego kibica – skomplementował swojego idola z młodości Kisza. Hokeista z numerem 91
na dresie, który pożegnał się z karierą w 2014 roku w barwach GKS

Jastrzębie, odmieniany jest wśród
fanów trzynieckiego hokeja przez
wszystkie przypadki, ale nie tylko
jego udział w piątkowym meczu
będzie dużym wydarzeniem. – W
tamtym zespole było wielu wspaniałych zawodników. Mile wspominam chociażby Jozefa Daňo,
znakomitego słowackiego napastnika – powiedział „Głosowi” Marek Grycz, wielki fan Stalowników,
na co dzień dyrektor PSP w Czeskim Cieszynie.

Emocje nie tylko na tafli
Organizatorzy piątkowej jubileuszowej zabawy obiecują emocje
nie tylko na tafli. – Dla kibiców
przygotowaliśmy szereg imprez
towarzyszących. Będą konkursy, będą nagrody w konkursach,
każdy znajdzie coś dla siebie –
stwierdził Marek Chmiel, dyrektor
wykonawczy HC Stalownicy Trzy-

niec. Zabawa zostanie zresztą potraktowana zgodnie ze standardami, jakie panowały na stadionach
w 1998 roku. A więc z głośników
popłynie muzyka pop z połowy lat
90. ubiegłego wieku, a oferta gastronomiczna nie będzie się zbytnio różniła od tej, proponowanej
w stoiskach znajdujących się w
starusieńskiej Werk Arenie (włącznie z cenami obowiązującymi w
1998 roku). Początkowo zastanawiano się w Trzyńcu nawet nad
możliwością rozegrania meczu w
starej Werk Arenie, w której doszło
do pamiętnego finałowego starcia
ze Wsecinem, i w której Stalownicy fetowali pierwszy złoty medal
ekstraligi w sezonie 2010/2011 (po
zwycięstwie nad Witkowicami –
przyp. JB), ale szybko zrezygnowano z tego pomysłu. Komfort i
bezpieczeństwo kibiców są najważniejsze. 


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” postanowiło uczcić zbliżającą się 101.
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości wspólnym spacerem
i biegiem w Parku Adama Sikory w
Czeskim Cieszynie. Sympatyczna impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 10.00. Zbiórka przed
restauracją w parku. Do pokonania
będzie dystans o długości 1918 metrów. Długość trasy symbolizuje rok
odrodzenia niezawisłej Polski.
– Chodzi nam o to, aby to była
wspólna impreza towarzyska Polaków, wcale nie tylko „Beskidzioków”!
– apeluje w imieniu „BŚ” Wanda
Farnik.
Organizatorzy inspirowali się ubiegłorocznym apelem Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Organizacje te
zaprosiły rok temu rodaków z całego
świata do Biegu Niepodległości z
okazji 100-lecia jej odzyskania. W
tym roku Bieg odbędzie się więc po
raz drugi. (dc)

OFERTA
PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA:
Banik Ostrawa – MFK Karwina (dziś,
18.00). FNL: Trzyniec – Líšeň (sob.,
10.15). DYWIZJA F: Hawierzów –
Frensztat pod Radhoszczem (sob.,
13.30). MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: Fulnek – Cz. Cieszyn,
Datynie Dolne – Lokomotywa Piotrowice (sob., 13.30), Bystrzyca – Haj
(niedz., 13.30). IA KLASA – gr. B: Dobra – Stonawa, Śmiłowice – Jistebnik
(sob., 13.30).
HOKEJ – LEGENDY NA LODOWISKU: Trzyniec – Wsecin (dziś, 17.00).
PIŁKA RĘCZNA – EKSTRALIGA
MĘŻCZYZN: HCB Karwina – Hranice
(niedz., 10.30). 
(jb)

Derby jak marzenie? Zobaczymy
C

hcemy wygrać. Nie ma innej
opcji – słychać z obozów Banika Ostrawa i MFK Karwina przed
piątkowymi derbami Śląska. Piłkarze Banika dziś o godz. 18.00
podejmują na Miejskim Stadionie
w Witkowicach drużynę Karwiny.
Oczekiwania są spore, aktualna
forma obu drużyn nie wróży jednak wielkiego widowiska. Oby była
to błędna diagnoza.
Karwiniacy przystępują do dzisiejszego meczu w pozycji outsidera. Bramki podopieczni trenera
Františka Straki nie strzelili od

29 września, kiedy to zremisowali u siebie z Opawą 1:1. W czterech
ostatnich kolejkach karwiniacy
próżno szukali nie tylko strzeleckiej formy, ale też punktów. W poprzedni weekend znad Olzy wrócili
z kompletem punktów piłkarze Jablonca, wygrywając w szarpanym,
mało atrakcyjnym widowisku 1:0.
Prosta matematyka mówi, że jeśli
zespół nie potrafi wygrać na własnym boisku, a Karwinie nie udało
się to jeszcze ani razu w tym sezonie, punkty powinien zdobywać w
meczach wyjazdowych. – W Ostra-

wie musimy się przełamać. Fatalna
seria nie może trwać wiecznie – zadeklarował bramkarz MFK Karwina, Martin Pastornický. – Od nas
bramkarzy wiele zależy, ale solą
futbolu są gole, a tego nam brakuje
w całym sezonie – podkreślił.
W pierwszym wzajemnym meczu, który drużyny zaliczyły 22 lipca w Karwinie, ze zwycięstwa 2:1
radował się Banik Ostrawa. Podopieczni trenera Bohumila Páníka
są faworytami również dzisiejszej
konfrontacji. – W roli faworyta
powinieneś czuć się komfortowo,

ale nie zawsze tak jest. Karwiniacy
będą gryźli murawę, żeby wygrać
z nami. Derby są nieobliczalne
– zaznaczył obrońca Banika, Patrizio Stronati. W ostatnim, przegranym spotkaniu ze Slavią Praga,
Stronati należał do najsłabszych
piłkarzy na murawie w Edenie.
Między innymi jego błędy zaważyły na wysokiej porażce 0:4. Pojedynek z przedostatnią w tabeli
Karwiną będzie więc nie tylko dla
niego, ale całego Banika próbą
charakteru. – Goście nastawią się
na defensywę. To będzie zupełnie

inny mecz, niż poprzedni ze Slavią
– ocenił Stronati.
Zgodnie z oczekiwaniami, przed
derbami zapanowała cisza informacyjna. Tajemnicą owiany jest
m.in. aktualny stan zdrowia kluczowego ofensywnego piłkarza
MFK Karwina, Adriela Ba Loua’y,
którego z powodu kontuzji zabrakło w ostatnim meczu z Jabloncem. – Ba Loua trenuje z zespołem,
ale to wszystko, co mogę zdradzić
– powiedział wczoraj „Głosowi”
Adam Januszek, rzecznik prasowy
karwińskiego klubu. (jb)
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I N F O R M AT O R
CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN:
Siedem zegarków kopidoła Joachima Rybki (8, godz. 10.00);
 Kogut w rosole (10, godz. 17.30);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN:
Podróże Guliwera (8, godz. 10.00);
 Kvak a Žbluňk (8, godz. 17.00; 11,
godz. 8.30);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN:
Mandragora (9, godz. 19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Czarownica (8-10, godz. 16.00); Poslední aristokratka (8-10, godz.
17.30); Ženská na vrcholu (8-10,
godz. 19.00); Přes prsty (8-10, godz.
20.00); Król Lew (11, godz. 16.00);
Zombieland: Kulki w łeb (11, godz.
17.30); Midway (11, godz. 19.00);
KARWINA – Centrum: Ženská
na vrcholu (8, 11, godz.17.45); Coutdown (8, 11, godz. 20.00); Rodzina Addamsów (9, godz. 15.30; 10,
godz. 15.15); Czarownica (9, godz.
17.30); Midway (9, godz. 20.00); Król
Lew (10, godz. 16.00); Ženská na
vrcholu (10, godz. 17.15); Poslední
aristokratka (10, godz. 18.30); Terminator: Mroczne przeznaczenie
(10, godz. 19.30); TRZYNIEC – Kosmos: Fritzi (8, godz. 10.00); Ženská na vrcholu (8-11, godz. 17.30);
Midway (8, godz. 20.00); Terminator: Mroczne przeznaczenie (9, 10,
godz. 20.00); Czarownica (10, godz.
15.00); Joker (11, godz. 20.00); BYSTRZYCA: Román pro pokročilé
(9, godz. 18.00); CZ. CIESZYN –
Central: Rodzina Addamsów (8,

godz. 19.00); Poslední aristokratka
(8, godz. 16.30); Fitzi (9, 10, godz.
15.30); Coutdown (9, godz. 17.30; 10,
godz. 20.00); Terminator: Mroczne przeznaczenie (9, godz. 20.00;
10, godz. 17.30); CIESZYN – Piast:
Baranek Shaun (8-11, godz. 14.15;
16.00); Midway (8-11, godz. 17.45);
Obywatel Jones (8-11, godz. 20.15).

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Spotkanie Klubu Kobiet młodszych i starszych oraz Klubu Seniora odbędzie się 13. 11. o godz.
15.00 w Domu PZKO.
CIERLICKO-KOŚCIELEC – Zarząd
MK PZKO zaprasza 9. 11. od godz.
16.00 na Święto Niepodległości do
DPŻiW. W programie: dzieci PSP z
Cierlicka, „TA Grupa” z Cz. Cieszyna,
Co dobre z Polski i Czech, biesiada
towarzyska.
COEXISTEN TIA-WSP ÓLNOTA
– Zaprasza na XVI Kongres ruchu
politycznego Coexistentia-Wspólnota w sobotę 9. 11. do Domu PZKO w
Nawsiu. W obradach wezmą udział
działacze sekcji polskiej i węgierskiej. Oprócz tradycyjnych punktów
programu – sprawozdania z działalności, wyborów przewodniczącego, 1. wiceprzewodniczącego, Rady
Republikowej, Komisji Rewizyjnej,
Sądu Rozjemczego, zaakceptowania
zmian we statucie, przyjęcia programu i priorytetów programowych – z
okazji 30-lecia działalności ruchu
zaprezentowana będzie jego 30-letnia historia. Prezentacja delegatów i
gości od godz. 10.30. Zagajenie obrad
o godz. 11.30.
CZ. CIESZYN – Zjazd absolwentów
czeskocieszyńskiej
podstawów-

Wesele,
urodziny, urlop...
Przewozy osób klimatyzowanym
8-osobowym busem z kierowcą
Te l . : + 4 2 0 7 7 7 0 7 1 667

GŁ-623

GŁ-302

ki. Zapraszamy absolwentów – rok
ukończenia szkoły: 1954 i starsi,
1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984,
1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 w
piątek 15. 11. o godz. 17.00 do szkoły
– na oficjalne spotkanie towarzyskie
w klasach (rozmowy, wspomnienia,
spotkania z nauczycielami, wychowawcami, aktualizacja spisu absolwentów, robienie wspólnego zdjęcia 40 kc) o godz. 19.00 do Ośrodka
KaSS „Strzelnica” – na nieoficjalne
spotkanie towarzyskie (bal dla absolwentów – wspomnienia i zabawa
przy kieliszku i muzyce) do godz.
1.00 – bogaty bufet zapewniony. Informacje na stronach www.zsptesin.
cz, gdzie można znaleźć również
spisy klas, których tegoroczny zjazd
dotyczy. Prosimy zgłosić swój udział
w spotkaniu do 13. 11.
JABŁONKÓW – Polski chór parafialny z Jabłonkowa zaprasza w niedzielę 10. 11. o godz. 15.00 na mszę
św. ofiarowaną w intencji ojczyzny
do kościoła parafialnego pw. Bożego
Ciała.
KARWINA – Biblioteka Regionalna
Karwina, Oddział Literatury Polskiej
przy współpracy z Kongresem Polaków w RC zaprasza na promocję
książki „Sękaci ludzie”, fragmenty
książki czyta Karol Suszka. Poniedziałek 11. 11. o godz. 16.30 w budynku biblioteki na Rynku Masaryka w
Karwinie-Frysztacie. Kontakt: e-mail: polske@rkka.cz, tel.: 596 312 477.
Prosimy o potwierdzenie udziału.
 Biblioteka Regionalna Karwina,
Oddział Literatury Polskiej zaprasza
na spotkanie z wizażystką, kolorystką i stylistką Bernadetą Weber w
czwartek 14. 11. o godz. 16.30 w budynku biblioteki na Rynku Masaryka
w Karwinie-Frysztacie. Bilet wstępu
50 kc można nabyć w Oddziale Literatury Polskiej. Kontakt: e-mail:
polske@rkka.cz, tel.: 596 312 477, 724
751 002.
KARWINA-FRYSZTAT – Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego Koła na brygadę czyli
jesienne porządkowanie, która odbędzie się w sobotę 9. 11. od godz. 8.30.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora MK
PZKO zaprasza członków na spotkanie 12. 11. o godz. 15.30.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” –
Zaprasza członków na spotkanie 11.
11. o godz. 17.00 do Domu Polskiego
PZKO w Karwinie-Frysztacie.
OLBRACHCICE – Zarząd MK PZKO
zaprasza członków i sympatyków na
prelekcję inż. Zygmunta Rakowskiego pt. „Uzbekistan, kraina Timura”
w czwartek 14. 11. o godz. 17.00 do
Domu PZKO.
PTM – W imieniu Rady PTM zapraszamy 8. 11. na zebranie członkowskie PTM w RC, które rozpocznie się
o godz. 18.00 w Domu Seniora przy
ulicy Sokołowskiej 1997 w Cz. Cieszynie.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 9. 11. na listopadową wycieczkę w Beskid Śląski
po trasie z Kubalonki na Stożek i do
Nydku. Na Kubalonkę odjeżdżamy

Filia Biblioteki Miejskiej w Cz. Cieszynie, ul. Havlíčka 6, zaprasza na prelekcję
Witolda Kożdonia pt. „Gruzja – gdzie Wschód spotyka się z Zachodem”.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 12. 11. o godz. 17.00. Wejściówki 20 koron.

MK PZKO w Gródku zaprasza swych członków i sympatyków w sobotę
9 listopada o godz. 19.00 na „Tłoczyni kapusty” do Domu PZKO.
W programie: gorolsko kapela „Sómsiek”, okazyjny kabaret „My”.
Do tańca gra Roman Młynek. Wstępne 200 kc.

autobusem z przystanku CieszynCelma o godz. 8.00. Schroniska
100/100 - schronisko na Stożku. Wycieczkę prowadzi Janek Walek 721
413 926.
 zaprasza w środę 13. 11. na spacer
po Opawie. Spacer rozpoczniemy na
dworcu kolejowym Opava-Východ i
zwiedzimy Slezské zemské muzeum
(bilet 40 kc) i historyczną część miasta. Odjazd pociągiem z Cz. Cieszyna
o godz. 7.45 bezpośrednio do Opawy.
Odjazd pociągiem z Karwiny o godz.
7.58 z przesiadką w Ostrawie-Swinowie o godz. 8.42 do pociągu jadącego
do Opawy z Cz. Cieszyna. Przyjazd do
Opawy godz. 9.13. Na spacer zaprasza
Fredzio Lotter, tel. 605 587 986.
STONAWA – Klub Kobiet przy MK
PZKO zaprasza na wystawę rękodzieła pt. „U nas w Stonawie” w sobotę 9.
11. i w niedzielę 10. 11. w Domu PZKO
w godzinach 9.00-17.00. Bufety i loteria zapewnione. Cieszymy się na
spotkanie.
UWAGA! – Zapraszamy absolwentów Szkoły wydziałowej w Łazach z r.
1953 na koleżeńskie spotkanie, które

odbędzie się 14. 11. w Orłowej na rynku (restauracja „Orlovka”) o godz.
13.00. Bliższe informacje pod nr. tel.
732 317 923.
ŻUKÓW DOLNY – MK PZKO zaprasza na spektakl teatru amatorskiego
pt. „Babsko rewolucja – O tym, jak se
baby zbuntowały i jak to całe dopadło
…” 10. 11. o godz. 15.30 do restauracji
„Pod Dzwonkiem”. A po spektaklu
dobra zabawa przy muzyce cymbałkowej Ládi Holiše, w ofercie loteria,
domowe wypieki.

OFERTY
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Wspomnienia… One pozostają na zawsze.
W dniu 11 listopada 2019 minie 10. rocznica śmierci Kochanej Mamy

TVC 1

śp. MARII JASIOKOWEJ
z Hawierzowa-Błędowic

zaś dnia 3 grudnia 2019 minie 7. rocznica, kiedy opuścił nas na zawsze Kochany Ojciec

śp. WŁADYSŁAW JASIOK
O chwilę wspomnień prosi syn z rodziną.

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz
usługi transportowe.
Tel. +48 601 478 108.
GŁ-525
DACHY, KRYCIE I REMONTY.
Tel. +48 601 532 642.
GŁ-395

GŁ-644

Dzisiaj, 8 listopada, mija 20. rocznica śmierci naszego
Kochanego

śp. KAROLA KAWULOKA
z Nawsia

Z szacunkiem wspominają żona Anna oraz synowie
z rodzinami.


GŁ-635

Dnia 10 listopada minie 1. rocznica, kiedy nas opuściła

śp. HELENA KOCHOWA
z domu Matuszyńska,
z Karwiny-Raju

ŻYCZENIA

O cichą zadumę i modlitwę prosi siostra Marta Glas z rodziną.
Z wdzięcznością i miłością w sercach Kochanym
Rodzicom

Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach bliskich.

HALINIE i BOGDANOWI KISZOM



śp. ELŻBIETY KONIECZNEJ
z Darkowa

Wszystkich, którzy Ją znali i zachowali w życzliwej pamięci, o chwilę wspomnień i krótką modlitwę proszą
synowie z rodzinami.
GŁ-647

GŁ-656

W roku jest wiele dni,
w tygodniu tylko siedem,
lecz ten, który dziś obchodzisz
jest w życiu tylko jeden.

Wspomnienie jest formą spotkania.

						

K. Gibran

Dnia 10 listopada 2019 minie 20. rocznica śmierci naszego Najdroższego

Z okazji 70. urodzin życzenia wszystkiego dobrego, dużo
zdrowia i niegasnącej pogody ducha dla

śp. inż. EDWINA MACURY

pana ANDRZEJA SOBOCIKA

Z miłością i smutkiem wspominają najbliżsi.

z Orłowej-Lutyni



składają siostra Wanda z rodziną oraz Halina i Basia z Cieszyna.

GŁ-630

Dziś, 8 listopada 2019, mija 15. rocznica śmierci

w dniu 8 listopada 2019 z okazji Złotej Rocznicy
Ślubu najserdeczniejsze życzenia składają córki
Aleksandra i Urszula z rodzinami.

GŁ-648

GŁ-654

Dnia 11 listopada 2019 minie trzecia rocznica śmierci
Ukochanej Mamusi, Babci i Prababci

WSPOMNIENIA

z domu Cechel
Kochana Mamusiu, kochać Cię było łatwo, ale zapomnieć jest niemożliwe.
Wspominają syn Mieczysław z żoną Wierą i wnukowie
Artur i Daniel z rodzinami oraz prawnuczki Laura i Ella.

Dnia 11 listopada 2019 minie 10. rocznica śmierci naszej
Kochanej



GŁ-626

śp. BOLESŁAWY GĄSIOROWEJ
z Karwiny-Darkowa

Zaś 10. 10. 2019 obchodziłaby 95. rocznicę urodzin.
Z miłością i szacunkiem wspominają i o modlitwę proszą najbliżsi.
GŁ-651

W dniu 10 listopada 2019 minie pierwsza rocznica, kiedy odeszła na zawsze nasza Najdroższa

śp. DANUTA HUCZAŁOWA
z domu Rucka

Z miłością i szacunkiem wspominają mąż, córka i syn
z rodzinami.
GŁ-650

NEKROLOGI
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 listopada 2019 odszedł od
nas w wieku 89 lat nasz Mąż, Ojciec, Dziadek, Pradziadek, Teść i Wujek

śp. ERICH SZEBESTA
Msza żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 11 listopada 2019
o godz. 13.00 w kościele pw. Św. Krzyża w Karwinie-Frysztacie, po czym
nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz w Karwinie-Starym
Mieście. W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-655

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli
udział w uroczystości pogrzebowej
Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO:
26792575 • Adres: Redakcja „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glos.live • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sportowy: Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Witold Kożdoń, kozdon@glos.live • Szymon Brandys, brandys@glos.live • Fotoreporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glos.live • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@glos.live • Projekt makiety: Jacek Utko • Telefony: sekretariat/centrala
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

śp. STANISŁAWA KANTORA
a w szczególności rodzinie, pastorowi mgr. Fojcikowi, chórowi parafialnemu przy kościele ewangelickim w Nawsiu, przyjaciołom, delegacji
PZKO Milików-Centrum, kolegom z pracy, sąsiadom za obecność, wsparcie, modlitwę, pamięć, liczne intencje, złożone wieńce i kwiaty, serdeczne podziękowania składają żona, syn i córki z rodzinami.


5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Uśmiechy Radovana
Lukavskiego 10.25 Pociąg dzieciństwa
i nadziei (s.) 11.25 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 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 pogody, wiadomości, sport
20.05 Żandarmeria z Luhačovic (s.)
21.30 13. komnata Karlosa Vémoly
22.00 Wszystko-party 22.55 Poirot (s.)
23.50 Sprawy detektywa Murdocha (s.)
0.35 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Odkryte skarby 9.45 Henryk VIII i jego dwór 10.45 Królestwo
natury 11.10 Chcesz mnie? 11.45 Podróż
po południowej Finlandii 12.15 Starożytny Egipt 12.40 Albania 13.00 Śmierć
Hitlera 13.50 Na lotniskowcu 14.45 Najważniejsze operacje II wojny światowej
15.45 Czeskie wsie 16.05 Cudowna
Ameryka 17.00 Wspaniałe hotele 17.55
Miejsce zamieszkania: wieś 18.15 Piękne żywe zabytki 18.45 Wieczorynka
18.55 Europa dziś 19.25 Matuzalem
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Cudowna planeta 21.00
Wyspy hawajskie 21.45 Grzeszna dusza
(s.) 23.10 W imię ojczyzny (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 12.25 Krok
za krokiem (s.) 12.45 Przychodnia w
różanym ogrodzie (s.) 14.05 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 Kameňák IV (film) 22.05
Niezniszczalni III (film) 0.30 Dowody
zbrodni (s.).

PRIMA

pani WANDY RAMIKOWEJ

Odeszłaś, lecz w naszych sercach
pozostałaś na zawsze.

MK PZKO w Nawsiu zaprasza w niedzielę 10 listopada o godz.
16.00 na sztukę teatru amatorskiego MK Milików pt. „Wiym
wszystko, czyli kurzyni szkodzi zdrowiu”.

PROGRAM TV

WSPOMNIENIA



PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do
domu – zadzwoń: +48 609 852 057.
Uszczelniamy wszystkie rodzaje dachów.
GŁ-036
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GŁ-653

7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25 Policja w akcji (s.)
10.25 W blasku ognia (film) 12.20 Południowe wiadomości 12.30 Policja Hamburg (s.) 13.30 Ostatni gliniarz (s.) 14.30
Strażnik Teksasu (s.) 15.30 Agenci NCIS
(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 13 (film) 23.55 Policja w akcji.

dy Blinky Billa 7.15 Asy z dżungli 7.30
Studio Kolega 9.00 Rowerowe włóczęgi
9.15 Nasza wieś 9.40 Na muzycznym
szlaku 10.05 Folklorika 10.35 Piękne
żywe zabytki 11.05 Lotnicze katastrofy
11.55 Babel 12.25 Zaskakujący odwet
(film) 13.45 Wspaniałe hotele 14.40
Bedeker 15.10 Wyspy hawajskie 15.55
Cudowna planeta 16.50 Kamera w podróży 17.45 Czeskie głowy 2019 18.45
Wieczorynka 18.55 Wiadomość od Ivy
Drápalovej 19.20 Na piwnym szlaku
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Adidas i Puma – pojedynek
braci (film) 22.05 Sprawa honoru (film)
0.00 Gomora (s.) 1.30 Salamandra (s.).

NOVA

7.15 Looney Tunes Show (s. anim.) 8.05
Tom & Jerry Show (s. anim.) 8.25 Krok
za krokiem (s.) 8.45 Twoja twarz brzmi
znajomo 11.30 Przyprawy 12.30 Dzwoń
do TV Nova 13.10 Poradnik domowy
14.10 Misja Nowy dom 15.35 Cinderella
Story (film) 17.10 Plan gry (film) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.15 Twoja twarz brzmi znajomo 23.00 Idol z
piekła rodem (film) 1.05 Plan gry (film).

PRIMA

6.10 Wolverine (s. anim.) 6.35 Rodzina
piratów (s. anim.) 7.00 Przygody Bolka i Lolka (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.)
8.20 Auto Salon 9.40 Prima Partička
10.40 Czechy i Słowacja mają talent
12.20 Sztuka zbrodni (s.) 14.40 Właściwie jesteśmy normalni (film) 16.40
Koniec wodników w Czechach (film)
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15
Mroczny Kraj (s.) 21.30 Glina (s.) 22.45
Bracia Dassler (film) 0.45 13 (film).

NIEDZIELA 10 LISTOPADA

TVC 1

6.25 Srebrny wiatr (film) 8.05 Uśmiechy Zdeňka Řehořa 8.50 Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na
szlaku 10.25 Obiektyw 10.55 Grzechy
dla oglądających kryminały (s.) 12.00
Pytania Václava Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 Sprytna królewna (bajka)
14.15 Duch czasu (bajka) 15.20 Najlepszy interes życia (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 Toman
(film) 21.25 168 godzin 22.00 Wiadomo
22.25 Wiem, że jesteś mordercą (film).

TVC 2

7.25 Marysia (bajka) 7.55 Nie jestem
nikim (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 Nieudany czarodziej
(bajka) 14.05 Czarnowłosa (bajka)
14.30 Terytorium białych króli (s.)
15.25 Srebrny wiatr (film) 17.05 Poirot
(s.) 18.00 Mieszkać jak… na fali 18.25
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 StarDance
21.45 Atleta roku (transmisja wręczenia nagród) 23.00 Inspektor Banks (s.)
0.30 Bananowe rybki.

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
Na lotniskowcu 10.30 Nie poddawaj
się plus 11.00 Nie poddawaj się 11.25
Chcesz mnie? 11.55 Królestwo natury
12.20 Słowo na niedzielę 12.25 Magazyn chrześcijański 12.55 Przez ucho
igielne 13.20 Magazyn religijny 13.50
Na pływalni z T. Satoranskim 14.15 Podróż po wschodniej Estonii 14.45 Odkryte skarby 15.30 Na piwnym szlaku
16.00 Wyspy Kanaryjskie 16.50 Trabantem z Indii do domu 17.20 Norweska Laponia 18.15 Historie XX wieku
18.45 Wieczorynka 18.55 Piękne żywe
zabytki 19.20 Ciekawostki z regionów
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Flic Story (film) 21.55 Moby
Dick (film) 23.50 W cieniu berlińskiego
muru 0.45 House of Cards (s.).

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-

5.50 Psi patrol (s. anim.) 6.45 Looney
Tunes Show (s. anim.) 7.35 Tom i Jerry Show (s. anim.) 7.55 Titelitury (bajka) 9.40 High School Musical II (film)

SOBOTA 9 LISTOPADA

TVC 1

TVC 2

NOVA

11.45 Ostatni smok (film) 13.50 Brygada upał (film) 15.40 Kameňák IV (film)
17.25 Święto przebiśniegu (film) 18.50
Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Dama i Król (s.) 22.50
Odłamki 23.20 Kryptonim U.N.C.L.E.
(film) 1.40 Brygada upał (film).

PRIMA

6.10 Wolverine (s. anim.) 6.40 Super
Wings (s. anim.) 6.55 Bolek i Lolek
wśród górników (s. anim.) 7.10 M.A.S.H.
(s.) 7.35 Bodyguardzi Hitlera 8.45 Prima Zoom Świat 9.20 MotorSport 9.50
Zapach zbrodni (s.) 11.00 Partia 11.50
Poradnik domowy 12.45 Poradnik Ládi
Hruški 13.30 Poradnik Pepy Libickiego
14.10 Jak zbudować marzenie 14.55
Kryminalne wypieki: Śliwkowy budyń
(film) 16.50 Cena szczęścia (film) 18.55
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Doskonały pocałunek (film) 22.10 Walkiria (film) 0.30 Ja, Kajínek.

PONIEDZIAŁEK 11 LISTOPADA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.)
9.45 168 godzin 10.15 Ucho 10.35 Przygody kryminalistyki (s.) 11.25 AZ kwiz
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Sama w domu 14.00 Odźwierny 14.15
Wiem, że jesteś mordercą (film) 15.55
Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne
owce 18.00 Wiadomości regionalne
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.05
Zasada przyjemności (s.) 21.05 Wyrok
21.35 Reporterzy TVC 22.10 Legendy
kryminalistyki 22.45 Na tropie 23.10
Kryminolog (s.) 0.10 Taggart (s.).

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Kamera w podróży
9.55 Astana, miasto przyszłości 10.40
Wspaniałe hotele 11.35 Babel 12.05 Magazyn religijny 12.35 Telewizyjny klub
niesłyszących 13.00 Czechosłowacki
tygodnik filmowy 13.15 Obywatel Havel
14.15 Historie XX wieku 14.40 Świt
nad zaporą 15.10 Majestatyczne Alpy
16.05 Przygody nauki i techniki 16.35
Albania 16.55 Walcząca Ameryka 19171918 17.50 Nasze tradycje 18.15 Bedeker
18.45 Wieczorynka 18.55 Przez ucho
igielne 19.20 Miejsce zamieszkania:
wieś 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Początki nazizmu 20.50
Tunel drogowy Świętego Gotarda 21.50
Grand Prix (film) 0.35 Zemsta.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica
(s.) 9.50 Dama i Król (s.) 11.00 Co o
tym sądzą Czesi 12.00 Południowe
wiadomości 12.25 Krok za krokiem
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 14.05 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 Spece (s.) 22.20 Whiskey Cavalier (s.) 23.15 Bez śladu (s.) 0.10 Dowody zbrodni (s.).

PRIMA

7.25 M.A.S.H. (s.) 9.30 Policja w akcji
10.30 Wybrzeże marzeń (film) 12.20
Południowe wiadomości 12.30 Policja
Hamburg (s.) 13.30 Ostatni gliniarz (s.)
14.30 Strażnik Teksasu (s.) 15.30 Agenci NCIS (s.) 16.30 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55
Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.35
Skarby ze strychu 22.50 Jak zbudować
marzenie 23.55 Policja w akcji.
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WEHIKUŁ CZASU

Tak było...

...tak jest

• Dziś mamy dla naszych Czytelników kolejne fotograficzne
wyzwanie. Powyższa archiwalna pocztówka została przysłana
przez Jana Kubiczka i przedstawia schronisko na Kozubowej.
Prosimy o przysłanie współczesnego ujęcia tego samego
miejsca.

W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie
dostaniemy. Fotografie prosimy wysyłać na:
dabkowski@glos.live
bądź
info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA
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Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie cytatu, którego autorem jest Paulo Coelho
(ur. 1947) – brazylijski pisarz i poeta.
POZIOMO:
1. myli się podobno tylko raz
2. onegdaj, kiedyś, ongiś
3. kierowca tramwaju
4. Holandia inaczej
5. mały Tezeusz
6. mokradła, moczary, trzęsawiska
7. idyllicznie, przyjemnie, cicho żyć
8. konspirator lub buntownik
9. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
10. mieszkaniec Rybnika
11. edykt ogłoszony wspólnie przez cesarza
zachodniej części Imperium Rzymskiego Konstantyna Wielkiego oraz cesarza
wschodniej części Licyniusza w 313 roku w
Mediolanie
12. modernizacja, ulepszenie, usprawnienie
13. argentyński taniec lub sztuka S. Mrożka
14. grabione na łące lub potocznie gotówka

15. łóżko zawieszone między drzewami
16. miasto utożsamiane z Troją
17. czterowodoronaftalen, węglowodór aromatyczny powstały w wyniku katalitycznej
redukcji naftalenu.
PIONOWO:
ADMETE, AMULET, BATORY, CRUISE,
DOBRZE, EDISON, EMALIA, EMOTKA,
HARNAŚ, IŁAWKA, JURATA, MAGNAT,
MANDAT, ODZIEŻ, ONASIS, PAZURY,
PROKUJ, RUKIEW, RZECKI, SABINA,
SZTORC, ŚCIANA, TRZASK, TYSKIE,
WĘGORZ, YAMAHA, ZADUMA, ZAKWAS,
ZGNIOT.

Wyrazy trudne lub mniej znane:
ILION, TETRALINA

Znajdź nas na YouTubie

W



śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 20 listopada. Nagrodę
książkową za poprawne rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 25 października otrzymuje
Irena Walczysko z Trzyńca. Autorem dzisiejszej krzyżówki jest Jan Kubiczek.
Rozwiązanie krzyżówki z 25 października:
RAMIONA CZASEM TEŻ SĄ NAWIASEM

