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7 grudnia 2019 godz. 17.00 
Teatr w Czeskim Cieszynie

Zapraszamy  
na jubileusze

Po Kartę Polaka do Czeskiego Cieszyna
WYDARZENIE: Komu daleko jest do Ostrawy, może przyjechać do Czeskiego Cieszyna. W poniedziałek 9 grudnia 
w siedzibie Zarządu Głównego PZKO przy ulicy Strzelniczej można będzie załatwić Kartę Polaka. To idealna szansa 
dla tych, kórym Czeski Cieszyn jest bardziej po drodze, którzy tutaj mieszkają, pracują lub się uczą. 

Beata Schönwald

Aby ułatwić osobom naro-
dowości polskiej złożenie 
wniosku i odbycie roz-

mowy z konsulem, zostanie zor-
ganizowany dyżur konsularny w 
Czeskim Cieszynie. Pani prezes 
Helena Legowicz zgodziła się udo-
stępnić salę tak, aby maksymalnie 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
zainteresowanych. Dyżur został 
zaplanowany od godz. 14.00 do 
godz. 18.00. Zapraszamy z wypeł-
nionymi formularzami, niezbęd-
nymi dokumentami potwierdza-
jącymi narodowość polską oraz 
aktualnym zdjęciem – zachęca 
konsul generalna RP w Ostrawie, 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Możliwość uzyskania Karty 
Polaka jako dokumentu zaświad-
czającego przynależność do na-
rodu polskiego otwarła się przed 
Polakami posiadającymi czeskie 
obywatelstwo w połowie maja 
br., kiedy rozszerzono zakres sto-
sowania ustawy o Karcie Polaka 
wobec obywateli wszystkich kra-
jów świata posiadających polskie 

pochodzenie. 14 lipca ustawa we-
szła w życie. – Chociaż Polacy w 
RC mogą już od lipca starać się o 
Kartę Polaka, to uważam, że tych 
wniosków złożono za mało. Cały 
czas mamy natomiast telefony i 
pytania, czy taki wniosek można 
np. wysłać pocztą – mówi kon-
sul generalna. Jak dodaje, ludzie, 
zwłaszcza starsi, skarżą się na 
zbyt skomplikowany dojazd do 
Ostrawy, a z kolei osobom pracu-
jącym oraz uczniom szkół śred-
nich nie odpowiadają godziny 
otwarcia konsulatu. – Stąd nasz 
pomysł, żeby wyjechać z Kartą Po-
laka do Czeskiego Cieszyna. Jeżeli 
ta inicjatywa spotka się z dużym 
zainteresowaniem, to myślę, że 
po feriach możemy ją powtórzyć – 
stwierdza Wołłejko-Chwastowicz. 

Prezes Kongresu Polaków w 
RC, Mariusz Wałach, oraz prezes 
PZKO, Helena Legowicz, popiera-
ją inicjatywę konsulatu. Uważają, 
że Czeski Cieszyn ze względu na 
swoje położenie oraz połączenie 
transportowe z całym Zaolziem 
jest idealnym miejscem do skła-
dania wniosków o Kartę Polaka. 

– Uznaliśmy, że 
siedziba Zarządu 
Głównego PZKO 
położona tuż 
koło dworca ko-
lejowego będzie 
się do tego najle-
piej nadawać. Za-
praszamy zatem 
do biura na 1. 
piętrze – zachęca 
Legowicz. – Cie-
szę się, że władze 
polskie wresz-
cie rozszerzyły 
Kartę Polaka na 
cały świat. Cie-
szę się również, 
że pani konsul 
miała tak wspa-
niały pomysł, 
żeby umożliwić 
m i e s z k a ń c o m 
Zaolzia załatwienie Karty Polaka 
w Cieszynie. Jako prezes Kongre-
su Polaków zachęcam wszystkich 
tych, którzy czują się Polakami, 
żeby nie zaprzepaścili tej okazji. 
Sam chętnie z niej skorzystam, 
ponieważ uważam, że każdy, kto 

utożsamia się z narodem polskim, 
a mieszka poza granicami Polski, 
powinien Kartę Polaka posiadać – 
przekonuje Wałach.

Według informacji, które uzy-
skaliśmy z Konsulatu General-
nego RP w Ostrawie, jak na ra-
zie w Wydziale Paszportowym 
konsulatu złożono 28 wniosków. 
Do tej pory Kartę odebrało dzie-
więć osób, a kolejnych sześć Kart 
oczekuje na odbiór. Jednak aby 

podnieść rangę tego wydarzenia, 
wręczenie Kart Polaka będzie or-
ganizowane regularnie, co dwa 
miesiące w siedzibie konsulatu i 
będzie miało szczególnie uroczy-
sty charakter. 

Karta Polaka jest ważna przez 
okres 10 lat, osobom powyżej 65. 
roku życia jest przyznawana na 
czas nieokreślony. Wszelkie po-
stępowanie związane z jej uzyska-
niem jest bezpłatne.  

Ważne informacje

Chcąc otrzymać Kartę Polaka, do czego naszych Czytelni-
ków bardzo zachęcamy, wystarczy spełnić kilka warunków. 
Oczywiście naturalnym jest zadeklarowanie naszej przy-
należności do narodu polskiego. Co więcej? Musimy znać 
język polski na poziomie podstawowym, a także polskie 
tradycje i zwyczaje, które dodatkowo będziemy kultywo-
wać. I z tym nie powinno być problemu. Musimy ponadto 
wykazać, że jesteśmy narodowości polskiej, lub co najmniej 
jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków 

było narodowości polskiej. Dlatego 9 grudnia należy zabrać 
ze sobą jeden z dokumentów potwierdzających polskie po-
chodzenie i związek z polskością. Mogą to być na przykład 
polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub 
ich odpisy, metryki chrztu, ale także świadectwa szkolne. 

Można też przedstawić zaświadczenie polskiej organizacji 
(mowa w tym przypadku jest o Polskim Związku Kulturalno-
-Oświatowym albo Kongresie Polaków), potwierdzające za-
angażowanie na rzecz polskości przez co najmniej trzy lata.

Co umożliwia Karta Polaka?
 M podejmowanie na terenie RP legalnej pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę
 M korzystanie z bezpłatnego systemu oświaty 
 M korzystanie w nagłych wypadkach z bezpłatnej pomocy lekarskiej
 M darmowe zwiedzanie muzeów państwowych
 M korzystanie z 37-proc. ulgi przy przejazdach kolejowych w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych

Więcej informacji na temat Karty Polaka znajdziecie Państwo na stronie:  
https://ostrawa.msz.gov.pl/pl/p/ostrawa_cz_k_pl/aktualnosci/karta_polaka
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sobota

niedziela

dzień: 6 do 8 C 
noc: 7 do 2 C 
wiatr: 4-5 m/s

dzień: 1 do 2 C 
noc: 2 do -2 C 
wiatr: 3-4 m/s

dzień: -2 do 1 C 
noc: 3 do 2 C 
wiatr: 3-4 m/s

Chociaż nie należę do osób strachliwych, czasem nachodzi mnie 
straszna myśl, że pewnego dnia naszą planetę nawiedzi olbrzymi 

kataklizm. Zniszczy praktycznie całą naszą cywilizację, a jedynym 
zachowanym źródłem wiedzy o naszej obecności tutaj będzie profil 
facebookowy przeciętnego mieszkańca naszej części Europy. Badacze, 
którzy na tej podstawie będą próbowali odkryć, jak żyliśmy w owym 
tajemniczym, dawnym XXI wieku, dojdą do mniej więcej takiej kon-
kluzji.

„XXI wiek był epoką ludzi, których można podzielić na dwie grupy 
– konsumentów dóbr materialnych i duchowych oraz prezentujących 
cudze opinie myślicieli. To, co cechuje obie, to regularność w prze-
kazywaniu raczej skąpych informacji oraz obfitego materiału obra-
zowego, stałego i ruchomego. Nie wiadomo natomiast, w jaki sposób 
zarabiają na życie. Przedstawiciele tej pierwszej, o czym świadczy 
bogaty materiał dowodowy, większość czasu spędzają bowiem w po-
dróży, w restauracjach albo na przyrządzaniu pokarmów we własnej 
kuchni. Osoby należące do drugiej grupy specjalizują się z kolei w 
poszukiwaniu wszelakich historyjek, anegdot i złotych myśli, czasem 
jednak – co jest bardzo cenne dla badacza – publikują też całe artyku-
ły nt. prawdziwych lub wyimaginowanych problemów. Ponadto zdaje 
się być rzeczą oczywistą, że przytłaczająca większość ludzi tej epoki 
skupiona jest na własnej osobie – na tym, jak wyglądają, jak szybko 
biegają, na jaką wysokość potrafią się wspiąć i jakie urokliwe miejsca 
udało im się zwiedzić. Kiedy natomiast piszą o innych, to prawie wy-
łącznie o własnych dzieciach. Wówczas skupiają się albo na ich sukce-
sach, albo na rozbrajających historyjkach z ich udziałem, dziecinnych 
wpadkach i przejęzyczeniach”.

Ponieważ nie należę do osób strachliwych, zwykle udaje mi się 
odrzucić tę straszną myśl, że pewnego dnia ktoś mógłby w tak uprosz-
czony sposób ocenić nasze życie. Są przecież wśród nas ludzie, którzy 
poświęcają swój czas innym, robią masę dobrych, pożytecznych rze-
czy. Sęk w tym, że nie mają potrzeby, żeby się tym chwalić. 

DZIŚ...

29
listopada 2019

Imieniny obchodzi:  
Błażeja, Saturnin
Wschód słońca:  7.16
Zachód słońca: 15.49
Do końca roku: 32 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Podchorążego
Przysłowia: 
„W listopadzie mróz, 
szykuj w marcu wóz”

JUTRO...

30
listopada 2019

Imieniny obchodzą:  
Andrzej, Fryderyk
Wschód słońca:  7.17
Zachód słońca: 15.49
Do końca roku: 31 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień bez Zakupów
Dzień Białych Skarpetek  
Przysłowia: 
„Kiedy na Andrzeja poleje, 
cały rok nie w porę rolę 
moczy, suszy.”

POJUTRZE...

1
grudnia 2019

Imieniny obchodzą:  
Blanka, Eligiusz, Natalia
Wschód słońca: 7.19
Zachód słońca: 15.48
Do końca roku: 30 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień AIDS
Dzień Numizmatyków  
Przysłowia: 
„Gdy zamarznie 
pierwszego grudnia, 
wyschnie niejedna 
studnia, gdy pierwszego 
pogoda służy, to wczesną 
wiosnę i pogodną wróży”

Tomasz Grodzki
marszałek Senatu RP, podczas otwarcia VI Zjazdu Federacji Mediów 
Polskich na Wschodzie (więcej o wydarzeniu napiszemy we wtorek)

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ
POGODA

•••
To, co nas spaja to tożsamość 
– wspólnota języka i wiary, 
kultywowanie i popularyzacja 
rodzimej kultury, upowszechnianie 
wiedzy o Polsce współczesnej, polskiej 
historii i wkładzie Polski w historię 
powszechną

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

HAWIERZÓW
Choinka, która po raz 
pierwszy zabłyśnie jutro o 
godz. 17.00 na placu Re-
publiki, jeszcze niedawno 
rosła w ogrodzie przed-
szkola w Suchej Średniej. 
Ze względów bezpieczeń-
stwa musiano ją jednak 
usunąć. Szczęśliwie, 
dorodny świerk znalazł 
przez najbliższy miesiąc 
sensowne wykorzystanie. 
Będzie ozdobą miasta i 
zapowiedzią zbliżających 
sią świąt.
 (sch)

JABŁONKÓW
Uczniowie polskich szkół 
podstawowych kolejny 
raz pokazali, że potrafią 
śpiewać. W 10. edycji 
konkursu „Jabłonkowski 
Supergłos”, zorgani-
zowanego przez Dom 
Dzieci i Młodzieży, zdo-
byli większość nagród. Na 
przykład w kategorii klas 
2.-3. pozajmowali nawet 
wszystkie trzy pierwsze 
miejsca. Brylowały dzieci 
zarówno z miejscowej 
Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza, jak 
i z okolicznych podstawó-
wek z polskim językiem 

nauczania w Gródku i 
Milikowie. 
 (sch)

OSTRAWA
Śmiercią zakończyło 
się w poniedziałek 
wyjście 59-letniego męż-
czyzny na komin jednego z 
obiektów przemysłowych 
w Ostrawie. Po pokonaniu 
30-metrowej wysokości 
mężczyzna zasłabł na 
kładce okalającej komin. 
Pierwszej pomocy zaczął 
mu od razu udzielać jego 
kolega, kierując się radami 
operatora pogotowia ra-
tunkowego. Resuscytację 
wkrótce potem kontynu-
owali strażacy z wykorzy-
staniem defibrylatora, a 
następnie również lekarz z 
zastosowaniem leków oraz 
kolejnych urządzeń. Nie-
stety, zabiegi te okazały 
się bezskuteczne. Pacjenta 
nie udało się uratować. 
 (sch)

TRZYNIEC
Fundacja „Dzieci na dłoni”, 
która pomaga w podno-
szeniu jakości opieki nad 
wcześniakami, przekazała 
miejscowemu szpitalowi 
nowy aparat do resuscy-
tacji kosztujący 75 tys. 
koron. Pierwsze minuty po 
porodzie są dla noworodka 
kluczowe, jeśli chodzi o 
prawidłowe oddychanie. 
Jeśli układ oddechowy 
nie zacznie dobrze pra-
cować, może dojść do 
niedotlenienia mózgu oraz 
nieodwracalnych skutków 
neurologicznych. Nowy 
aparat może zaradzić ta-
kim sytuacjom.
 (sch)

JABŁONKÓW

HAWIERZÓW

OSTRAWA

TRZYNIEC

REKLAMA
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Beata SchÖnwald
beata.schonwald@glos.live

• Helena Legowicz, obecna prezes PZKO, na zdjęciu w roli szefowej Oddziału 
Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie. O czym toczyła się roz-
mowa z dziennikarzem Radia Katowice, Andrzejem Ochodkiem? Na pewno o 
książkach, które były i są nadal wielką pasją pani Heleny. Fot. ARC

Debiutancki 
krążek Bubíka
W n i e d z i e -

lę oficjal-
ną premierę miała 
debiutancka płyta 
Adama Bubíka „Czy 
to ja?”. Jej „chrzest”, 
połączony z oko-
licznościowym kon-
certem, odbył się w 
klubie „Blady Świt” 
w Czeskim Cieszy-
nie. Dodatkowo, w 
Internecie można 
już obejrzeć oficjal-
ny teledysk promujący muzyczny 
album Adama Bubíka. – Kręciliśmy 
go całkowicie sami z moją żoną Pau-
liną i drobną pomocą naszego kole-
gi Tomka. Jako miejsce wybraliśmy 
nasz pokój gościnny, który na nieca-
łe dwa dni zamienił się w prawdziwą 
salę filmową – żartuje czeskocie-
szyński artysta.

Debiutancki album Adama Bubíka 
to owoc jego trzyletniej pracy z pro-
ducentem Mirosławem Stępniem, 
(znanym m.in. ze współpracy z 
Budką Suflera, Andrzejem Piasecz-
nym czy Mietkiem Szcześniakiem). 
Krążek zawiera dziesięć polskich 
utworów. Ich tematyka jest bardzo 
różnorodna. – Słuchane osobno wy-
dają się różne zarówno stylistycznie, 
jak i tekstowo. Ale kiedy posłuchamy 
mojej płyty w całości, wówczas ułożą 
się w pewną całość. Album nosi tytuł 
„Czy to ja?” i myślę, że faktycznie jest 
to jego hasło przewodnie. W mych 
piosenkach pytam bowiem, kim je-
stem jako artysta i człowiek. Zastana-
wiam się, czy w różnych sytuacjach 
to na pewno jestem ja – mówi Adam 
Bubík i dodaje, że płyta powstawała 
przez trzy lata, dlatego dokumentuje 
też jego artystyczny rozwój.

Album zwraca ponadto uwagę nie-
konwencjonalnym i niebanalnym 
opakowaniem. – Oryginalną okładkę 
zawdzięczam mojej żonie, która nie-
ustannie mnie inspiruje i pokazuje, 
o co chodzi w sztuce. Do jej stworze-
nia użyliśmy ekologicznego papieru 

i nie ma tam żadnych sztucznych 
materiałów. Okładkę związaliśmy 
zaś fragmentami czeskiej gazety, bo 
jestem Polakiem z Republiki Cze-
skiej – mówi Adam Bubík i dodaje, 
że album z dedykacją można kupić 
na jego stronie internetowej (www.
adambubik.com). – Pracuję jednak 
właśnie nad jej dystrybucją, więc 
będzie także do dostania w innych 
miejscach w internecie – zapewnia 
artysta. 

Adam Bubík pochodzi z Czeskie-
go Cieszyna. Jego piosenki wpadają 
w ucho, są energiczne, a zarazem 
posiadają głęboki przekaz. W 2017 
r. muzyk rozpoczął działalność na 
polskiej scenie muzycznej z nowym 
materiałem. W tym samym roku 
został nominowany do finału kon-
kursu „Tacy Jesteśmy” organizowa-
nego przez Kongres Polaków w RC. 
Jednocześnie otrzymał wsparcie z 
Funduszu Rozwoju Zaolzia. – Otrzy-
mane pieniądze wykorzystałem do 
nagrania muzycznego materiału. 
Oczywiście koszt wydania płyty był 
dużo większy, jednak bez finanso-
wego wsparcia Funduszu Rozwoju 
Zaolzia projektu nie udałoby się 
nam zakończyć. Dlatego chciałbym 
bardzo podziękować za otrzymane 
wsparcie – mówi artysta. 

Efekt jego praczy, czyli teledysk 
„Czuję dzień”, promujący debiutanc-
ki album, można zaś zobaczyć na ka-
nale YouTube (pod linkiem https://
youtu.be/vSV8EJxKGYc).  (wik)

• Promocji płyty Adama Bubíka w „Bladym Świcie” to-
warzyszył jego koncert. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

LOT-em z Ostrawy do Warszawy
Polskie Linie Lotnicze LOT od 

30 marca 2020 z lotniska im. L. 
Janačka w Mosznowie będą wyla-
tywały 5 razy w tygodniu do stolicy 
Polski. Czasy odlotów będą umożli-
wiały łatwą przesiadkę na połącze-
nia z Warszawy do całej Europy, Azji 
i Ameryki Północnej.  

Informację o nowych połącze-
niach lotniczych przekazano na po-
niedziałkowej konferencji prasowej 
w Urzędzie Wojewódzkim w Ostra-
wie. – Dzięki nowemu połączeniu 
podróżujący na linii Warszawa-
-Ostrawa zyskają możliwość lotu do 

ponad 111 destynacji. Na Lotnisku 
Chopina możliwe będzie kontynu-
owanie podróży m.in. do Brukseli, 
Paryża, Amsterdamu, Düsseldorfu, 
USA, Kanady, Singapuru czy Seulu – 
wyjaśniał członek zarządu LOT Ste-
fan Malczewski. 

Od września planowane jest 
zwiększenie liczby lotów do dwóch 
dziennie. Nową linię obsługiwać 
będą samoloty Bombardier Q400 i 
Embraer 170/175 – na ich pokładach 
znajduje się 70-82 miejsc siedzących 
w trzech klasach podróży. 

– Cieszę się, że Województwu Mo-

rawsko-Śląskiemu i Lotnisku Ostra-
wa udało się przekonać znaczącego 
przewoźnika lotniczego co do tego, 
że parametry, wyposażenie i lokali-
zacja lotniska w Mosznowie odpo-
wiadają wymogom stawianym regu-
larnym liniom lotniczym – mówił 
hetman województwa Ivo Vondrák, 
wskazując jednocześnie potrzebę 
regularnych połączeń z międzynaro-
dowym węzłem transportowym dla 
zwiększenia dostępności regionu. 
– Tylko w taki sposób zatrzymamy w 
naszym województwie inwestorów i 
przyciągniemy nowych. (szb)

Po 129 latach 
zakończyła się 
eksploatacja 
węgla na kopalni 
Łazy w Orłowej. 
W czwartek wydobyto 
ostatni wózek węgla. 
Pracownikom nie grozi 
bezrobocie. 

Danuta Chlup

Tomáš Galik przepracował 43 
lata na kopalni. Wczoraj, przed 
symbolicznym „ostatnim wóz-

kiem”, ocierał łzy. – Smutno mi, że ta 
kopalnia kończy działalność. Bo ta 
kopalnia to było moje życie. Mam 58 
lat, mogę już iść na emeryturę, ale i 
tak czuję żal – przyznał w rozmowie z 
dziennikarzami. W podobnej sytuacji 
jest Pavel Kubič. Po 39 latach pod zie-
mią pod koniec roku odejdzie na eme-
ryturę. Jego młodsi koledzy nie muszą 
się bać o pracę, rzecznik OKD – Ivo 
Čelechovský – zapewnił, że nikt nie 

zostanie zwolniony w związku z wyga-
śnięciem wydobycia w Łazach. 

– W tej chwili mamy tutaj 350 pra-
cowników, zakładamy, że zostanie ich 
sto – zarówno pod ziemią, jak i na po-

Ostatni wózek w Łazach

wierzchni. Pozostali albo pójdą na 
górniczą rentę, albo wykorzystamy 
ich w innych zakładach OKD – po-
wiedział Michal Heřman, dyrektor 
OKD i prezes zarządu. Zadaniem 

pracowników, którzy zostaną na 
kopalni, będzie jej likwidacja oraz 
obsługa części usługowej na po-
wierzchni. Niektóre usługi zostaną 
zachowane. 

W czwartek o godz. 9.20 na po-
wierzchnię wywieziono ostatni wó-
zek węgla wydobytego w Łazach. 
Powitała go kapela górnicza oraz 
umundurowani górnicy ze sztan-
darem. Zabrzmiał górniczy hymn 
oraz hymn kopalni Łazy.

Jak wygląda sytuacja pozosta-
łych kopalń? 

– Kierownictwo spółki przygoto-
wuje nowy plan średniookresowy, 
który miałby zastąpić dotychcza-
sowy plan reorganizacyjny, którym 
się kierujemy. W tym planie powin-
ny być uwzględnione nowe oko-
liczności oraz rozwój cen węgla na 
rynkach światowych. Te ostatnio 
gwałtownie spadły. Możemy sobie 
pozwolić tylko na ekonomiczne 
wydobycie. Na tej podstawie przy-
gotujemy nowy plan wygasania 
wydobycia w zagłębiu – powiedział 
„Głosowi” Čelechovský. Przeko-
nywał, że konkretne terminy za-
mknięcia kolejnych zakładów nie 
są w tej chwili znane.  

145 433 160 
ton węgla kamiennego wydobyto na 
kopalni Łazy w latach 1890-1919

• Ostatni wózek węgla pożegnano z 
pompą. Fot. DANUTA CHLUP
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GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA WITAMY

Fot. ARC rodziny

Fot. ARC

Wieniec adwentowy... 
To nic trudnego
Wieniec adwentowy można kupić albo zrobić samemu. Panie, które skorzystały z wtorkowej oferty Oddziału 
Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie pn. „Zrób własny wianek adwentowy”, wybrały tę drugą opcję. 
– Taki wianek może zrobić każdy, trzeba tylko trochę zręczności – przekonuje Adam Tomanek.

Beata Schönwald

Jeśli chodzi o wieńce adwen-
towe, Adam Tomanek jest 
specjalistą. Od dzieciństwa 

ciągnęło go do ogrodnictwa. Obec-
nie to nie tylko jego pasja, ale też 
profesja. – Pierwszy wieniec ad-
wentowy zrobiłem dla kościoła 
we Frysztacie. Potem poproszono 
mnie, żebym poprowadził kurs 
robienia wianków w domu kate-
chetycznym i tak już zostało przez 
dwadzieścia lat – mówi. Kilka lat 
temu o zdolnościach Tomanka 
dowiedziała się również bibliote-
karka, Marcela Wierzgoń. – W tym 
czasie pracowałam w Oddziale In-
formacyjnym w centrali Biblioteki 
Regionalnej w Mizerowie. Przez 
pierwsze trzy, cztery lata właśnie 
tam zapraszałam pana Adama. 
Kiedy przeniosłam się do Oddzia-
łu Literatury Polskiej we Fryszta-
cie, postanowiłam także tu zorga-
nizować kurs robienia wieńców 
adwentowych. 

Na takie kursy popyt zawsze jest 
duży. We wtorek panie, bo to one 
stanowiły sto procent uczestników, 
z trudem pomieściły się w salce 
na parterze frysztackiej biblioteki. 
– Nigdy w życiu nie robiłam wieńca 
adwentowego. Zawsze kupowałam, 
a potem przechowywałam do na-
stępnego roku. Wymieniałam tyl-
ko elementy zielone oraz świece i 
dalej z niego korzystałam. Dziś też 
postanowiłam nie robić typowego 
adwentowego wianka, ale wieniec, 
który powieszę na drzwi wejściowe 
– zapowiada Alexandra Zdražilowa 
z Olbrachcic. 

Po pierwsze: zielony
Na długim stole wszystko jest już 
przygotowane – nożyczki, obcęgi 
oraz pudełka z ozdobami. Można 
przystąpić do pracy.

– Wieniec adwentowy ma być 
przede wszystkim zielony. Dlatego 
do jego produkcji wykorzystujemy 
gałązki zielone, najlepiej cisu lub 
jodły, ponieważ nie zrzucają igiełek 
i długo zachowują świeży wygląd 
– podkreśla Adam Tomanek. Aby 
wieniec nie zaczął zbyt wcześnie 
usychać, radzi, żeby położyć go na 
talerzu. Wówczas nie będzie nara-
żony na skutki manipulacji ludzką 
ręką i dłużej będzie się trzymać. 

Po drugie: okrągły
Okrągły kształt to symbol nie-
skończoności, a w związku z tym 
również cecha charakterystyczna 
wieńca adwentowego. Robimy go 
zatem – jakże inaczej – na okrą-
głym korpusie. Popularne i łatwo 
dostępne są korpusy ze styropia-
nu, ale można też zrobić korpus 
ze słomy albo z gałązek. Do tego 
jednak – jak zaznacza Tomanek 
– trzeba mieć trochę wprawy. Plu-
sem jest to, że przygotowując kor-
pus własnoręcznie, sami decydu-
jemy o tym, jak duży będzie nasz 
wianek. – Wieniec będzie leżeć na 

stole, powinien być więc raczej 
mniejszych rozmiarów – przeko-
nuje. 

Po trzecie: ozdoby
Po owinięciu korpusu gałązka-
mi – idealna długość to nie wię-
cej niż 10 centymetrów – moż-
na przystąpić do dekorowania. 
– Jeżeli nasz wianek jest niedu-
ży, niewielkie powinny być też 
ozdoby. Dobrze nadają się np. 
małe szyszki modrzewia lub ko-
sodrzewiny, można użyć owoców 
dzikiej róży, ładnie prezentują 
się pokrojone w plasterki suszo-
ne jabłko lub pomarańcza oraz 
cynamonowe laseczki – wymie-
nia nasz instruktor. Wspólnym 
mianownikiem tych ostatnich i 
zarazem wartością dodaną jest 
aromat, dzięki któremu w miesz-
kaniu zagości na dobre atmos-
fera zbliżających się świąt. Poza 
naturalnymi ozdobami wianek 
można udekorować wstążkami, 
ozdobami z papieru lub drewna 
oraz miniaturowymi bombkami. 
Wszystko zależy od pomysłowo-
ści i gustu twórcy wianka. To-
manek przestrzega jednak przed 
nadmiarem. Jak bowiem podkre-
śla, ozdoby są tylko dodatkiem, w 
związku z czym należy trzymać 
się zasady, że czasami mniej zna-
czy więcej. 

Po czwarte: świece
Kiedy przykleiliśmy już do wieńca 
ozdoby, należy pomyśleć o przy-
mocowaniu świec. Ustawiamy 
je na specjalnych podstawkach. 
– Świece w odróżnieniu od pozo-
stałych ozdób są niezbędne. Ko-
niecznie muszą być cztery, bo tyle 
jest niedziel Adwentu poprzedza-
jących święta Bożego Narodzenia. 
Kolor świec praktycznie nie gra 
roli, chociaż ja np. preferuję fio-
let lub biel. Ich wielkość powinna 
współgrać z wielkością wianka. 
Zbyt duże świece nie będą paso-
wały do małego wieńca, chociaż 
mogą wydawać się praktyczne. Ja 
zalecam raczej kupić świece na 
wymianę i kiedy któraś się spali, 
po prostu założyć nową – przeko-
nuje pan Adam. 

Jest powód do dumy
Już po godzinie na stole pojawia-
ją się pierwsze wieńce. Po półto-
rej godzinie powód do zadowo-
lenia mają już wszystkie obecne 
panie. Same są zdumione, jak 
dobrze im poszło. Niektóre robią 
zdjęcia wytworów swoich współ-
towarzyszek, żeby mieć inspira-
cję na przyszłość. – Tak, jestem 
zadowolona. Chociaż wcześniej 
w domu też robiłam wieńce ad-
wentowe, to dziś po raz pierwszy 
pracowałam pod okiem profesjo-
nalisty – przyznaje Stanisława 
Kubiena z Karwiny. Po powrocie 
do domu położy wianek na stole 
w pokoju. W niedzielę zapali na 
nim pierwszą świecę. 

• Na wieniec adwentowy najlepiej wybrać gałązki cisu lub 
jodły.

• Do udekorowania wieńca nadają się szyszki oraz suszone 
owoce.

• Gałązki nie mogą być dłuższe niż 10 cm.

• Ozdoby przyklejamy klejem do plastiku... 

• Po przymocowaniu podstawek pod świeczki wianek jest 
już gotowy.

• Aby gałązki trzymały się korpusu, owijamy je drutem.

• Po godzinie pracy w Karwinie na stole pojawiły się pierw-
sze kompletne wieńce. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

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.

To już ostatnia jesienna łamigłówka w tym roku autorstwa Maćka Maćkowiaka. Rozwiązania prosimy nadsyłać do 10 grudnia e-mailem na adres: danuta.chlup@glos.live, ewentualnie klasyczną pocztą na 
adres Redakcji. Nagrodę książkową za październikowe łamigłówki otrzymuje Adrian Pawlas z PSP w Suchej Górnej. 

Julia Ciahotna urodziła się 20 września w Trzyńcu. Mierzyła 52 cm i wa-
żyła 4300 g. Mieszka wraz z rodzicami, Marią i Szymonem Ciahotnymi, 
w Czeskim Cieszynie. Starsze rodzeństwo Julii to trzy siostry i braciszek. 
Rodzice zapewniają, że Ewunia, Alusia, Magdzia i Jacek bardzo pomagają 
w opiece nad najmłodszą siostrzyczką. 

Julia jest imieniem pochodzenia łacińskiego, wywodzącym się z czasów 
starożytnego Rzymu. Oznaczało ono wówczas przynależność do rodu Ju-
liuszów. Najbardziej znaną Julią jest postać z tragedii Williama Szekspira 
„Romeo i Julia”.  (dc)

Biało-czerwona świetlica

Świetlica szkolna w polskiej pod-
stawówce w Karwinie co roku ina-

czej obchodzi Święto Niepodległości. 
Podstawową „zasadą” jest jednak bia-
ło-czerwony strój. W tym roku trzy 
grupy bawiły się i tworzyły w trzech 
pomieszczeniach pod okiem trzech 
pań wychowawczyń. Narysowane 
kontury mapy Polski, orzełka, sy-
renki, Smoka Wawelskiego i Wieży 
Piastowskiej, do tego klej, nożyczki, 
biała i czerwona krepina – to wystar-
czyło, aby w małych grupach, w dwa-
dzieścia minut, stworzyć oryginalne 

dziełka. Nagrodą była słodka krów-
ka! W kuchni szkolnej uczniowie po-
znawali Polskę od zaplecza. Przy-
pomnieli sobie nie tylko tradycyjne 
polskie dania, takie jak bigos, żurek, 
barszcz, kluski śląskie i dowiedzieli 
się, z czego zostały przygotowane, 
ale również lepili tradycyjne pierogi. 
Wszystkim smakowały.

W następnym pomieszczeniu 
zabrzmiało głośne „Poloneza czas 
zacząć!”. Chłopcy i dziewczęta 
otrzymali elementy pięknego stroju 
krakowskiego – czapki rogatywki, 

serdaczki oraz wianki z kwiatów. 
Pani przypomniała, czym jest polo-
nez i kiedy się go tańczy. Następnie, 
ucząc się kroku podstawowego oraz 
szpaleru, uczniowie w parach, w 
rytmie muzyki, ćwiczyli jeden z na-
rodowych tańców Polski. W ten spo-
sób staramy się przybliżyć dzieciom 
Polskę, rozniecamy w nich iskierkę 
patriotyzmu. Dzieci obserwują to, co 
dzieje się w ich najbliższym otocze-
niu, zapamiętują zwyczaje, gwarę, 
obyczaje kultywowane w ich rodzi-
nie i środowisku.  Ksenia Stuchlik
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Kuchenne schody Warszawy
Warszawska Praga jest dzielnicą paradoksów, napięć polsko-rosyjskich, ale też ciekawych inicjatyw artystycznych. 
Tu miał swoją siedzibę pierwszy powojenny rząd polski, tu kwitł handel na osławionym bazarze Różyckiego. 
Prawobrzeżna Warszawa jest całkiem inna od tej, którą znają turyści. 

Danuta Chlup

Nazwa czeskiej Pragi po-
wstała od progów na Weł-
tawie, tej warszawskiej od 

prażenia, które dawniej oznaczało 
także wypalanie. Pragę budowano 
na terenach, gdzie wypalano ma-
zowiecką puszczę – tłumaczy Karol 
Bulski, przewodnik z grupy „Praska 
Ferajna”. Spotyka się z naszą grupą 
(dziennikarzy polskich z zagranicy) 
przed Dworcem Wileńskim na Starej 
Pradze. Dzisiaj jest on połączony z 
galerią handlową, a jego znaczenie 
dla ruchu kolejowego zmalało. Daw-
niej bezpośrednio z peronów widać 
było ulicę. I dlatego za czasów zabo-
ru rosyjskiego, w latach 60. XIX wie-
ku, koło skrzyżowania wybudowano 
cerkiew św. Marii Magdaleny. 

– Wszystko dlatego, żeby podróżni 
przybywający do Warszawy z Impe-
rium Rosyjskiego mieli wrażenie, że 
to normalne rosyjskie miasto – mówi 
przewodnik. 

Między  
Wschodem a Zachodem
Praga leży na prawym brzegu Wi-
sły, we wschodniej części miasta. 
Dlatego to właśnie tutaj znajdował 
się Dworzec Petersburski, a później 
Wileński. 

Symbolem Pragi są także niedź-
wiedzie, zwierzęta kojarzące się z 
Rosją i Wschodem. Tuż koło ruchli-
wej trasy W-Z (Wschód – Zachód), łą-
czącej oba brzegi stolicy, po praskiej 
stronie znajduje się fosa, w której 
żyją niedźwiedzie. Można by, rzecz 
jasna, dyskutować, na ile takie wa-
runki są odpowiednie dla dzikich z 
natury zwierząt, nawet jeżeli fosy te 
przylegają do Parku Praskiego i są 
częścią ogrodu zoologicznego. 

Po drugiej stronie arterii stoi neo-
gotycka katedra pw. św. Floriana, a 
przed nią pomnik ks. Ignacego Sko-
rupki, kapelana Armii Polskiej, który 
zginął w polsko-bolszewickiej bitwie 
o Warszawę w 1920 roku. – Pomnik 
miał być wzniesiony już przed woj-
ną, z czerwonego marmuru, ale po 
wojnie marmur przeznaczono na 
budowę pomnika Braterstwa Bro-
ni, który stał na placu Wileńskim – 
przed kilku laty zdemontowano go 
z powodu budowy stacji metra. Po-
mnik Skorupki wzniesiono dopiero 
w 2005 roku – opowiada Bulski. 

Historia pomników jest dobrą ilu-
stracją do napięć w stosunkach pol-
sko-rosyjskich, które – jak przekonu-
je przewodnik – na Pradze wciąż są 
silne. 

Praga stolicą Polski?
Praga uważana była za gorszą dziel-
nicę, nazywano ją „kuchennymi 
schodami Warszawy”. Zamieszkiwa-
na była głównie przez robotników i 
rzemieślników. Jednak pod koniec 
wojny stała się ona na krótko stoli-
cą Polski. Ta część miasta została 
wyzwolona przez Armię Czerwoną i 
Ludowe Wojsko Polskie już we wrze-
śniu 1944 roku, prawobrzeżne mia-
sto dopiero w styczniu 1945. Przez te 
kilka miesięcy na Pradze miały sie-
dzibę tworzące się organy nowego 
państwa. – W tym budynku mieściła 
się dyrekcja okręgowa kolei, dzisiaj 

jest to siedziba dyrekcji PKP na całą 
Polskę – Karol Bulski zatrzymuje 
się przed budynkiem sąsiadującym 
z Dworcem Wileńskim. – I tu miał 
swoją siedzibę rząd Bolesława Bieru-
ta, tu powstała także redakcja „Życia 
Warszawy”, na Pradze miało swoją 
siedzibę Polskie Radio – tłumaczy. 

Takiemu umiejscowieniu instytu-
cji o wadze państwowej sprzyjał fakt, 
że Praga znacznie mniej ucierpiała 
podczas wojny, w czasie powsta-
nia warszawskiego zniszczone były 
głównie budynki nad Wisłą, ostrzeli-
wane z przeciwnego brzegu. 

Po odbudowaniu lewobrzeżnej 
Warszawy przeniesiono tam central-
ne instytucje. Podziwiana przez cały 
świat odbudowa leżącej w gruzach 
Warszawy dla Pragi była początkiem 
upadku. W Pragę nie inwestowano, 
cieszyła się coraz gorszą opinią. Tak 
było przez cały okres PRL-u. 

Praski »tustelanizm«
Kiedy w Muzeum Warszawskiej Pra-
gi, otwartym dopiero w 2007 roku, 
zobaczyłam materiały związane z 
projektem „Prawobrzeżni”, od razu 
przypomniało mi się nasze przywią-
zanie do lokalności. Prażanie dum-
nie pozujący do zdjęć z tabliczkami 
„Jestem z Pragi” kojarzą mi się z 
popularnym u nas „tustelanizmem”. 
Lokalny patriotyzm, jak i poczucie 
odrębności, są w tej dzielnicy bardzo 
silne. 

– Wystarczy przejechać z lewego 
brzegu przez most jeden przystanek 
tramwajem czy autobusem, albo 
przejść dziesięć minut spacerem i 
nagle jesteśmy w innej czasoprze-
strzeni. Geograficznie to bardzo 
blisko, ale mentalnie daleko. Tu za-
czyna się Wschód – przekonuje nasz 
przewodnik. 

Muzeum Warszawskiej Pragi, po 
którym oprowadza nas Jolanta Wi-
śniewska, powstało po to, aby poka-
zać historię, dziedzictwo kulturalne 
i wartości prawobrzeżnych dzielnic 
Warszawy, z których Praga (histo-
rycznie dzieląca się na Starą i Nową, 
administracyjnie na Pragę-Północ i 
Pragę-Południe) jest największa. 

Prażanie mają, czy raczej mieli, 
także swój język. – Na terenie War-
szawy funkcjonowały cztery gwary, 
najdłużej utrzymała się ta praska 
– informuje Bulski. – Kto ma dobre 
ucho i wie, na co zwrócić uwagę, 
jeszcze dziś wyłapie jej elementy w 
mowie niektórych mieszkańców, czy 
to rzemieślników, czy sprzedawców 
na bazarze Różyckiego. 

Nieodzownym elementem pra-
skiej kultury były kapele podwórko-
we. Na tyle ważnym, że na Starej Pra-
dze znajdziemy nawet pomnik takiej 
kapeli. Podwórza pomiędzy praski-
mi kamienicami są dziś unikatem. 
Tylko w tej części miasta zabudowa 
wygląda tak, jak przed wojną wyglą-
dała w całej Warszawie. Dlatego też 
filmowcy kochają Pragę. Nakręcono 
tu ponad sto filmów – historycz-
nych, ale też kryminalnych. 

Nowa przestrzeń kulturalna
Praga ma swoje kino. Nazywa się 
„Praha”. Zostało wybudowane tuż 
po wojnie w stylu modernistycz-
nym. Do użytku oddano go w 1949 

roku, kiedy to w Polsce, na wzór 
sowiecki, zaczął w architekturze 
obowiązywać socrealizm. Dlatego w 
ostatniej chwili udekorowano budy-
nek socrealistycznymi rzeźbami ro-
botników. Później kino wyburzono 
i wybudowano od nowa. Po moder-
nizmie nie zostało śladu, natomiast 
socrealistyczne rzeźby wystawiono 
w foyer. 

Nową przestrzenią kulturalną 
stała się dawna Wytwórnia Wódki 
„Koneser”. W tej najpierw rosyjskiej, 
później polskiej fabryce alkoholi 
opracowano wiele znanych na świe-
cie receptur polskiej wódki: luksuso-
wej, wyborowej, żubrówki, żołądko-
wej gorzkiej. Wódkę produkowano w 
tym miejscu do początku XXI wieku, 
później na terenie fabryki powstało 
centrum kultury z teatrem, galeria-
mi, antykwariatem. Obecnie inwe-
stor remontuje historyczne budynki 
i przekształca je w kompleks miesz-
kalno-usługowo-kulturalny. Histo-
rię przypomina Muzeum Polskiej 
Wódki. 

Na Pradze powstają obecnie jak 
grzyby po deszczu klimatyczne re-
stauracje i kawiarnie. W „Praskim 
Szynku”, gdzie jemy obiad, na tabli-
cy widnieje napis: „Barman może 

odmówić podania piwa z sokiem, 
powołując się na klauzulę sumienia”. 

Lokale gastronomiczne oferują 
często, prócz przyjemności kulinar-
nych, także kulturę. Organizują wy-
stawy, koncerty i inne wydarzenia. 
Wszystko po to, aby przyciągnąć 
także ludzi spoza Pragi. Podczas na-
szego wielogodzinnego spaceru po 
prawym brzegu Wisły mamy okazję 
odwiedzić m.in. „Klitkę” – atelier fo-
tograficzne Julity Delbar, połączone 
z mini-galerią i kafejką. 

Wiele takich ciekawych miejsc 
znajduje się na Nowej Pradze, po 
której oprowadza nas drugi prze-
wodnik z ekipy „Praskiej Ferajny” 
– Jarosław Kaczorowski. Przekonu-
je nas, że trójkąt, jaki tworzą ulice 
Stalowa, Wileńska i 11 Listopada, to 
małe, ale najciekawsze miejsce na 
mapie Warszawy. – „Praska Ferajna” 
ma nawet własną audycję radiową o 
Pradze – podkreśla. 

Zaglądamy do pracowni pocho-
dzącego z Gruzji malarza Davida 
Patarai, do której każdy może wejść 
ot tak, z ulicy i przyjrzeć się pracy 
artysty. W galerii Mikołaja Konopac-
kiego oglądamy sztukę użytkową z 
okresu PRL-u. Pan Mikołaj regular-
nie urządza aukcje sztuki „na każdą 

kieszeń”. Zwiedzanie Pragi kończy-
my w robiącej niezwykłe wrażenie 
Galerii Nizio. Na piętrze Mirosław 
Nizio, jej założyciel, tworzy projek-
ty wnętrz – m.in. ekspozycji muze-
alnych. Jest on autorem ekspozycji 
w warszawskim Muzeum Historii 
Żydów Polskich oraz Muzeum Pola-
ków Ratujących Żydów w Markowej. 
Współtworzył także wystawę główną 
Muzeum Powstania Warszawskiego. 

To także dzięki takim ludziom, jak 
Nizio, którzy nie bali się związać z 
prawobrzeżną Warszawą, Praga po-
woli odbudowuje swój wizerunek.  

100
filmów lub więcej nakręcono na 
warszawskiej Pradze. Były to 
obrazy historyczne, o okresie 
międzywojennym i wojennym, 
ale też kryminalne. Praga czę-
sto „gra” przedwojenną War-
szawę.

•••

Wystarczy 
przejść się 

dziesięć minut 
spacerem i nagle 
jesteśmy w innej 
czasoprzestrzeni. 

Tu zaczyna się 
Wschód

Karol Bulski, 
przewodnik po Pradze

• Pomnik podwórkowej kapeli.

• Karol Bulski przy fosie dla 
niedźwiedzi przy trasie W-Z. • W budynku dyrekcji kolei miał siedzibę rząd Bieruta. 

Zdjęcia: DANUTA CHLUP
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Janusz Bittmar 

Mroczna Praga w znakomitym 
czeskim serialu szpiegowskim 
wyprodukowanym przez 
stację HBO, a także 
odliczanie do pierwszego 
odcinka „Wiedźmina”. 
Obrodziło w świetne 
propozycje, nawet jak na 
kulturalny zawsze listopad. 

RECENZJE

BEZ VĚDOMÍ 
(Nieświadomi)
To nie przypadek, że nowy czeski se-
rial produkcji HBO, sześcioodcinkowy 
obraz „Bez vědomí” (w polskiej wer-
sji „Nieświadomi”), zadebiutował w 
klamrze czasowej obchodów 30. roczni-
cy wybuchu aksamitnej rewolucji. Pre-
miera miała zaś miejsce w symbolicz-
nym dniu – 17 listopada br.

Najnowsze dzieło utalentowanego 
Ivana Zachariáša, nakręcone na pod-
stawie scenariusza debiutanta Ondřeja 
Gabriela, pokazuje świat służb wywia-
dowczych walczących o pozycję lidera 
w zagmatwanej post-socjalistycznej i 
pre-kapitalistycznej rzeczywistości. 
Reżyser Ivan Zachariáš pozostał wierny 
stylistyce noir i podobnie jak w przy-
padku „Pustiny” („Pustkowia”) stwo-
rzył obraz, który nie pasuje do typowej 
czeskiej estetyki filmowej. 

Zamiast karykaturyzowania posta-
wił na precyzyjne szkicowanie po-
staci, uważając, żeby nie kreślić przy 
okazji czarno-białych charakterów. 
Trzydzieści lat po przełomowych dla 
Europy Środkowej wydarzeniach ła-
two przychodzi nam moralizowanie, 
o czym przekonaliśmy się dobitnie 
podczas ostatnich debat politycznych 
w stacjach publicznych i prywatnych. 
Twórcy „Bez vědomí” nikogo nie osą-
dzają, ba – pozwalają sobie na sztuczki 
psychologiczne, które utrzymują widza 
w permanentnym napięciu. W szachy 
grają ze sobą służby wywiadowcze KGB 
i MI6, o przeżycie w tworzących się no-
wych warunkach geopolitycznych wal-
czy też StB – cywilna służba specjalna 
Czechosłowackiej Republiki Socjali-
stycznej. 

Główny wątek narracyjny opiera się 
na poszukiwaniach zagubionego w Pra-
dze dysydenta Viktora Skáli (w tej roli 
Martin Myšička), który w październiku 
1989 roku wraz z żoną wrócił po dwu-
nastu latach do ojczyzny z emigracji w 
Londynie. Śledztwo w kulisach aksa-
mitnej Pragi, a raczej rzucanie kłód pod 
nogi jego żony Marii (Táňa Pauhoufo-
wa), wraz z zaskakującymi zwrotami 
akcji – to szkielet całego serialu. Ivan 
Zachariáš w jednym z wywiadów przy-
znał, że jest zafascynowany literaturą 
szpiegowską, a zwłaszcza książkami 
Johna le Carré. Fani Iana Fleminga, 

a dokładnie to literackiego i filmowe-
go Jamesa Bonda, nie znajdą więc w 
świecie Zachariáša efektownych sko-
ków spadochronem, ani ironiczne-
go, brytyjskiego poczucia humoru. W 
„Bez vědomí” wszystko dzieje się na 
poważnie, co potęguje tylko wrażenie 
szaleństwa i pozwala zakładać, że ta 
historia mogła się wydarzyć naprawdę. 
Komu wciąż mało, dodam, że Martin 
Hofmann w roli śledczego z praskiej 
centrali StB śmiało może się równać z 
Danielem Craigiem. Brakuje mu tylko 
ksywy 007 i lepszego samochodu. 

Sześć trwających niespełna godzinę 
odcinków, okraszonych piękną muzyką 

Petra Maláska, ogląda się bez wytchnie-
nia. Przy okazji można też skierować 
swój peryskop myślowy w przeszłość 
– oczywiście dotyczy to tylko tych wi-
dzów, którzy zasmakowali tamtych 
czasów – i sprawdzać na bieżąco, na ile 
twórcom serialu udało się oddać wier-
nie realia socjalizmu. Moim zdaniem 
autorzy serialu z zadania wywiązali się 
po mistrzowsku. Zwłaszcza szare, zady-
mione praskie knajpy, a także niezbyt 
malownicze boczne uliczki stolicy są 
rażąco niepodobne do tych z czasów 
obecnych. W demokracji nie tylko Pra-
ga wypiękniała, również zwykłe życie 
nabrało innych kolorów. 

Nowy obraz Ivana Zachariáša z 
pewnością spodoba się także widzom 
w Polsce. HBO Polska wyczuła po-
tencjał twórców „Bez vědomí” i nie 
zwlekając, wraz z czeską premierą 
wyemitowała wszystkie odcinki rów-
nież w wersji polskojęzycznej. „Nie-
świadomi” są do obejrzenia zarówno 
w tradycyjnej ramówce HBO (co nie-
dzielę, godz. 21.00), jak też w interne-
towej HBO GO. W tej drugiej platfor-
mie można zobaczyć wszystkie sześć 
odcinków za jednym zamachem. 
Z pełną świadomością, że jesteśmy 
świadkami serialowego wydarzenia 
tej jesieni. 

Do zdobycia debiut 
płytowy Adama Bubíka!
Zaolziański muzyk rockowy, Adam Bubík, wreszcie 
doczekał się pełnowymiarowej płyty studyjnej. Album 
„Czy to ja” miał oficjalną premierę w ubiegłą niedzielę 
podczas koncertu w klubie „Blady Świt” w Czeskim 
Cieszynie. Do redakcji trafiły dwie płyty CD, które z naj-
większą przyjemnością przekażemy Państwu – pod jed-
nym warunkiem: trzeba wziąć udział w naszej zabawie i 
liczyć na łut szczęścia. Za dwa tygodnie na łamach Pop 
Artu recenzja całego albumu. 

PYTANIE KONKURSOWE: 

Z jakiego miasta pochodzi Adam 
Bubík?  
Łatwe? Raczej tak…
Na odpowiedzi czekamy wyłącznie pod 
adresem mailowym: info@glos.live, do 12 
grudnia.

• Co i kto kryje się 
w zakamarkach 
listopadowej Pragi?

Geralt z Rivii 
nadchodzi
20 grudnia – ta data w kalendarzu, któ-
ra każdego fana twórczości Andrzeja 
Sapkowskiego przyprawia o zawrót 
głowy. Właśnie 20 grudnia w Netfliksie 
będzie miał premierę mocno wyczeki-
wany „Wiedźmin” – nakręcony z roz-
machem serial przygodowo-fantastycz-
ny na podstawie prozy Sapkowskiego. 
W oficjalnej notatce prasowej zapowia-
dającej cały projekt obyło się bez nie-
spodzianki. „Oparty na bestsellerowej 
serii powieści Andrzeja Sapkowskiego 
serial jest opowieścią o przeznaczeniu 
i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łow-
ca potworów, stara się odnaleźć swoje 
miejsce w świecie, w którym ludzie 
często okazują się gorsi niż najstrasz-
niejsze monstra. Na swojej drodze spo-
tyka potężną czarodziejkę i skrywającą 
niebezpieczny sekret młodą księżnicz-
kę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się 

pośród czyhających na nich na Konty-
nencie niebezpieczeństw” – piszą pro-
ducenci serialu, a my wszyscy, którzy 
kochamy Sapkowskiego, odetchnęli-
śmy z ulgą. Wiele wskazuje bowiem 
na to, że Wiedźmin pozostanie Wiedź-
minem i nie przeistoczy się w Conana 
Barbarzyńcę ani Herkulesa. Sam mistrz 
Sapkowski potwierdza doniesienia z 
planu serialowego, że twórcom bardzo 
zależało na tym, żeby wiernie odtwo-
rzyć poetykę jego książek. W postać Ge-
ralta z Rivii wcieli się Henry Cavill zna-
ny z serii o Supermanie. W pozostałych 
rolach zobaczymy m.in. Anyę Chalotrę 
(„A.B.C.”, „Wanderlust”) jako Yennefer 
i Frey Allan („The Third Day”, „Kraina 
bezprawia”) jako Ciri. Dla platformy 
streamingowej Netflix serial „Wiedź-
min” był największym wyzwaniem 
w historii. Według włodarzy stacji, 
„Wiedźmin” ma być odwetem za cieszą-
cą się niesamowitą popularnością serią 
„Gra o tron” konkurencyjnej stacji HBO. 
Pożyjemy, zobaczymy.  

PRZEZ LORNETKĘ

• „Wiedźmin” zade-
biutuje na Netfliksie 
20 grudnia. Zdjęcia: ARC
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Od Cieszyna do Bogumina
Wydawałoby się, że po ogłoszeniu przez Karola Daniela Kadłubca drukiem monografii „Opowiado Anna 
Chybidziurowa” w 2017 roku społeczność lokalna Śląska Cieszyńskiego – włącznie ze światem nauki, 
w szczególności folklorystyki i etnografii – otrzymała na tyle ważne źródło cieszyńskiego folkloru narracyjnego, 
że raczej nic już nie będzie mogło dorównać mu pod względem jakości i walorów poznawczych. Co najwyżej 
można było spodziewać się wtórnych opracowań najważniejszych pozycji cieszyńskiej folklorystyki.

Jan Kajfosz

Jednak, co jest wspaniałym za-
skoczeniem, dotychczasową 
wiedzę o i tak już bezkonku-

rencyjnym dorobku cieszyńskiej 
folklorystyki przychodzi nam dziś 
przewartościować, mianowicie za 
sprawą nowej książki Karola Da-
niela Kadłubca pt. „Od Cieszyna do 
Bogumina”, wydawnictwa Ducatus 
Teschinensis.

Multum  
wspaniałych opowieści
Nie licząc interesującego wprowa-
dzenia włącznie z komentarzami, 
wyjaśnieniami i cennymi wnioska-
mi na temat postaci cieszyńskiej 
kultury i mowy ludowej na pół-
nocny zachód od jej historycznego 
centrum, najważniejsze w książce 
są autentyczne teksty folkloru nar-
racyjnego w liczbie 580, zebrane od 
137 narratorów, reprezentujące róż-
ne gatunki, nagrywane przez K.D. 
Kadłubca na taśmę w latach 1963-
1992. W książce znajdziemy opo-
wieści z życia, podania, legendy i 
inne gatunki miejscowego folklo-
ru słownego. Autor skorzystawszy 
ze swego prywatnego archiwum, 
udostępnia czytelnikowi multum 
wspaniałych opowieści, które 
składają się na folklor narracyjny 
tak zwanych „dołów”, do których 
trzeba m.in. zaliczyć najbardziej 
uprzemysłowiony i zurbanizowa-
ny – w wyniku szkód górniczych 
– fragment Śląska Cieszyńskiego. 
Być może z uwagi na zasadnicze 
strukturalne przemiany powodu-
jące procesy asymilacyjne i zwią-
zane z nimi transformacje pamię-
ci społecznej, dany teren przez 
pewien czas mógł się etnografom 
jawić jako nie do końca interesu-
jący – jako przestrzeń, w której dla 
badacza kultury typu tradycyjne-
go i jej reliktów od dawna nie ma 
nic szczególnie ciekawego. O tym, 
jak bardzo mylne jest podobne 
założenie, K.D. Kadłubiec przeko-
nał swych czytelników już nieraz, 
m.in. w „Górniczym śmiechu”, wy-
danym w 1995 r. przez prestiżowe 
PTL (Polskie Towarzystwo Ludo-
znawcze). Humor jako temat owej 
publikacji rozstrzygnął wówczas o 
gatunkach, które mogły w niej zo-
stać uwzględnione, a które trzeba 
było pominąć.

Sytuacje komiczne 
przenikają się...
W latach 90. nie mogliśmy nawet 
przeczuwać, że autor wykorzystał 
na razie tylko ułamek skarbów „do-
lańskiego” folkloru narracyjnego, 
które – jeśli dobrze liczyć – zbie-
rał prawie trzydzieści lat, poczy-
nając w latach 60. Dziś prezentuje 
je swemu odbiorcy we wspaniałej 
książce „Od Cieszyna do Bogumi-
na”, którą czyta się z wielkim za-
interesowaniem i przyjemnością. 
Wgłębiając się w zebrany materiał 
trudno szczędzić superlatyw. Sytu-
acje komiczne przenikają się tutaj z 

ludowym horrorem, 
często też z auten-
tycznymi tragediami, 
które odcisnęły swe 
piętno na ludowej 
pamięci. Czeka tu na 
nas szeroki wachlarz 
mocnych, nieraz am-
biwalentnych emocji, 
jak i autentycznych 
odkryć, dzięki którym 
na czas lektury każdy 
może zostać podróż-
nikiem w czasie. Nie 
wymagając od odbior-
cy zanadto obszernej 
wiedzy wstępnej, spe-
cjalistycznego języko-
wego przygotowania 
czy przygniatającego 
bagażu kulturowego, 
autor wprowadza go 
do świata, którego 
istnienia czytelnik, 
być może, nawet nie 
przeczuwał, zwłasz-
cza jeśli wywodzi się z 
generacji milenialsów 
lub z pokolenia Z.

Nie ulega wątpliwo-
ści, że książka wywoła 
zainteresowanie nie 
tylko wśród polsko- 
i czeskojęzycznych 
pasjonatów zafascy-
nowanych folklorem 
słownym i historią 
kultury ludowej Ślą-
ska Cieszyńskiego, 
lecz także w krę-
gach akademickich, 
zwłaszcza tych, które 
reprezentują nauki o 
kulturze bądź etno-
lingwistykę, zajmują-
cą się między innymi 
odtwarzaniem przed-
nowoczesnych wizji świata na dro-
dze analizy obiegowych tekstów 
narracyjnych zapisanych w cza-
sach minionych. Słowem: zebrane 
przez autora teksty łączą w sobie 
wyjątkową wartość artystyczną i 
wartość poznawczą, jeśli zauważyć, 
że potencjalny odbiorca recenzo-
wanej publikacji żyje w zasadniczo 
odmiennych realiach, jeśli zesta-
wić je ze światem, w którym two-
rzono, przekazywano i odtwarzano 
zanotowane warianty czasem bar-
dzo starych, nieraz wędrownych 
czy wręcz uniwersalnych wątków. 
Ważnym walorem recenzowanej 
książki jest rozpiętość sytuacji hi-
storycznych, w których narratorzy 
osadzili relacjonowane i kreowane 
przez nich zdarzenia.

Nic nie jest przypadkowe
Niezwykle wartościowe – a jed-
nocześnie bardzo przystępne – są 
zawierające się w książce rozważa-
nia typologiczne, w których tłuma-
czone są osobliwości poetyki róż-
nych gatunków folkloru słownego 
(podanie, bajka, legenda, nowela, 
opowieść z życia, kawał, anegdo-
ta) i ich funkcjonowania w potocz-
nym obiegu. Autor zahacza przy 
okazji o pewne deficyty współcze-

snej folklorystyki, która obecnie w 
mniejszym stopniu skupia się na 
badaniu tradycyjnych gatunków 
twórczości słownej – ze szkodą dla 
wiedzy o człowieku i jego kulturze. 
Trudno się z tymi wnioskami nie 
zgodzić. Można tu dalej natrafić na 
jakże atrakcyjny dla dzisiejszego 
czytelnika temat lokalnej demo-
nologii ludowej. Znaczącą uwagę 
poświęcono tu przeobrażeniom ga-
tunkowym oraz kategoriom praw-
dy i fikcji w folklorze narracyjnym.

Karol Daniel Kadłubiec, twórca 
recenzowanego dzieła, znany jest 
w środowisku folklorystów, etno-
grafów i antropologów z tego, że 
nie publikuje tekstów z przypadku 
(bez uwzględniania kontekstów ich 
reprodukcji) i przede wszystkim 
– nie publikuje ich w sposób przy-
padkowy. W książce znajdziemy 
m.in. spis najważniejszych gawę-
dziarzy z krótką charakterystyką 
ich osobowości i osobliwości. Każ-
de zanotowane opowiadanie stano-
wi efekt skrupulatnej, systematycz-
nej pracy – nie tylko terenowej, lecz 
także redaktorskiej. Nie każdy po-
trafi nawiązać z potencjalnym in-
formatorem kontakt na tyle dobrej 
jakości, by wyzwolić w nim chęć 
spontanicznego opowiadania. Nie 

każdy potrafi zamienić je w wiary-
godny, reprezentatywny materiał, 
gdzie można ufać każdej jocie – 
każdemu znakowi składającemu 
się na sekwencję, która umożliwia 
nam odtworzenie autentycznego 
brzmienia. Niedokładne, quasi-
-autentyczne zapisy, w których 
pobrzmiewały nieraz dźwięki ję-
zyków literackich, czasem nawet 
sztucznie skreolizowane formy 
gramatyczne, nazbyt często psuły 
wiarygodność etnografii i jej do-
robku. Bezkonkurencyjna wiedza 
dialektologiczna autora, poświad-
czona szeregiem wartościowych 
i wpływowych publikacji nauko-
wych, daje nam pełną gwarancję, 
że mamy tu do czynienia z tran-
skrypcją i redaktorskim opracowa-
niem najwyższej próby. Czytelnik 
znajdzie w książce charakterystykę 
podstawowych cech gwary północ-
nocieszyńskiej, przystępną – co 
należy wyraźnie podkreślić – także 
dla tych, którzy akurat nie kończyli 
językoznawstwa na uniwersytecie.

Bezcenny  
dokument czasów
Jak sama nazwa wskazuje, K.D. 
Kadłubiec spenetrował wszyst-
kie miejscowości mieszczące się 

wzdłuż osi Cieszyn – Bogumin. 
Mamy tu teksty z Czeskiego Cieszy-
na i okolicy (Żuków, Mistrzowice, 
Stanisłowice, Ligota Alodialna, Ko-
cobędz), z Cierlicka, Grodziszcza, 
Olbrachcic, Stonawy, z okolic Ha-
wierzowa (Datynie Dolne, Szum-
bark, Żywocice i Szonów), z Suchej 
Górnej, Karwiny (Kopalnie, Dar-
ków, Raj), Piotrowic, Piersnej, Dą-
browy, Orłowej (Łazy, Poręba, Lu-
tynia Górna) i Pietwałdu, z Lutyni 
Dolnej, Wierzniowic, Rychwałdu i 
Bogumina (Nowy Bogumin, Skrze-
czoń, Zawada, Szonychel, Pudłów). 
Niektóre z wymienionych miejsco-
wości podchodzą pod samą Ostra-
wę. Autor liczy się z tym, że więk-
szość współczesnych dziedziców 
zebranego w książce historycznego 
folkloru posługuje się na co dzień 
językiem czeskim, i robi maksi-
mum, żeby ułatwić im spotkanie z 
zaprezentowanym w książce mate-
riałem. Bardzo dobrze, że nadano 
jej postać językową, która wycho-
dzi naprzeciw możliwościom także 
czeskiego odbiorcy.

Reasumując należy stwierdzić, 
że porównywalnego materiału 
z tak obszernego terenu nikt ni-
gdy nie zdobył i co najważniejsze 
– nigdy już nie zdobędzie. Ma-
teriał zebrany w recenzowanej 
publikacji stanowi bezcenny do-
kument czasów, które zwłaszcza 
dla najmłodszych potencjalnych 
czytelników są na tyle odległe, że 
wymagają właściwej sobie herme-
neutyki – żmudnej interpretacji 
zjawisk obecnie na ogół niezna-
nych, aczkolwiek powszechnych w 
czasach minionych. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że K.D. Ka-
dłubiec nie tylko zebrał ogromny 
materiał, lecz dostarczył nam cen-
nego klucza do jego rozumienia. Z 
wymienionych względów z wielką 
satysfakcją polecam czytelnikom 
recenzowaną publikację.  

12
grudnia o godz. 16.30 w karwińskiej 
Bibliotece Regionalnej w Mizerowie 
odbędzie się promocja książki. Można 
ją kupować od 3 grudnia w Czeskim 
Cieszynie (ul. Čapka, Klub Polskiej 
Książki i Prasy), w Orłowej-Lutyni 
(Miejskie Centrum Informacji, al. Ma-
saryka 1324), w Karwinie (Księgarnia 
„U Náměstí” w Centrum Handlowym 
„Hvězda”, Garncarska 46), w Nowym 
Boguminie (Księgarnia „Procházková”, 
al. Dr. E. Beneša 107), w Hawierzo-
wie (Księgarnia w Domu Handlowym 
„Elán”, al. Długa 860), w Ostrawie 
(Księgarnia „Academia”, Zamkowa 41), 
w Trzyńcu-Łyżbicach (Księgarnia „Lite-
ra”, rynek T.G.M. 387).

PIOTR PRZECZEK, REDAKTOR NACZELNY W LATACH 1983-1990
Pan prowadził „Zwrot”, kiedy mie-
sięcznik był o połowę młodszy niż 
dziś. O czym pisał „Zwrot” w latach 
80. ub. wieku?
– W sumie o tym samym, co teraz, 
tyle że trochę inaczej. W czasach 
moich poprzedników tematyka 
przez cały czas się powtarzała. 
Były historia, folklor, wydarzenia 
odbywające się w ramach PZKO 
oraz prezentacja działalności po-
szczególnych jego sekcji. Nasza 
ekipa przeprowadziła pewne zmia-
ny. Wcześniej pracowałem w radiu 
ostrawskim i tryb pracy reporte-
ra-dziennikarza bardzo mi odpo-
wiadał. Byłem zdania, że prasa i 
ogólnie media powinny być kroni-
ką współczesności. Dlatego posta-
nowiłem „Zwrot”, który w moim 
odczuciu miał charakter raczej biu-
letynu, przekształcić w aktualny 
miesięcznik. Zamiast wspominania 
tego, co kto kiedy napisał, zacząłem 
prezentować współczesną twór-
czość literacką, grafikę, fotografię. 

Czy „Zwrot” jako polskie pismo miał 
w ogóle możliwość prezentowania 
polskiej literatury?
– W tamtych czasach chodziło wy-
łącznie o twórczość zaolziańską. 
Wówczas kontakty z Polską były 
bardzo luźne i każda większa pró-
ba prezentacji tego, co polskie, była 
raczej nierealna. Dopiero później 
dzięki współpracy z literatami z 
Opolszczyzny zaczęło się to trochę 
udawać. Do połowy lat 80. już samo 

przekroczenie granicy było prak-
tycznie niemożliwe. 

Czy to znaczy, że towarzysze mocno 
wtrącali się w treść pisma?
– Nie. Przynajmniej nie w sensie 
cenzury, która formalnie zakończyła 
się w 1969 roku. To nie oznacza jed-
nak, że była jakaś wolność. Po prostu 
wymyślono wtedy o wiele skutecz-
niejszą metodę – autocenzurę, która 
polegała na tym, że każdy wiedział 
doskonale, na co może sobie pozwo-
lić, i że za każdy popełniony błąd 
zostanie zwolniony. To był powód, 
dlaczego tak często zmieniali się moi 
poprzednicy – Kazimierz Kaszper, 
Kazimierz Santarius, Gustaw Sajdok. 
Ja zresztą też zostałem przesunięty 
do „Zwrotu” niejako za karę. Ówcze-
sny dyrektor radia powiedział mi, że 
ze względu na pewne sprawy, które 
się władzom w moim życiu nie po-
dobały, już nigdy w życiu nie mam 
co liczyć na karierę w radiu. W tej 
sytuacji będzie więc dla mnie lepiej, 
jeżeli przyjmę propozycję pracy w 
„Zwrocie”. Mówiąc szczerze, wcale 
mi się to nie uśmiechało, praca w ra-
diu bardzo mi odpowiadała. 

Pana czasy w „Zwrocie” to była 
epoka maszyn do pisania oraz 
wywoływania zdjęć w ciemni foto-
graficznej. Jak wtedy robiło się taki 
miesięcznik? 
– W sumie ja nie widzę w tym nic 
niezwykłego, bo wtedy to było nor-
malne. Natomiast jeśli chodzi o 

maszyny do pisania, ta największa 
zmiana nastała bodajże w 1990 roku. 
Wtedy dostaliśmy nową maszynę do 
pisania z krótkotrwałą pamięcią, 
która jednak była tylko zapowiedzią 
nadchodzącej komputeryzacji. 

Kto wchodził w skład redakcji?
– W sumie tworzyliśmy fajny zgrany 
zespół. Pracowaliśmy w cztery oso-
by. Oprócz mnie był redaktor piszą-
cy, czyli najpierw Kazek Santarius, 
a potem Maria Grzegorz, redaktor 
techniczny, Kazek Gajdzica, a po 
nim Adam Szop, i wreszcie moja 
prawa ręka, Urszula Hudeczek. Spe-
cjalnie nie nazwałem jej sekretarką, 
bo to była ostoja redakcji, mózg, 
który wszystkiego pilnował, osoba, 
która znała całe Zaolzie. 

Na początku lat 90. odszedł pan z 
redakcji. Dlaczego, skoro wreszcie 
pojawiła się wolność słowa?
– Odpowiem w tym samym du-
chu. W latach 90. wreszcie można 
się było pozbyć komunistów, na 
przykład ze „Zwrotu”. Co prawda 
nie zostałem zwolniony, ale zaraz 
po 1989 roku zacząłem wyczuwać, 
że jestem osobą nie na miejscu, że 
moje czasy w redakcji się skończy-
ły. W listopadzie 1990 roku posta-
nowiłem się wycofać. 

Miał pan jakiś plan?
– Jako były komunista w swojej 
branży nie miałem szans. Próbo-
wałem więc prowadzić własną 

działalność gospodarczą. Początki 
były bardzo trudne. 

Wiadomo, jubileusze ewokują 
wspomnienia. Jakie jest pana najmil-
sze wspomnienie o „Zwrocie”?
– Oczywiście, ludzie, o których już 
wspominałem, ale też to, że w ciągu 
siedmiu lat udało nam się podnieść 
nakład z 2 tys. do bodajże 4,2 tys. eg-
zemplarzy. Takim niezapomnianym 

przeżyciem był natomiast Zlot Za-
olziaków z całego świata, który zor-
ganizowaliśmy jeszcze przed moim 
odejściem z redakcji. Wśród jego 
uczestników były osoby, które od 
końca drugiej wojny światowej nie 
były na Zaolziu. Ich spotkanie z tą 
ziemią, miejscami, których czasem 
już nie rozpoznawały, było niezwy-
kle wzruszające. 

 (sch)

»Zwrot« dawniej i dziś 
Miesięcznik „Zwrot” świętuje swoje 70-lecie. Już 4 grudnia odbędzie się gala jubileuszowa w Teatrze Cieszyńskim 
w Czeskim Cieszynie. O współczesnym „Zwrocie” rozmawiamy z jego redaktor naczelną Haliną Szczotką. Do lat 80. 
wracamy w wywiadzie z Piotrem Przeczkiem, który wówczas stał na czele magazynu. 

HALINA SZCZOTKA, REDAKTOR NACZELNA 
OD 2012 ROKU (Z ROCZNĄ PRZERWĄ)
Zdarza się, że sięgasz po archiwalne 
wydania „Zwrotu” sprzed kilkunastu 
lub kilkudziesięciu lat i porównujesz 
je z aktualnymi? Może teraz, przed 
jubileuszem, była taka okazja?
– Zdarza mi się grzebać w naszym 
archiwum i to nie tylko przed jubile-
uszem. Zaglądam tam na przykład 
przy okazji pisania o pewnych te-
matach, które poruszaliśmy w prze-
szłości. Z tym, że u nas od tak zwa-
nego „zaglądania do archiwum” jest 
koleżanka Czesława Rudnik, która 
pracuje w redakcji dużo dłużej ode 
mnie, wie więc, gdzie szukać. Swoje 
znaleziska publikuje na portalu w 
rubryce „Wydziobane”.

I są duże różnice pomiędzy tym, jak 
wyglądał „Zwrot” przed laty i tym, 
jaki jest dziś?
– Niektóre teksty opublikowane 
przed iluś tam laty mogłyby spo-
kojnie pojawić się także dzisiaj. 
Oczywiście język pierwszych czter-
dziestu roczników, od 1949 do 1989 
roku, nacechowany jest ówczesną 
rzeczywistością, ale nawet z tego 
okresu sporo artykułów można by 
dziś opublikować, a czytelnicy nie 
zauważyliby, że nie chodzi o współ-
czesny artykuł. 

Jakie tematy są w tej chwili najważ-
niejsze dla miesięcznika?
– Kiedyś „Zwrot” był miesięcznikiem 

głównie literacko-artystycznym. 
Obecnie liczba Polaków na Zaolziu, 
a tym samym liczba potencjalnych 
czytelników, zmniejsza się drastycz-
nie. Tym samym zmniejsza się tak-
że liczba literatów, artystów i osób, 
których te tematy interesują i z tego 
też powodu musieliśmy poszerzyć 
zakres tematyczny, żeby znaleźć 
czytelników nowych. Stąd, oprócz li-
teratury i sztuki, poruszamy tematy 
współczesne, historyczne, zamiesz-
czamy wywiady z różnymi ludźmi.

 „Zwrot” jest nie tylko miesięcznikiem, 
ale ma także platformę internetową, 
na której codziennie pojawiają się 
nowości. Te dwa prawie już odrębne 
media żyją w symbiozie?
– Na pewno jest symbioza, ponie-
waż portal i miesięcznik tworzone 
są przez jedną redakcję. Natomiast 
to, co pojawia się na portalu inter-
netowym, nie jest powielane w ga-
zecie drukowanej. Portal i gazeta to 
są dwa różne media, prowadzone w 
zupełnie inny sposób. Na portalu 
znaleźć można codzienną informa-
cję i newsy, w gazecie są teksty pu-
blicystyczne. 

Wydaje mi się, że każde z tych me-
diów potrzebuje innych ludzi i innego 
podejścia?
– Na portal potrzebujemy dobrych 
dziennikarzy, którzy szybko i spraw-

nie pracują w terenie 
oraz dobrze się w nim 
orientują. Natomiast w 
drukowanym „Zwrocie” 
często bardzo potrzebna 
jest wiedza z pewnej dzie-
dziny. I tak na przykład w 
tematach historycznych 
współpracujemy m.in. z 
historykiem Wojciechem 
Święsem z Książnicy Cie-
szyńskiej, o literaturze 
pisze Renata Putzlacher, 
pisał także Libor Mar-
tinek. Kolejnym stałym 
autorem jest etnolog Syl-
wia Grudzień. Cieszę się, 
że udało mi się skłonić 
do pisania Mariana Sie-
dlaczka, który ostatnio 
tylko fotografował. Jego 
wywiady ze znanymi 
osobami z naszego tere-
nu bywają naprawdę od-
krywcze. 

Udaje wam się pozyskiwać do współ-
pracy młodych ludzi?
– Na szczęście udaje. Problemem są 
pieniądze. W sytuacji, kiedy bezrobo-
cie jest praktycznie zerowe, młodzi 
mogą iść pracować do firm albo wy-
jechać za granicę i w obu wypadkach 
dobrze zarobić, musimy mieć z czego 
im zapłacić. A niestety z brakiem pie-
niędzy redakcja „Zwrotu” boryka się 

co roku. Mam nadzieję, że to, co obie-
cał minister Lubomír Zaorálek, że 
zwiększy się pula funduszy na media 
mniejszościowe, zostanie spełnione. 

Zostawmy finanse. Jak widzisz przy-
szłość „Zwrotu”? Są w planie jakieś 
nowatorskie rozwiązania, większe 
wykorzystanie multimediów?
– Niestety o tym temacie nie da się 
rozmawiać bez poruszenia kwestii 

finansowej. Jakikolwiek rozwój w 
tej chwili jest niemożliwy bez do-
datkowego przypływu funduszy. 
Wizje mamy ogromne, chcemy, aby 
„Zwrot” był znaną marką wśród Po-
laków mieszkających na Zaolziu i po 
drugiej stronie Olzy, ale też wśród 
mieszkających tu Czechów, którzy 
interesują się życiem polskiej mniej-
szości. Dlatego mamy również cze-
ską wersję portalu.  (dc)
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Wczorajsza młodzież
Rodzice wyprawili ukochanego jedynaka 

– Ferdusia na studia do Rygi. Mama pła-
kała, wycierała oczy wykrochmaloną i sta-
rannie uprasowaną białą chusteczką. Ojciec 
mówił: „Synu, bądź dzielny. Jesteś dorosły, 
dasz sobie radę”. Ale też się ogromnie wzru-
szył, kiedy jego jedyne dziecko wychodziło 
z domu.

Byli dość zamożni, Ferduś zaś bardzo pra-
cowity i ambitny. Chciał się uczyć wszyst-
kiego. Także i życia. Zamieszkał na stancji 
z kolegami. A koledzy w dniu jego siedem-
nastych urodzin wytłumaczyli, że nie jest 
już dzieckiem, a cnota w jego wieku – wręcz 
niezdrowa. I zaprowadzili do „wesołych cór 
Koryntu”. Tak się złożyło, że akurat tego dnia 
gościom usługiwała niejaka Ella – śliczna po-
dobno jak Wenus z obrazu Cabenela. Jeśli to 
prawda, rzeczywiście była zgrabna i piękna. 
Wprawdzie żadnego zdjęcia Elli nie mamy, 
ale na obrazie widzimy wiele. Właściwie wi-
dzimy wszystko. Naga, ponętna, długowłosa 
kobieta leży w zmysłowej pozie, przeciąga-
jąc się jak kotka, na grzbietach fal. Pokazuje 
swoje niewątpliwe wdzięki w całej okazało-
ści. Tak też i zapewne stało się tej nocy, kie-
dy kumple ze studiów dali niezapomniany 
urodzinowy prezent Ferdusiowi. A tymcza-
sem rodzice w Warszawie cieszyli się bardzo, 
że ich syn studiuje w dalekiej Rydze i pisząc 
listy do domu, czasem tylko nadmieni, że tę-
skni. Na ogół jednak jest bardzo zadowolony.

•••
Od nocnego, urodzinowego spotkania ze 
śliczną dziewczyną, zaczęło się poznawanie 
nocnego życia. Ferduś był zachwycony. Gru-
zinka Maruszka – namiętna i egzotyczna. 
Węgierka Kamila – tak samo. Paryżanka Ma-
rietta – nad wyraz wyrafinowana. I wreszcie 
Rosjanka, która śpiewała mu zmysłowym, 
niskim głosem – „Ja was liubliu”.

Ale to nie wszystko. Były jeszcze dziewczę-
ta niewinne i słodkie, usługujące na stancji. 
Ferduś, którego Ella i jej koleżanki nauczyły 
wielu sztuczek, teraz zajął się młodą miesz-
kanką Rygi. Chwalił się: – Tak ją rozpętałem 
zmysłowo, że przychodziła sprzątać dwa 
razy dziennie. 

Tymczasem rodzice w Warszawie – przy-
pomnę – cieszyli się bardzo, że Ferduś chwa-
li sobie studia w Rydze. Ba, nawet pisze, że 
czuje się tam jak w domu. Matka mówiła 
do ojca, ukradkiem ocierając łzę wzrusze-

nia: „Taki dzielny ten nasz chłopczyk. I już 
taki dorosły. Jestem z niego dumna”. A jeśli 
ktoś chciałby w tym momencie powiedzieć 
zgorszony i zniesmaczony: – No właśnie! 
Dzisiejsza młodzież! Zdegenerowane społe-
czeństwo! Wszystko schodzi na psy. Za na-
szych czasów to było NIE DO POMYŚLENIA! 
– szybciutko dopowiem, że Ferduś wyjechał 
do Rygi w 1884 roku i równie szybko dodam, 
że studia skończył, zrobił karierę, wyszedł 
na ludzi, ożenił się, miał dzieci i opinię bar-
dzo porządnego człowieka. 

•••
Kolega Ferdusia, Karol, został dziennika-
rzem. Wcześniej razem studiowali w Rydze. 
I kiedy już pracował, „złapał wściekłego 
spleena”. A czasy temu sprzyjały. Młoda 
Polska lubowała się we wszelkiego rodzaju 
nastrojowości i depresjach, mglistych wie-
czorach, porankach niesłonecznych i pozba-
wionych perspektyw. Kora wiele lat później 
wyśpiewała „Krakowski spleen” w tamtym 
klimacie. Karol mieszkał w Krakowie i stam-
tąd do Ferdynanda napisał długi list. Wspo-
mniał, że przestał być dzieckiem zbyt szyb-
ko i gwałtownie, że życie zaczął poznawać 
rzucony w świat, którego wcześniej nie znał. 
W świat namiętności wyuzdanej i zwierzę-
cej. Opowiedział ze szczegółami o tym, jak 
rzucił się w ramiona wyrafinowanych pro-
stytutek. Opowiedział też, jak uwiódł i opę-
tał miłością nieczułą i niezdrową „niewin-
ne dziewczę”, które „nawet nie było ładne”. 
Blondynka o lnianych włosach uległa mu a 
potem cierpiała przez niego. A on? A on te-
raz właśnie rozlicza się ze sobą wchodząc w 
prawdziwie dorosłe życie. 

•••
Czytałam ten list – spowiedź w krakowskim 
archiwum. W niezwykłej ciszy, jaka w takich 
miejscach panuje. Za oknami miasto żyło 
życiem głośnym. Kiedy późnym wieczorem 
odłożyłam ostatni list, weszłam w to życie 
i spotkałam całe grupy barwnych i hałaśli-
wych studentów. Sympatycznych, rozbawio-
nych, żywiołowych, zakochanych. A patrząc 
na nich, myślałam:

– Nam, współczesnym zdaje się, że od nas 
wszystko się zaczyna. 

To nieprawda. 
Wszystko już było.  

Doniosłe zdarzenie
Niekiedy uda mi się znaleźć, o czym 

Czytelnik wie dobrze od ponad czte-
rech lat – jakieś artykuły o Śląsku Cieszyń-
skim, które zostały opublikowane w prasie 
warszawskiej, krakowskiej czy poznańskiej. 
Ich autorami bywali korespondenci, któ-
rzy bawili w kraju nad Olzą i dzielili się 
potem spostrzeżeniami z rodakami w in-
nych dzielnicach Polski, albo – bo i tak się 
zdarzało – miejscowi, aby w ten sposób 
promować swoją małą ojczyznę, uwrażliwić 
innych na jej bolączki i problemy albo też 
pochwalić się na ogólnopolskiej niwie jej 
sukcesami. Pojęcia nie mam, kim był nie-
jaki Kazet, autor tekstu z lwowskiego tygo-
dnika „Nasz Kraj” z 8 maja 1909 roku, dość, 
że zwracał on uwagę na wielkie osiągnięcie 
– na powstanie pewnej placówki edukacyj-
nej w północno-zachodniej części Księstwa 
Cieszyńskiego.

„Zdarzeniem bardzo doniosłem dla całe-
go społeczeństwa polskiego jest założenie 
polskiej szkoły sztygarów w Dąbrowie na 
Śląsku austryackim. Czynu tego dokona-
ła stała Delegacya Zjazdu polskich górni-
ków, wśród której najgorliwiej zajęli się tą 
sprawą inż. górniczy Adam Łukaszewski 
(1876-1912) sekretarz spiritus movens stałej 
delegacyi, poseł do parlamentu (w Wiedniu 
– przyp. jot), radca górniczy Jan Zarański 
(1866-1940), radca górniczy Ferdynand Ja-
strzębski (?-?), dyrektor galicyjskich akcyj-
nych zakładów górniczych w Sierszy Antoni 
Schimitzek (1868-1959), poseł na Sejm kra-
jowy, inż. górniczy Franciszek hr. Zamoyski 
(1876-1948) i przewodniczący stałej Delega-
cyi Z. P. G. inż. górn. Stanisław Kostkiewicz 
(1880?-1951?) z Warszawy i Roman Rieger 
(1870-1947), dyrektor kopalni w Witkowi-
cach”.

Następnie autor tłumaczył czytelnikom, 
dlaczego taka szkoła musiała powstać. Otóż 
„wobec silnego rozwoju przemysłu górni-
czo-hutniczego w okręgu ostrawsko-kar-
wińskim oraz krakowskim, w których stan 
robotniczy rekrutuje się wyłącznie prawie 
z ludu polskiego, było stworzenie szkoły 
fachowej z językiem wykładowym polskim, 
umożliwiającej robotnikom naszym zdo-
bycie niedostępnych dla nich dotychczas 
posad sztygarów i dozorców (obsadzanych 
wyłącznie przez Czechów i Niemców) – 
obowiązkiem społecznym i narodowym”.

„Obowiązek ten pojęli Czesi, bo już od 
roku 1874 istnieje czeska szkoła górnicza w 
Morawskiej Ostrawie (obecnie jej tradycje 
kontynuuje technikum elektrotechniczne i 
informatyczne, ul. Kratochvílowa 7 – przyp. 
jot). Szkoła ta, to jeden z głównych czyn-
ników, który pozwolił Czechom owładnąć 
okręgiem ostrawsko-karwińskim, a zara-
zem wywierać presyę wynaradawiającą 
na robotników Polaków, bo robotnik pol-
ski, chcąc zdobyć wyższy stopień zarobku, 
musiał ukończyć czeską szkołę sztygarów, 
gdzie zazwyczaj ulegał obcym wpływom i 
zatracał poczucie godności narodowej”.

„Pierwszą myśl otwarcia polskiej szkoły 
sztygarów, rzuciły w r. 1895 i 1896 risum te-
neatis, amici! (łac. czyżbyście się mogli po-
wstrzymać od śmiechu, przyjaciele – przyp. 
jot) – niemieckie zarządy kopalń na Śląsku, 
– chcąc stworzyć contreminę dążeniom 
Czechów. W roku 1904 poruszyli tę sprawę 
w sejmie śląskim posłowie: (Jerzy) Cien-
ciała (1834-1913), (Franciszek) Halfar (1849-
1928) i (Jan) Michejda (1853-1927)”.

Kolejnym krokiem do powstania placówki 
w Dąbrowie była uchwała I Zjazdu Polskich 
Górników i Hutników w Krakowie w 1906 
r. Jego, wspomnianą już na wstępie, „Stała 
Delegacya” (organ urzędujący między zjaz-
dami) jeszcze w tym samym roku zwróciła 

się do inżyniera Riegera, aby ten opraco-
wał stosowny „memoryał”, który następnie 
„został przedłożony ówczesnemu namiest-
nikowi Galicyi (Andrzejowi) hr. Potockie-
mu (1861-1908), oraz marszałkowi kraju 
(Stanisławowi) hr. Badeniemu (1877-1943), 
równocześnie wniesiono go z odpowiednią 
petycyą do Sejmu galicyjskiego”. Dokument 
ten też trafił do ministrów skarbu i rolnic-
twa w Wiedniu a także do zarządów kopalń 
na Śląsku.

W następnym roku udało się pozyskać 
dość pokaźne nawet fundusze ze strony 
kopalń ówczesnego zagłębia krakowskiego 
(okolice Jaworzna, Chrzanowa i Trzebini). 
„W tym momencie sprawa szkoły, tocząca 
się tak pomyślnie, silną napotkała prze-
szkodę”, pisał dalej Kazet. „Oto hr. Larysz, 
(właśc. Heinrich hr. Larisch-Mönich, 1850-
1918 – przyp. jot) przewodniczący »Rady 
gwarectw« kopalń śląskich, mówić sobie 
nawet nie dał o założeniu tej szkoły, więc 
o zdobyciu dla jej celów zasiłków ze strony 
kopalń śląskich nawet marzyć nie było moż-
na. Mimo to stała Delegacya Z. P. G. nie dała 
za wygraną i na posiedzeniu w dniu 29 i 30 
czerwca 1907 postanowiła stworzyć szkołę 
wbrew woli wszechpotężnego hr. Larysza. 
W przedsięwzięciu swem otrzymała stała 
Delegacya niespodziewaną pomoc, która 
w wysokim stopniu przyczyniła się do po-
wodzenia sprawy. Oto lud polski na Śląsku, 
zupełnie samorzutnie zamanifestował na 
licznych wiecach potrzebę tej szkoły. I szko-
ła została otwartą w dniu 1 grudnia 1907 w 
ofiarowanym na ten cel wygodnym i obszer-
nym przez gminę w Dąbrowie lokalu”. Była 
to stojąca do dziś przy Rynku kamienica, w 
której na parterze jeszcze przed paroma laty 
funkcjonowała gospoda.

„Uroczystość poświęcenia szkoły odby-
ła się w dniu 8 grudnia w obecności posła 
Zarańskiego, jako delegata Koła polskiego, 
posła dra Michejdy i prezesa Związku P. G., 
posła na Sejm krajowy, inż. Franciszka hr. 
Zamoyskiego. Odtąd nauka w nowej szkole 
rozpoczęła swój przebieg normalny i odtąd 
także stała Delegacya w zabiegach o utrwa-
lenie bytu tej szkoły notuje same pomyślne 
wyniki”.

Do szkoły przyjmowano osoby, które 
wykazały się przynajmniej dwuletnią prak-
tyką w kopalniach węgla i świadectwami 
ukończenia czterech klas szkół średnich a 
wreszcie zdały egzamin wstępny. W 1907 
roku uczyło się w niej 24 adeptów na szty-
garów: „16 ze Śląska austr., 7 z Galicyi, 1 ze 
Śląska prus.” „Kierownikiem szkoły jest 
były były asystent politechniki lwowskiej, 
inż. górniczy Leopold Szefer (1881-1970), 
który zarazem wykłada przedmioty facho-
we”, z kolei „nauczycielami przedmiotów 
pomocniczych są pp.: Fryderyk Kreczman 
(?-?), Jan Kotas (1878-1954) i Karol Gąsiorek 
(?-?)”.

„I dlatego to pierwszej tej szkole górniczej 
na kresach i jedynej obecnie polskiej szkole 
sztygarów na całym obszarze ziem polskich 
(szkoła w Wieliczce kształci tylko dozor-
ców dla żup galicyjskich) należy się czynne, 
trwałe i najgorętsze poparcie od całego pol-
skiego społeczeństwa”, apelował do czytel-
ników lwowskiego tygodnika Kazet.

A co było dalej? Rok później „sztygarów-
ka” przeniosła się do innego budynku, a 
w pamiętnym 1920 roku zaprzestała swej 
działalności i to bynajmniej nie z powodu 
„szkód górniczych” – co w latach później-
szych spotkało inne, równie zasłużone pol-
skie placówki edukacyjne – co z powodu 
tąpnięć politycznych powstałych w wyniku 
rabunkowej gospodarki prowadzonej przez 
wielkich tego świata.  

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty

Jak się okazuje bycie artystą czy artystką 
może być dzisiaj bardzo opłacalne. Nawet 

wtedy, gdy idzie o formę tak specyficzną, jak 
tzw. instalacja. Ale, jak sądzę, jest warunek. 
Dzieje się tak chyba tylko wtedy, gdy insta-
lacja taka przynajmniej ociera się o profana-
cję. Oto głośną wcześniej głownie z procesów 
sądowych (o obrazę uczuć religijnych) insta-
lację Doroty Nieznalskiej zatytułowaną „Pa-
sja” sprzedano właśnie za 424 800 złotych. 
To rekord, gdy idzie o dzieło sztuki, którego 
elementem jest wideo. „Pasja” składa się bo-
wiem z dwóch części. Pierwsza to film wideo 
przedstawiający mężczyznę ćwiczącego na 
siłowni. Druga – to zawieszony na łańcuchu 
metalowy krzyż przyozdobiony męskimi ge-
nitaliami. Dla jednych „Pasja” to profanacja 
krzyża – symbolu chrześcijaństwa, dla in-
nych – pretekst do dyskusji o wolności wypo-
wiedzi artystycznej, dla jeszcze innych „takie 
niby nic”. A tu proszę – jakiś amator uznał, że 
warto wyłożyć za „Pasję” grubą forsę.

I
Nie miejsce tu na roztrząsanie przekonania 
Jose Ortegi y Gasseta, że sztuka nowocze-
sna dzieli ludzi na tych, którzy ją rozumieją 
i tych, którzy jej nie rozumieją. Zacznę od 
przytoczenia fragmentu artykułu 73 Kon-
stytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Czytamy 
tam: „Każdemu zapewnia się wolność twór-
czości artystycznej…”. Zwykle za tę wolność 
płaci państwo, bo jest tajemnicą poliszynela, 
że znaczną część działalności niedoszłych 
„van Goghów” finansujemy w ten sposób 
my wszyscy. A tu niespodzianka – oto dzieło 

Nieznalskiej trafiło pod strzechy za – pod-
kreślę raz jeszcze – prywatną kasę. Nawet nie 
próbuję się domyślać, gdzie w domu swego 
nabywcy znajdzie miejsce – w przedpoko-
ju, w łazience, w stołowym, w salonie, czy 
może w sypialni? A może w siłowni – gdzie 
właściciel ćwiczy równie ostro, jak Kevin 
Spacey (jako Frank Underwood) w „House 
of Cards”, tym razem wzorując się jednak na 
„Pasji”? No cóż, to już oczywiście tajemnice 
domostwa, w którym z pewnością nigdy nie 
zagoszczę. Ale jednak – przyznam – ciekawi 
mnie trochę czy ów szczęśliwy nabywca „Pa-
sji” wtedy cierpi?

II
Czy cierpi? To dziwne pytanie? No cóż… Dzi-
siaj widać wyraźnie, że sztukę nowoczesną 
najlepiej rozumieją specjaliści. Jacy spe-
cjaliści? No ci, którzy ją rozumieją. I w tym 
kontekście warto przypomnieć, że wspo-
mniany już Ortega y Gasset ostrzegał przed 
barbarzyństwem specjalizacji. Specjaliście 
od sztuki grozi to, że zanurzony bez reszty w 
świecie artystycznym, przestanie dostrzegać 
cokolwiek innego. Stan taki w efekcie po-
woduje, że specjalistyczne rozumienie dzieł 
artystycznych zaczyna podpadać pod to, co 
Umberto Eco określił jako interpretację pa-
ranoiczną. Grzegorz Kalman, wykładowca 
gdańskiej ASP, interpretuje dzieło Doroty 
Nieznalskiej tak: „»Pasja«, wbrew niektórym 
opiniom, nie jest wymierzona przeciwko 
krzyżowi. Według mojej wiedzy praca mia-
ła interpretować kwestię zniewolenia ciała 
przez mężczyzn dobrowolnie trenujących w 

siłowniach”. Krzyż został wykorzystany w 
instalacji Nieznalskiej, kontynuuje Kalman, 
„jako typowy element pojawiający się na cia-
łach wysportowanych kulturystów, odnosi 
się do subkultur mających na celu modyfi-
kację ciała. Jest więc bibelotem biżuterią, a 
z drugiej strony także symbolem cierpienia, 
ale zadanego samemu sobie przez macho 
z siłowni”. Jasne, gdzieżby tam kto koja-
rzył krzyż z chrześcijaństwem. Chyba jakiś 
wstecznik. Na marginesie naukowo precy-
zyjnej recenzji Grzegorza Kalmana – Um-
berto Eco w żartobliwym szkicu „Jak pisać 
do katalogu wystawy” („Zapiski na pudełku 
od zapałek”, przeł. Adam Szymanowski, Po-
znań 1993) podał wiele możliwości, jak przy 
swobodnym stosowaniu dymnej zasłony 
żargonu można pisać o każdym współcze-
snym dziele plastycznym. Na przykład: „Wy-
obraźmy sobie (…), że malarz Prosciuttini 
od trzydziestu lata maluje tło barwy ochry, 
a na nim umieszcza pośrodku błękitny trój-
kąt równoramienny o podstawie równoległej 
do południowej krawędzi obrazu, na ten zaś 
trójkąt nakłada przeźroczysty czerwony trój-
kąt nieforemny, który jest pochylony w kie-
runku południowo-wschodnim w stosunku 
do podstawy trójkąta błękitnego”. Między 
rokiem 1950 a 1980 Prosciuttini, w zależno-
ści od okresu historycznego, dawał swoim 
dziełom następujące tytuły, wymienione tu 
w porządku chronologicznym: „Kompozy-
cja”, „Dwa plus nieskończoność”, „E = mc2 
Allende”, „Allende”, „Chile się nie podda”, 
„Imię Ojca”, „Po/przez, Osobiste”. Ciekawych 
odsyłam, do jakich form pastiszu czy parodii 

posunął się Eco dając w dalszej części swoje 
możliwe interpretacje tej artystycznej hucpy. 

III
Teraz trochę niedawnej historii. Kilka lat 
temu Dorota Nieznalska jako autorka została 
skazana przez sąd za obrazę uczuć religijnych 
(ówczesny marszałek sejmu Marek Borowski 
– trochę małpując Woltera, chciał wówczas 
nawet umierać, by tylko artystka mogła gło-
sić swoje poglądy). Karą nie był oczywiście 
stos, ani kazamaty, ale wydawanie posiłków 
potrzebującym. Wystarczyło to jednak, by 
pierwsza strona „Gazety Wyborczej” krzy-
czała tytułem „Nieznalska skazana!”. I dalej: 
„Sąd nie wziął pod uwagę, że Nieznalska nie 
chciała obrazić uczuć religijnych, ale skryty-
kować styl życia współczesnego mężczyzny”. 
Ale i ci którzy „Pasję” Nieznalskiej oceniali 
wówczas nisko – broniąc jednocześnie ar-
tystki i jej prawa do wolności artystycznej – 
bywali w sposobie formułowania swych ocen 
dość, powiedzmy, specjalistyczni. Weźmy 
choćby opinię, którą wydobył z siebie publi-
cysta „Polityki”. Przedstawia on „Pasję” jako 
„pracę niespecjalnie oryginalną, w pewnych 
elementach wtórną, o umiarkowanych wa-
lorach estetycznych, czy ideowych”. Tak czy 
owak broniono prawa artystki do poszuki-
wań i właśnie ono, obok wolności twórczej, 
stanowiło wytrych w sprawie Nieznalskiej. 

Skądinąd ciekawe, czy i jak sztuka współ-
czesna istnieje w społecznej świadomości? 
Czy istnieje nie tyle nawet poza prowokacją, 
ale poza profanacją? Pewnie znajdą się tacy, 
którzy uznają to pytanie za retoryczne.  

Sacrum w profanum

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

• Ulicami starej Rygi nasz bohater często spacero-
wał. Fot. ARC

200. rocznica urodzin 
Stanisława Moniuszki
Tradycyjne spotkanie chórów w 
Karwinie odbyło się w niedzielę 24 
listopada. Była to już czwarta edy-
cja tego wydarzenia. Uczestnikami 
bywają chórzyści wraz z dyrygen-
tami „Dźwięku”, „Hejnału-Echo”, 
„Liry” i „Stonawy”. Tegoroczną im-
prezę zaszczycili swym udziałem 
konsul generalna RP w Ostrawie 
– Izabella Wołłejko-Chwastowicz 
oraz wiceprezydent Karwiny, An-
drzej Bizoń.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanowił 2019 Rokiem Stanisła-
wa Moniuszki, by w 200. rocznicę 
urodzin oddać hołd temu wybit-
nemu artyście, który swoje życie 
i twórczość poświęcił krzewieniu 
polskiej muzyki – stawiając go za 
wzór patriotyzmu. Multimedial-
na prezentacja przygotowana na 
spotkanie przez Franciszka Bubę 
pozwoliła przybliżyć życie i bogatą 
twórczość wybitnego kompozyto-
ra. Nasze zespoły oddały hołd wy-
bitnemu artyście, śpiewając jego 
pieśni.

Chór mieszany „Dźwięk” MK 
PZKO w Karwinie-Raju prowadzi-
ła Barbara Tomanek a z repertu-
aru Stanisława Moniuszki wybrała 
„Złotą rybkę” oraz „Kum i kuma”. 
Ponadto zespół zaprezentował 
jeszcze następne utwory. 

Opera „Halka” uznana za polską 
operę narodową, jest grana po dziś 
dzień. Między innymi „Polone-
za” z opery Stanisława Moniuszki 
w swoim programie przedstawił 
pod batutą Andrzeja Szyi chór mę-
ski „Hejnał-Echo” MK PZKO Karwi-
na-Frysztat. Przygrywała im nieza-
stąpiona Wanda Miech.

W tym roku minęło 200 lat od 
urodzenia artysty, a „Halkę” ludzie 
nadal chcą oglądać. Chór mieszany 
„Lira” MK PZKO z Karwiny-Dar-
kowa z dyrygentką Beatą Hojka-
-Pilśniak i akompaniatorką Evą 
Dziadziową zaprezentował między 
innymi „Modlitwę w kościółku” z 
niezapomnianej opery. 

Z kolei chórem mieszanym „Sto-
nawa”, reprezentujący MK PZKO 
w Stonawie, dyrygowała Marta Or-
szulik. Z repertuaru Stanisława Mo-
niuszki chórzyści wykonali utwór 
„Przylecieli sokołowie”. Publicz-
ność miała okazję wysłuchać jesz-
cze kilka pieśni w ich wykonaniu.

Gospodarzem tegorocznej edycji 
był chór mieszany „Dźwięk”. A że w 
Karwinie cztery chóry się pomiesz-
czą już tylko w Domu Polskim we 
Frysztacie, dlatego impreza odbyła 
się właśnie tam. Po koncercie chó-
rzyści mieli okazję wspólnie pobie-
siadować przy domowych wypie-
kach i „polskich” kanapkach.  (KS)

•••

Magia muzyki i śpiewu
Jeżeli wydawało się wam, że pod-
czas weekendu 15-17 listopada z 
północnych stron dochodziły od-
głosy pieśni, to zmysły państwa nie 
zawiodły. To „Śpiewała Warszawa”. 
A mianowicie 25 chórów i stowa-
rzyszeń śpiewaczych z całego świa-
ta, które spotkały się w ramach XIV 
Warszawskiego Międzynarodowe-
go Festiwalu Chóralnego „Varsovia 
Cantat”. Jednym z nich był rów-
nież nasz chór mieszany „Zaolzie” 
z Orłowej-Lutyni, wspomagany 
głosami zaprzyjaźnionego „Hasła” 

ze Skrzeczonia, pod batutą pani 
dyrygent Magdy Rusek-Veselej. 
Nie zdobyliśmy co prawda laurów 
najwyższych, jednak podczas kon-
certu galowego w sali koncertowej 
Akademii Muzycznej po odśpiewa-
niu pieśni „Beskidy, Beskidy” au-
torstwa Otty Žabki zabrzmiały nie 
tylko gromkie oklaski, ale również 
przyłowiowe „brawo”! 

Mieliśmy również zaszczyt za-
śpiewać w kościele pw. Św. Krzyża 
na Krakowskim Przedmieściu, w 
towarzystwie chóru młodzieżowe-
go „Accolada” z Rygi i wręcz feno-
menalnego „Jakarta Youth Choir” z 
Indonezji. Z bezmiaru nieprzecięt-
nej muzyki było pod wrażeniem 
nie tylko serce Fryderyka Chopina, 
ale również urzeczeni nią warsza-
wianie. Grand Prix całego festiwalu 
zdobył 60-osobowy chór młodzie-
żowy „Solo-Chor” z Moskwy. 

W wolnych chwilach nie mogło 
oczywiście zabraknąć Starówki, 
Kolumny Zygmunta i zwiedzenia 
Zamku Królewskiego. Był też Pałac 
Kultury i Nauki, na którego scho-
dach zrobiliśmy sobie małą pró-
bę. Szkoda tylko, że nikt z nas nie 
miał kapelusza, bo na jego dnie na 
pewno znalazłoby się parę monet. 
Wycieczka do Warszawy była wiel-
kim przeżyciem przede wszystkim 
dla trzech naszych najmłodszych 
członków: czternastolatków Ali, 
Heli i Kuby, którzy są uczniami 
dolnolutyńskiej podstawówki. Nie 
tylko prosta i czysta radość ze śpie-
wania, które w Warszawie nie znało 
granic, magia muzyki i śpiewu, któ-
ra łączy ludzi od Łotwy po Indone-
zję, ale również wieczorny spacer 
na Nowym Świecie i Przedmieściu 
Krakowskim, atmosfera oświetlo-

nego Zamku Królewskiego, Grobu 
Nieznanego Żołnierza, czy też in-
nych wspaniałych zabytków, to mo-
menty, których się nie zapomina. 

Świadomi tego, iż Warszawa to 
nie rzut beretem, powtórzymy 
część programu festiwalowego w 

ramach naszego Koncertu Adwen-
towego, który odbędzie się w nie-
dzielę 8 grudnia 2019 r. o godzinie 
16.00 w kościele ewangelickim w 
Orłowej-Mieście, na który Państwa 
serdecznie zapraszamy.

 Daria Woźnica

• Chór mieszany „Zaolzie” z Orłowej-Lutyni, wspomagany głosami zaprzyjaź-
nionego „Hasła” ze Skrzeczonia wystąpił w Warszawie. Zdjęcia: ARC

• Karwińskie chóry przygotowały imprezę wpisującą się w Rok Stanisława Mo-
niuszki. Na zdjęciu chór męski „Hejnał-Echo” MK PZKO Karwina-Frysztat pod 
batutą Andrzeja Szyi.
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S P O R T 

OFERTA

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

Zdjęcia: ARC

PIĄTEK 29 LISTOPADA 

6.10 Leśniczówka (s.) 6.35 Magazyn 
śledczy Anity Gargas 7.05 Czy wiesz, 
że... 7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Po-
lonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 
Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 
Historia jednego obrazu. Wnętrze kate-
dry w Mediolanie - Marcin Zaleski 12.50 
Wilnoteka 13.10 Na sygnale. Zabawa 
dopiero się rozkręca 13.45 M jak mi-
łość (s.) 14.40 Szansa na sukces. Opole 
2020 15.45 Wiadomości 15.55 Korona 
królów - taka historia... Wallenrodyzm 
16.30 Baw się słowami. Symbole naro-
dowe 16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20 
Historia jednego obrazu. Portret gene-
rała Henryka Dembińskiego - Henryk 
Radkowski 17.30 Teleexpress 17.55 Gra 
słów (teleturniej) 18.25 Okrasa łamie 
przepisy. Świeże ryby z Bałtyku 18.55 
Wszystko przed nami 19.25 Przystanek 
Ameryka - Polskie Chicago 19.45 Do-
branocka 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 Fo-
cus on Poland 23.30 Szansa na sukces. 
Opole 2020. 

SOBOTA 30 LISTOPADA 

6.10 Barwy szczęścia (2086) 7.15 Pyta-
nie na śniadanie 10.55 Polonia 24 11.10 
Halo Polonia 11.50 Okrasa łamie przepi-
sy. Bezglutenowa kuchnia 12.25 Ojciec 
Mateusz 17 (s.) 13.15 Na dobre i na złe (s.) 
14.15 Czar par (teleturniej) 16.00 Kultu-
ralni 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 3. Biesiada Cygańsko-Słowiańska 
- Połczyn 2019 22.45 Zmruż oczy. 

NIEDZIELA 1 GRUDNIA 

6.25 The Extra Mile 6.50 Muzyczna 
scena Halo Polonia 7.15 Pytanie na śnia-
danie 11.20 Ziarno 11.50 Między ziemią 
a niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.50 Z pamięci. 
Marek Hłasko 13.00 Transmisja mszy 
świętej 14.25 Biała wizytówka. Spółka 
Ruberg 15.25 Opole 2018 na bis 15.40 
Wolny ekran 16.00 Prywatne życie 
zwierząt 3. Medycyna naturalna 16.30 
Leśniczówka (s.) 17.30 Teleexpress 
17.55 M jak miłość (s.) 18.45 Piersi - 
koncert Igrzyska Polonijne Jelenia Góra 
19.15 Czy wiesz, że... 19.25 Nela Mała 
Reporterka. Pędząc w psim zaprzęgu 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Blondynka 7 (s.) 
21.40 Anatomia zła 23.45 Niedziela z... 
sensacją. 

PONIEDZIAŁEK 2 GRUDNIA 

6.20 Wojsko-polskie.pl 6.45 Supełkowe 
ABC 7.05 Figu Migu. Bez ogródek 7.15 
Pytanie na śniadanie 11.00 Kulturalni 
PL 12.00 Racja stanu 12.25 Wiadomo-
ści 12.40 Historia jednego obrazu. Por-
tret generała Henryka Dembińskiego 
- Henryk Radkowski 12.50 Przystanek 
Ameryka - Polskie Chicago 13.10 Bar-
wy szczęścia (s.) 13.45 Blondynka 7 (s.) 
14.40 One. Kobiety kultury. Małgorzata 
Bogdańska 15.10 Quo vadis - drugie po-
kolenie 15.45 Wiadomości 15.55 Korona 
królów 16.25 Astronarium 16.55 Supeł-
kowe ABC 17.10 Figu Migu. Bez ogródek 

17.20 Historia jednego obrazu. Współ-
praca (Dźwig) - Henryk Stażewski 17.30 
Teleexpress 17.55 Gra słów (teleturniej) 
18.25 Cafe piosenka 18.55 Barwy szczę-
ścia (s.) 19.25 Nad Niemnem 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 O mnie się nie martw 10 
21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Polo-
nii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on 
Poland 23.30 Szyszko Bohusz - archi-
tekt Niepodległej. 

WTOREK 3 GRUDNIA 

6.10 Pożyteczni.pl 6.40 Margolcia i Miś 
zapraszają dziś 6.55 Zwierzaki Czytaki 
7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Polo-
nia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 
Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 
Historia jednego obrazu. Współpraca 
(Dźwig) - Henryk Stażewski 12.50 Nad 
Niemnem 13.10 Barwy szczęścia (s.) 
13.45 Stulecie Winnych 14.35 Szyszko 
Bohusz - architekt Niepodległej 15.45 
Wiadomości 15.55 Korona królów 16.25 
Zakochaj się w Polsce. Bartoszyce 16.50 
Margolcia i Miś zapraszają dziś 17.05 
Zwierzaki Czytaki 17.20 Historia jedne-
go obrazu. Wieczór - Wassily Kandinsky 
17.30 Teleexpress 17.55 Gra słów (tele-
turniej) 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 17 
(s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus 
on Poland 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 4 GRUDNIA 

6.10 Korona królów 6.40 Turkowice 
od kuchni 7.05 A to polski właśnie... 
7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Polo-
nia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 
Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 
Historia jednego obrazu. Wieczór - 
Wassily Kandinsky 12.50 Magazyn z 
Wysp 13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 
O mnie się nie martw 10 14.35 90 lat 
Muzeum Śląskiego 15.30 Nożem i wi-
delcem 15.45 Wiadomości 15.55 Koro-
na królów 16.25 Jak to działa? Tajem-
nice serca 16.55 A to polski właśnie… 
17.05 Nela Mała Reporterka. Pędząc 
w psim zaprzęgu 17.20 Historia jed-
nego obrazu. Portret Cosima I de Me-
dici 17.30 Teleexpress 17.55 Gra słów 
(teleturniej) 18.25 Zrób to ze smakiem 
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Kieru-
nek Zachód 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 
Echo serca 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 
23.10 Focus on Poland 23.30 90 lat 
Muzeum Śląskiego. 

CZWARTEK 5 GRUDNIA 

6.10 Korona królów 6.40 Turystyczna 
jazda 6.55 Zagadki zwierzogromadki 
7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Polo-
nia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 
Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 
Historia jednego obrazu. Portret Cosi-
ma I de Medici 12.50 Kierunek Zachód 
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 M jak 
miłość (s.) 14.40 Echo serca 15.30 Pod 
Tatrami 15.45 Wiadomości 15.55 Koro-
na królów 16.25 Wschód 17.00 Zagadki 
zwierzogromadki 17.20 Historia jed-
nego obrazu. Scena symboliczna na tle 
morza - Anna Berent 17.30 Teleexpress 
17.55 Gra słów (teleturniej) 18.25 Racja 
stanu 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Wilnoteka 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda sport 20.45 Pit-
Bull 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus 
on Poland 23.30 Quo vadis - drugie po-
kolenie 0.00 Magazyn śledczy Anity 
Gargas. 

90 lat Muzeum Śląskiego 
Środa 4 grudnia, godz. 14.35

Aby to się więcej nie powtórzyło...

W ramach obchodów 86. rocz-
nicy Wielkiego Głodu na 

Ukrainie 21 listopada we Lwowskiej 
Kurii Metropolitalnej pod patro-
natem arcybiskupa Mieczysława 
Mokrzyckiego została otwarta wy-
stawa prac graficznych „Tragedia 
1932-1933”. To obrazy artysty Wa-
dima Mołczanowa. Grafik wyjaśnił, 
że tematy prezentowanych prac 
graficznych powstały pod wpły-
wem wspomnień jego babci, która 
przeżyła Wielki Głód na Ukrainie 
Wschodniej.

– Takie tragiczne wydarzenia 
zdarzają się, gdy osoba lub systemy 
odrzucają Boga i próbują zbudować 
społeczeństwo, państwo bez przy-
kazań Pana – powiedział arcybiskup 
Mieczysław Mokrzycki. – Wiemy, ja-
kie cierpienie przyniósł Wielki Głód. 
Możemy sobie tylko wyobrazić, 
czym był ten ból, ta tragedia i jakie 
działania przyniosły ludziom.

Arcybiskup Mokrzycki wyraził na-
dzieję, że wystawa prac Wadima Moł-

czanowa zachęci odwiedzających 
ekspozycję do medytacji i modlitwy, 
aby to się więcej nie powtórzyło.

Wystawa została zorganizowana 
we współpracy z lwowską organi-
zacją społeczną „KontrFors”. Ar-
cybiskup Mieczysław Mokrzycki 
złożył podziękowanie organizato-

rom wystawy o Wielkim Głodzie na 
Ukrainie. Z rąk metropolity Wadim 
Mołczanow otrzymał różaniec od 
papieża Franciszka.

Według różnych danych, Wielki 
Głód pochłonął od 6 do nawet 10 
milionów ofiar.

„Kurier Galicyjski”/UKRAINA

Jazzowa poezja
W tym roku obchodziliśmy 50. rocznicę śmierci niezmiernie utalentowanego 
polskiego kompozytora i pianisty jazzowego Krzysztofa Komedy, który był twórcą 
znanych na całym świecie utworów jazzowych oraz muzyki filmowej. 

To właśnie 2019 
UNESCO ogło-
siło rokiem 

Krzysztofa Komedy i 
przy tej okazji Instytut 
Polski w Bratysławie 
zorganizował koncert, 
podczas którego moż-
na było wysłuchać 
utworów tego genial-
nego muzyka i pioniera 
jazzu nowoczesnego w 
Polsce.

Krzysztof Komeda, 
którego prawdziwe 
nazwisko brzmiało 
Krzysztof Trzciński, 
urodził się 27 kwietnia 
1931 w Poznaniu. Przy-
domek „Komeda”, który pozostał 
z nim na zawsze, zyskał, gdy pod-
czas zabawy w policjantów urządził 
kwaterę główną w kącie podwór-
ka i napisał kredą „komęda” za-
miast komenda. Z wykształcenia 
laryngolog ostatecznie realizował 
się jako muzyk. Najczęściej wystę-
pował z własnym sekstetem, który 
założył w 1956 roku, ale to muzyka 
filmowa była jego największą miło-
ścią.

Podczas koncertu w Instytucie 
Polskim zabrzmiało dziewięć wy-
jątkowych filmowych utworów 
Komedy, które wykonał na for-
tepianie pochodzący z Poznania 
kompozytor i pianista Jakub Kró-
likowski (na zdjęciu). Swoje wy-
stąpienie rozpoczął poruszającym 
utworem „Cmentarz Remu” z doku-
mentalnego filmu o losach narodu 
żydowskiego o tym samym tytule w 
reżyserii Edwarda Etlera.

Zabrzmiał także utwór „Nim 
Wstanie Dzień” stanowiący mo-
tyw przewodni w filmie „Prawo i 
pięść”, „Moja Ballada”, muzyka z 
polskiej komedii „Jutro premiera” w 

reż. Janusza Morgensterna, a także 
utwór „Po katastrofie”, którego in-
spiracją do skomponowania stał się 
wiersz „Campo di Fiori” Czesława 
Miłosza.

Nie zabrakło również poruszającej 
muzyki do filmów Romana Polań-
skiego: „Dwaj ludzie z szafą” czy kul-
towego filmu „Nóż w wodzie”. Tych 

dwóch wybitnych artystów łączy-
ła bowiem owocna współpraca i 
przyjaźń. Roman Polański mówił 
o Komedzie: „To był kompozytor 
muzyki filmowej par excellence. 
Nadał wartość moim filmom. By-
łyby nieważne bez jego muzyki. On 
był wielki”.

Krzysztof Komeda wielokrotnie 
komponował muzykę do filmów 
Polańskiego. Pierwszym filmem, 
do którego napisał muzykę, spo-
śród 68 filmowych kompozycji mu-
zycznych jakie skomponował, była 
etiuda do filmu Romana Polańskie-
go „Dwaj ludzie z szafą”, natomiast 
ostatnim utworem słynna „Koły-
sanka” będąca motywem przewod-
nim filmu „Dziecko Rosemary”, 
która również rozbrzmiała w Insty-

tucie Polskim.
Kameralna atmosfera w Instytucie 

Polskim w listopadowy deszczowy 
wieczór idealnie współgrała z reper-
tuarem pięknych i pełnych uczuć 
utworów zagranych ku czci Krzysz-
tofa Komedy, czyniąc koncert nieza-
pomnianym wydarzeniem.

Polonia.sk/SŁOWACJA

•••
Krzysztof Komeda był 

jednym z najwybitniejszych 
muzyków w historii polskiego 
jazzu i wywarł istotny wpływ 
na rozwój zarówno polskiej, 

jak i międzynarodowej 
sceny jazzowej. Do dziś jego 

ponadczasowa muzyka 
zachwyca i wzrusza, a sam 
kompozytor nazywany jest 

poetą jazzu

Nowy rozdział Złotych Kolców
Znamy już termin przyszłorocznego międzynarodowego mityngu lekkoatletycznego Złote Kolce (Zlatá 
Tretra) w Ostrawie. Zawody, które posłużą m.in. za sprawdzian formy przed startem igrzysk olimpijskich 
w Tokio, zostały zaplanowane na piątek 22 maja 2020. Czołowi lekkoatleci świata ponownie zaprezentują 
się na Miejskim Stadionie w Witkowicach. I najważniejsza informacja: Złote Kolce od przyszłego sezonu 
wchodzą w skład prestiżowej serii World Athletics Continental Tour. 

Janusz Bittmar

Dziesięć lat obecności w eli-
tarnej grupie IAAF World 
Challenge zobowiązuje. 

Według nowego podziału obowią-
zującego w przyszłym roku Złote 
Kolce znalazły się w drugiej naj-
wyższej klasie mityngów, tuż za 
elitarnym cyklem Ligi Diamento-
wej. – To dla nas duża nobilitacja, 
a zarazem potwierdzenie słusznie 
obranej strategii. Na przestrzeni 
dekady w Ostrawie pojawiły się 
największe gwiazdy lekkiej atlety-
ki, w tegorocznej edycji chociaż-
by na liście startowej mieliśmy aż 
21 medalistów mistrzostw świata 
w Dosze – poinformował „Głos” 
Alfonz Juck, menedżer mityngu 
Złote Kolce, dowodzący wszyst-
kimi operacjami logistycznymi 
w trakcie dwudniowej imprezy. Z 
tegorocznych wyników, wartych 
odnotowania, na uwagę zasługuje 
przede wszystkim świetny rezultat 
Rosjanki Marii Lasickiene, która w 
skoku wzwyż ustanowiła rekord se-
zonu wynoszący 206 cm. 

58. edycja Złotych Kolców toczy-
ła się już w erze post-Boltowej. Bez 
Jamajczyka Usaina Bolta w lekko-
atletycznym peletonie wszystkie 
mityngi na świecie muszą się liczyć 
ze spadkiem oglądalności. Złote 
Kolce, które wyrobiły sobie markę 
m.in. za sprawą regularnych star-
tów Bolta, są zmuszone odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości. – Złota 
klasa World Athletics Continen-
tal Tour otwiera przed nami nowe 
możliwości. Konkurencje, których 
zabrakło w kalendarzu Ligi Dia-
mentowej, znajdą się w naszym 
programie. To szansa, żeby ponow-
nie przyciągnąć do Ostrawy wielkie 

nazwiska – zaznaczył Juck. Według 
wstępnych ustaleń, w programie 
przyszłorocznej edycji mityngu 
znajdą się m.in. takie konkurencje, 
jak bieg na 200 m mężczyzn i ko-
biet, trójskok mężczyzn i kobiet, a 
także dystans 3000 m z przeszkoda-
mi. Zawodnicy powalczą nie tylko o 
przepustkę do igrzysk olimpijskich 
w Tokio, ale również o szansę startu 
w mistrzostwach świata 2021. 

Lista startowa przyszłorocz-
nych Złotych Kolców będzie się 

zapełniała stopniowo. Pierwsze 
potwierdzone gwiazdy 59. edycji 
reprezentują bardzo widowisko-
wą konkurencję rzutu oszczepem. 
Oprócz czeskiej czołówki w Ostra-
wie zaprezentują się m.in. Ander-
son Peters (Grenada) – sensacyjny 
mistrz świata z czempionatu w Do-
sze oraz Sara Kolakowa (Chorwa-
cja) – aktualna mistrzyni olimpij-
ska, podopieczna utytułowanego 
norweskiego oszczepnika Andre-
asa Thorkildsena. – Anderson Pe-

ters zaskoczył cały świat w Dosze, 
ale niespodziankę szykuje również 
w nowym sezonie. Chciałby poko-
nać granicę 90 m i oczywiście wy-
walczyć złoto igrzysk olimpijskich 
w Tokio – zdradził nam Juck. W 
tym tygodniu poznaliśmy też na-
zwisko pierwszego sprintera, który 
stanie na starcie głównego biegu 
na 100 m. Szansę walki z najlepszy-
mi otrzymał najszybszy obecnie 
czeski zawodnik, Zdeněk Stromšík. 
 

• Szansę, by powalczyć z najlepszymi sprinterami świata, otrzymał czeski biegacz Zdeněk Stromšík. Na zdjęciu w towarzy-
stwie Radima Babinca (z prawej, biuro prezydenta Ostrawy) i Jiřego Navrátila (wicehetmana województwa morawsko-ślą-
skiego). Fot. Zdeňka Kusákowa

Hokej sposobem na jesienną chandrę
Trzy razy w tygodniu to norma. Mowa o czę-

stotliwości występowania euforii z ogląda-
nia meczów hokeja na lodzie w ramach Tipsport 
Ekstraligi. 

Nie zwalniają tempa m.in. Stalownicy Trzy-
niec, którzy we wtorek podejmowali w Werk Are-
nie ekipę Zlina (na zdjęciu), dziś o godz. 18.00 
zmierzą się na wyjeździe z Ołomuńcem, a w nie-
dzielę u siebie z Pardubicami (15.00). Wtorkowy 
mecz ze Zlinem dobrnął aż do rzutów karnych, w 
których więcej zimnej krwi zachowali przyjezdni 
zdobywając dwa punkty za zwycięstwo 5:4. 

W tabeli Tipsport Ekstraligi na prowadzeniu 
znajduje się Sparta Praga, zaś na granicy run-
dy wstępnej play off znajdowały się do wczoraj 
HC Witkowice, które w środę przegrały w Ostra-
var Arenie z liderem 1:3. Drużyna z Ostrawy w 
czwartek wieczorem (po zamknięciu numeru) 
zmierzyła się u siebie z piątą w tabeli Mladą Bo-
lesławią. Wiele wskazuje na to, że brak czasu na 
rzetelną regenerację to sprawdzony sposób na 
jesienną chandrę.  (jb)

• Trzyńczanie przegrali ze Zlinem w karnych. 
Fot. ZENON KISZA

Banik w półfinale 
Pucharu RC
Z Pucharu 
Challenge 
Cup do Pu-
charu RC i 
rozgrywek 
ekstraligi 
– szczypior-
niści Banika 
Karwina wy-
stępy na arenie międzynarodowej 
przeplatają meczami w rodzimym 
pucharze oraz ekstralidze. W środę 
Banik w ćwierćfinale Pucharu RC 
uporał się na własnym parkiecie z 
Koprzywnicą, wygrywając po za-
ciętej walce 26:25. W założeniach 
to miał być dla Banika łatwy mecz, 
w którym trenerzy skorzystają 
również z zaplecza kadry. Goście 
nie sprzedali jednak tanio skóry i 
niewiele zabrakło im do sprawienia 
sensacji. 
W pierwszej połowie gospodarze 

mieli ciężką przeprawę głównie 
z bramkarzem Chalupą. – Bronił 
rewelacyjnie – skomplementował 
występ golkipera Koprzywnicy 
tymczasowy trener Banika, Michal 
Brůna. – Generalnie bramkarze 
dyktowali w środę warunki. Nasi 
również, bo Marjanović z Mokrošem 
wyłapali wiele czystych okazji rywa-
la – dodał Brůna. 
Szkoleniowiec Koprzywnicy, Lu-

bomír Veřmiřovský, żałował zwłasz-
cza zmarnowanych sytuacji w koń-
cówce spotkania. – Nie udało nam 
się wykorzystać dwóch karnych. 
Bramki z „siódemki” mogły przesą-
dzić o losach meczu, ale niestety 
zabrakło nam zimnej krwi – ocenił 
nerwowe ostatnie minuty meczu 
Veřmiřovský. 
Pojutrze, w ramach rozgrywek 

ekstraligi, karwiniacy zmierzą się 
w derbach z Frydkiem-Mistkiem. 
Początek niedzielnego meczu o 
godz. 10.30. Wszystko wskazuje 
na to, że gospodarze nie wystawią 
do derbów najsilniejszego składu, 
dając wypocząć swoim kluczowym 
zawodnikom. 

ĆWIERĆFINAŁ PUCHARU RC 
PIŁKARZY RĘCZNYCH

KARWINA – 
KOPRZYWNICA 
26:25
Do przerwy: 16:13. Karwina: Marja-
nović, Mokroš – Chudoba 8/2, 
Solák 7, Skalický 1, Monczka 2, Jan 
Užek 2, Nantl, Zbránek 4, Nedoma 
2, Urbański, Čosik, Gromyko, Růža, 
Plaček, Noworyta. 
 (jb)

PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA: 
FC Banik Ostrawa – FC Opawa (dziś, 
18.00), Slavia Praga – MFK Karwina 
(niedz., 17.00). SPARING: MFK Kar-
wina B – Frydek-Mistek (dziś, 15.00, 
sztuczna murawa SC Kowona). 

•••
HOKEJ – CHANCE LIGA: Hawie-
rzów – Jihlawa (sob., 18.00).   (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Żabek i Ropuch (29, godz. 10.00);
 RZEKA – Pójdźmy wszyscy do 
stajenki (1, godz. 16.00);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Láska mezi nebem a zemí (30, 
godz. 17.30).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Valhalla 
(29-1, godz. 16.00); Last Christmas 
(29-1, godz. 17.30); Nadzwyczajni 
(29-1, godz. 19.00); Ženská na vrcho-

lu (29-1, godz. 20.00); Kraina lodu 2 
(2, godz. 16.00); Czarownica (2, godz. 
17.30); Terminator (2, godz. 19.00); 
Midway (2, godz. 20.00); KARWI-
NA – Centrum: Kraina lodu 2 (29, 
godz. 17.45; 30, godz. 17.30); Amne-
stie (29, godz. 20.00); Last Christmas 
(30 godz. 17.30); Vlastníci (30, godz. 
20.00); TRZYNIEC – Kosmos: Kra-
ina lodu 2 (29, godz. 15.30; 30, godz. 
10.00, 15.00; 1, godz. 15.00); Valhal-
la (29, 30, godz. 17.30); Last Christ-
mas (29, 30, godz. 20.00); Vlastníci 
(1, godz. 17.30); Amnestie (1, godz. 
20.00); CZ. CIESZYN – Central: Wy-
jątkowi (30, godz. 15.30); Last Christ-
mas (30, 1, godz. 17.30); Valhalla (30, 
1, godz. 20.00); Kraina lodu (1, godz. 
15.30); CIESZYN – Piast: Kraina 

lodu 2 (29-1, godz. 15.30, 17.30); 1800 
gramów (29-1, godz. 19.30, 17.30).

CO W TERENIE

BYSTRZYCA – MK PZKO zaprasza 
swych członków i sympatyków na 
tradycyjne Spotkanie przy opłatku w 
sobotę 30. 11. o godz. 16.30 do Domu 
PZKO. W programie recital Małgorza-
ty Pikus „Aktorka na prowincji”.
CIERLICKO-CENTRUM – MK PZKO 
zaprasza na spotkanie, którego jesz-
cze nie było pt. „Czarna płyta żyje” 
– historia płyty winylowej, cieka-
wostki, odsłuch na nowoczesnych 
gramofonach – to wszystko tylko u 
nas dnia 3. 12 o godz. 17.00 w salce 
Szkoły Podstawowej w Cierlicku.
CZ. CIESZYN – Grudniowe spotka-
nie MUR-u odbędzie się w czwartek 
5. 12 o 17.00 w sali Domu PZKO przy 
ul. Bożka. Rudolf Klus mówić będzie 
na temat roli i warunków zieleni w 
mieście, po wykładzie przewidzia-
ne jest wspólne kolędowanie przy 
akompaniamencie Andrzeja Molina.
 MK PZKO Cz. Cieszyn-Centrum 
informuje swych członków, że Kalen-
darz Śląski 2020 można zakupić po 
promocyjnej cenie u Ireny Kufy (ul. 
Štefánika 26, tel. 731 521 283).
 Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. 
Havlíčka zaprasza na prelekcję Eli 
Štěrby Molendy, menedżera w spółce 
Audioteka SA. Spotkanie „W krainie 
audiobooków” odbędzie się we wto-
rek 3. 12. o godz. 17.00. Wejściówki 20 
kc. Uwaga! Konkurs z nagrodami!
 Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. 
Havlíčka 6 zaprasza 7. 12. w godz. 
8.00-12.00 na darmowy kiermasz 
książek pt. „Zabierz mnie do domu”!
KARWINA-STARE MIASTO – MK 
PZKO zaprasza 8. 12. o 14.30 do Klu-
bu Seniora „Archa” na tradycyjną wi-
gilijkę. W programie wystąpi zespół 
„Niezapominajki”.
KNE – Zarząd Klubu Nauczycieli 
Emerytów w RC zaprasza na spo-
tkanie przedświąteczne, które od-
będzie się w czwartek 12. 12. o 10.00 
w Ośrodku Kultury „Strzelnica” w 
Cz. Cieszynie. Opłata 70 kc. W pro-
gramie wezmą udział dzieci Szkoły 
Artystycznej z Czeskiego Cieszyna. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać w ter-
minie do 7. 12. Janinie Procner, nr 
kom. 723 158 041, adres e-mailowy: 
janinaprocner@seznam.cz.  
KOŃSKA-PODLESIE – MK PZKO za-
prasza na Świąteczny Jarmark 7. 12. 
w godz. 9.00-17.00 w lokalu PZKO.
LESZNA DOLNA – MK zaprasza 
swoich członków i sympatyków na 
spotkanie towarzyskie „Stoły wigi-
lijne i świąteczne” w sobotę 30. 11. 
do Domu PZKO. Początek o godz. 
16.00. Program: warsztaty „Wszystko 
o świętach”, część kulturalna. Na za-
kończenie bezpłatna degustacja dań 
świątecznych. Warsztaty dla dzieci o 
godz. 15.00. 
LIGOTKA KAMERALNA – Teatr 
amatorski zaprasza na przedsta-
wienie pt. „Sylwester kawalera” 

w dniach 29. i 30. 11. o 17.00 w sali 
Domu Kultury.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zaprasza 
na Jarmark Świąteczny połączony 
z wystawą szopek bożonarodzenio-
wych, który odbędzie się w piątek 29. 
11. w godz. 14.00-18.00 oraz w sobotę 
30. 11. w godz. 8.00-12.00 w Domu 
PZKO. Do nabycia będą ozdoby i 
upominki bożonarodzeniowe, stro-
iki świąteczne, miód oraz produkty 
miodowe. Poczęstunek zapewniony.
STONAWA – Klub Kobiet MK PZKO 
zaprasza na Spotkanie z Mikołajem 
we wtorek 3. 12. o godz. 15.00 w salce 
Koła. Trzeba zapewnić upominek w 
cenie 50 kc.
PIOTROWICE K. KARWINY – MK 
PZKO zaprasza na Spotkanie przed-
świąteczne, które odbędzie się w so-
botę 30. 11. o godz. 15.00 w Centrum 
Kultury. W programie: warsztaty 
twórcze, program kulturalny, wspól-
ne śpiewanie kolęd, słodycze dla 
dzieci, poczęstunek.
PTM – Zaprasza na wieczór poetyc-
ko-muzyczny 6. 12. o 17.00 do Kon-
sulatu Generalnego RP w Ostrawie, 
Blahoslavowa 4. Wiersze autorów 
Grupy Literackiej „63” przedstawią 
studenci Gimnazjum im. J. Słowac-
kiego, a oprawę muzyczną zapewni 
młodzież z rybnickiej szkoły „Przy-
goda”. 
RZEKA – MK PZKO zaprasza 1. 12. o 
16.00 na spektakl lalkowy pt. „Pójdź-

my wszyscy do stajenki” Teatru La-
lek „Bajka” do gospody gminnej.
WĘDRYNIA –  MK PZKO zaprasza 
na zebranie sprawozdawcze 1. 12. o 
godz. 15.00 do „Czytelni”. W progra-
mie młodzież szkolna.

OFERTY

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz 
usługi transportowe.  
Tel. +48 601 532 642. GŁ-652

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

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

KONCERTY

TRZYNIEC – Śląski Kościół Ewan-
gelicki A.W. zaprasza na tradycyj-
ny Wieczór kolęd, który odbędzie 
się w niedzielę 8. 12. o godz. 16.00 
w kościele ewangelickim w Trzyń-
cu. Gośćmi będą zespół „Brouci”, 
Noemi i Filip Macurowie, Ellen 
Klodová. Dary: na pomoc dzie-
ciom w Dongobesh w Tanzanii 
zyskać dom w budowanym domu 
sierot (projekt Dzieci Afryki).

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 

PIĄTEK 29 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Płaszcz Marii Teresy 
(film) 11.25 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Na tropie 14.25 Reporterzy TVC 
15.10 Podróżomania 15.40 Losy gwiazd 
16.35 Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.05 Aksamit-
ne ślady 20.10 Definicja miłości (film) 
21.30 Wszystko-party 22.30 Poirot (s.) 
23.20 Sprawy detektywa Murdocha (s.) 
0.05 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Oczyma faraonów 
10.00 Wyprawa Napoleona do Egiptu 
10.55 Królestwo natury 11.20 Chcesz 
mnie? 11.55 Gejzery i eliksiry 12.40 
Narkoman Hitler 13.25 Das Reich: 
Dywizja śmierci Hitlera we Francji 
14.15 Najważniejsze operacje II wojny 
światowej 15.15 Południowe Cykla-
dy 16.10 Wiadomość od Pavla Pafka 
16.40 Wspaniałe hotele 17.35 Czeska 
żywność 17.55 Miejsce zamieszkania: 
wieś 18.15 Piękne żywe zabytki 18.45 
Wieczorynka 18.55 Europa dziś 19.25 
Miejsca pielgrzymek 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Cudowna planeta 21.00 Dzikie serce 
Afryki 21.50 Cinkciarze (film) 23.25 
Nocny recepcjonista (s.) 0.25 Szalony 
świat zimnej wojny. 
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 róża-
nym ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrod-
ni (s.) 16.00 Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Obudzę się wczoraj (film) 22.45 
Chłopak z sąsiedztwa (film). 
PRIMA 
7.30 M.A.S.H. (s.) 9.30 Policja w akcji 
(s.) 10.25 Dopóki jesteś (film) 12.20 
Południowe wiadomości 12.30 Policja 
Hamburg (s.) 13.30 Ostatni gliniarz (s.) 
14.30 Strażnik Teksasu (s.) 15.30 Agen-
ci NCIS (s.) 16.30 Popołudniowe wia-
domości 16.50 Policja w akcji 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Czechy i Słowacja mają 
talent 21.55 Wybraniec śmierci (film) 
23.55 Policja w akcji. 

SOBOTA 30 LISTOPADA 

TVC 1 
7.30 Zaczarowane drewniaki 8.15 Kon-
certy Adwentowe 2018 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 Drewniana Marika 
(bajka) 14.10 Iglica Słonecznej Pani 
(bajka) 14.50 Terytorium białych króli 
(s.) 15.40 Zaginieni (film) 17.05 Poirot 
(s.) 18.00 Mieszkać jak… w wieży 18.25 
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Aksamitne 
ślady 20.05 StarDance 22.20 Żandarm 
na emeryturze (film) 0.00 Inspektor 
Banks (s.) 1.30 Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.30 Nowości z natury 6.40 Zou (s. 
anim.) 7.00 Dzikie przygody Blinky Bil-
la 7.15 Michel 7.30 Studio Kolega 9.00 
Wyprawy na hulajnodze 9.10 Nasza 

wieś 9.40 Na muzycznym szlaku 10.05 
Folklorika 10.35 Piękne żywe zabytki 
11.05 Lotnicze katastrofy 11.55 Historie 
przedmiotów 12.25 Hana i Marta 12.40 
Babel 13.10 Drzewo powieszonych 
(film) 14.55 Bedeker 15.25 Małżeńskie 
etiudy: Nowa generacja 17.00 Dzikie 
serce Afryki 17.50 Cudowna planeta 
18.45 Wieczorynka 18.55 Wiadomość 
od Pavla Pafka 19.20 Na piwnym szlaku 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Cast Away – poza światem 
(film) 22.25 Kandydat (film) 0.35 Łow-
ca (s.) 2.30 Pod jednym niebem (film). 
NOVA 
7.30 Looney Tunes Show (s. anim.) 
8.20 Tom & Jerry Show (s. anim.) 8.45 
Twoja twarz brzmi znajomo 11.30 Przy-
prawy 12.25 Dzwoń do TV Nova 13.00 
Poradnik domowy 14.00 Misja Nowy 
dom 15.25 Opiekunka (film) 17.15 Za-
konnica w przebraniu II: powrót do 
habitu (film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Warcraft: Początek (film) 
22.35 Snajper (film) 1.00 Zakonnica w 
przebraniu II: powrót do habitu (film). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Super 
Wings (s. anim.) 6.55 Przygody Bolka 
i Lolka (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
8.55 Auto Salon 10.05 Prima Partička 
11.15 Czechy i Słowacja mają talent 
12.55 Sztuka zbrodni (s.) 15.20 Za 
krzakiem tarniny (film) 17.10 Król 
Szumawy (film) 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Mroczny Kraj (s.) 
21.30 Glina (s.) 22.50 Następne 48 
godzin (film) 0.50 Wybraniec śmierci 
(film). 

NIEDZIELA 1 GRUDNIA 

TVC 1 
6.30 Małżeńska gra (film) 6.45 Zagu-
bieni (film) 8.05 Uśmiechy J. Náhlo-
vskiego 8.50 Łopatologicznie 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 10.55 Grzechy dla 
oglądających kryminały (s.) 12.00 Pyta-
nia Václava Moravca 13.00 Wiadomości 
13.05 Zajazd pod Białym Kotem (bajka) 
14.05 Mocarz i strachy (bajka) 15.00 
Spotkałem go w zoo (film) 16.10 Przy-
sięga (film) 17.30 Koncerty Adwentowe 
18.25 Zielnik 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.05 Aksamitne 
ślady 20.15 Jak nie zniszczyć sobie ży-
cia (film) 21.35 168 godzin 22.05 Wiado-
mo 22.35 Czarna karta (film). 
TVC 2 
7.00 Dzikie przygody Blinky Billa 7.15 
Michel 7.30 Studio Kolega 9.00 Cze-
chosłowacki tygodnik filmowy 9.15 
Poszukiwania czasu utraconego 9.35 
Wiadomość od Josefa Somra 10.00 
Transmisja mszy św. 11.30 Nasze tra-
dycje 12.00 Kraina 12.15 Nie poddawaj 
się plus 12.40 Nie poddawaj się 13.10 
Chcesz mnie? 13.40 Królestwo natury 
14.05 Słowo na niedzielę 14.10 Ma-
gazyn chrześcijański 14.40 Mój dom 
15.05 Na pływalni z P. Vabrouškiem 
15.35 Odkryte skarby 16.25 Na piw-
nym szlaku 16.50 Trabantem z Indii 
do domu 17.20 Tokio, planeta Edo 18.15 
Historie XX wieku 18.45 Wieczorynka 
18.55 Piękne żywe zabytki 19.20 Cieka-
wostki z regionów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Słowo gli-
ny (film) 21.45 1984 (film) 23.35 Głosy 
Breslau 0.30 Czempioni Hitlera. 
NOVA 
7.35 Looney Tunes Show (s. anim.) 8.20 
Tom i Jerry Show (s. anim.) 8.40 Krok 
za krokiem (s.) 9.05 Bajka o deszczo-
wej rusałce (bajka) 10.15 Dennis znów 
rozrabia (film) 11.35 Świąteczny strajk 

(film) 13.15 Kvaska (film) 15.20 Obudzę 
się wczoraj (film) 17.45 But Melichar 
(film) 18.55 Gospoda (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Dama i Król 
(s.) 22.35 Odpryski 23.10 Chętni na 
kasę (film) 1.05 Kvaska (film). 
PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.30 Super 
Wings (s. anim.) 6.45 M.A.S.H. (s.) 7.15 
Bodyguardzi Hitlera 8.25 Prima Zoom 
Świat 8.50 MotorSport 9.20 Zapach 
zbrodni (s.) 10.25 Tak jest, szefie! 11.45 
Poradnik domowy 12.40 Poradnik Ládi 
Hruški 13.20 Poradnik Pepy Libickiego 
13.40 Jak zbudować marzenie 14.25 
Kryminalne wypieki: Tylko słodkie 
(film) 16.20 Bajki dla Emy (film) 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Kiedy 
smoka boli głowa (bajka) 22.30 P.S. Ko-
cham cię (film) 1.10 Ja, Kajínek. 

PONIEDZIAŁEK 2 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.45 Namiot 10.05 168 godzin 10.35 
Przygody kryminalistyki (s.) 11.25 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Śladami 
gwiazd 14.30 Duża sprawa małego de-
tektywa (film) 15.55 Napisała: Morder-
stwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.05 Aksamitne ślady 
20.15 Zasada przyjemności (s.) 21.15 
Wyrok 21.40 Reporterzy TVC 22.20 
Kryminolog (s.) 23.20 Na tropie 23.45 
Taggart (s.) 0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Ostatnia szansa dla 
nosorożca białego 9.50 Afrykańska 
sawanna 10.20 A400M: Uniwersal-
ny samolot dostawczy 11.10 Rytuały 
Sri Lanki 11.30 Babel 12.00 Mój dom 
12.30 Klucz 12.55 Czechosłowacki ty-
godnik filmowy 13.10 Czeskie korzenie 
w Luksemburgii i Belgii 14.05 Historie 
XX wieku 14.35 Historie przedmiotów 
15.00 Majestatyczne Alpy 15.55 Przy-
gody nauki i techniki 16.25 Lotnicze 
katastrofy 17.20 1944: Wyzwolenie 
Paryża 18.15 Bedeker 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Kobiety, wino, Hvar 19.20 
Miejsce zamieszkania: wieś 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Małżeńskie etiudy: Nowa generacja 
21.00 Boeing 787: Dreamliner 22.00 
Pensjonat dla starych kawalerów (film) 
23.30 Fidel (film) 1.20 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45 Przy-
chodnia 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 Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 22.25 
Ekspozytura (s.). 
PRIMA 
7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25 Policja w ak-
cji 10.25 Marzenie jednego lata (film) 
12.15 Południowe wiadomości 12.25 
Policja Hamburg (s.) 13.25 Gliniarz i 
prokurator (s.) 14.30 Strażnik Teksasu 
(s.) 15.30 Agenci NCIS (s.) 16.30 Popo-
łudniowe wiadomości 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Błękitny 
kod (s.) 21.35 Skarby ze strychu 22.50 
Jak zbudować marzenie 23.55 Policja 
w akcji. 

I N F O R M AT O R

Los zabiera nam bliskich,
ale nie zabiera wspomnień.

Dzisiaj mija pierwsza rocznica śmierci naszego ukocha-
nego Ojca i Dziadka

śp. TADEUSZA NIEROSTKA
z Błędowic

Z miłością i szacunkiem wspominają córki Irena i Rena-
ta  z rodzinami. GŁ-699

Dnia 1 grudnia zawsze był dniem urodzin mojego Ojca

śp. ERWINA RYBY
ze Stonawy

W tym roku obchodziłby setne urodziny. 
O chwilę wspomnień prosi córka Maryla z rodziną.
 RK-113

Można odejść na zawsze, by stale być blisko… 
Dnia 29 listopada mija 1. rocznica śmierci naszego Na-
jukochańszego

śp. KAZIMIERZA ZAWADY
O chwilę wspomnień i cichą modlitwę proszą najbliżsi.
 GŁ-687

Jesienne liście na groby lecą.
Znicze pamięci najdroższym świecą.

Dnia 30 listopada minie piąta rocznica od chwili, kiedy przestało bić ser-
ce mojej Najukochańszej Córki

mgr WANDY PALOWSKIEJ-KOHUTEK
zamieszkałej w Krakowie, pochodzącej z Karwiny

Wszystkich, którzy Ją znali, o chwilę wspomnień i cichą modlitwę prosi 
matka oraz cała rodzina. GŁ-697

Są w życiu chwile, które w pamięci zostają,
i choć czas mija, one nie mijają.

Dnia 30 listopada minie 40 lat, kiedy nas na zawsze opuściła

śp. IRENA WAWRECZKA
z domu Klus

Z szacunkiem i miłością wspominają mąż i córka z rodziną. GŁ-698

Pięćdziesiąt lat temu, 29 listopada 1969, obie-
cali sobie dozgonną miłość na dobre i na złe 
nasi rodzice 

państwo  
VĚRA i JÓZEF PTAKOWIE

Swoje ślubowanie dotrzymali a my im dzięku-
jemy za ciepło domu rodzinnego. Córki Halina 
i Janina.
 GŁ-640

Ustała praca,
ucichła melodia, lecz pamięć
pozostaje w sercach bliskich.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
25 listopada 2019 zmarł w wieku 88 lat nasz Kochany 
Mąż, Ojciec, Wujek i Kuzyn

śp. inż. KAROL JAWOREK
zamieszkały w Hawierzowie-Błędowicach, przy ulicy U Zborůvky 5

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w sobotę 30 listopada 2019 
o godz. 14.30 z kościoła ewangelickiego w Hawierzowie-Błędowicach. 
W smutku pogrążona rodzina. GŁ-701

Nie żyjemy, aby umierać…
ale umieramy, aby żyć wiecznie.

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 27 listopa-
da 2019 w wieku 59 lat zmarła nasza Kochana Siostra, 
Szwagierka, Bratowa, Ciocia, Kuzynka i Sąsiadka

śp.  MARIA KRĘŻELOKOWA
zamieszkała w Nieborach

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w sobotę 30 listopada 2019 
o godz. 11.00 w kościele rzymskokatolickim w Trzycieżu. Po obrzędzie 
żałobnym odprowadzimy nasza Drogą Zmarłą na miejscowy cmentarz 
w Gutach. W smutku pogrążona rodzina. GŁ-706

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

W głębokim smutku zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 27 listopada 
2019 zmarł nagle w wieku 84 lat nasz Najdroższy

śp. GUSTAV BROMEK
zamieszkały w Hawierzowie-Żywocicach

Ostatnie pożegnanie odbędzie się  w poniedziałek 2 grudnia 2019 
o godz. 15.00 z kościoła ewangelickiego w Olbrachcicach. W smutku 
pogrążona rodzina. GŁ-705

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci brata

śp. JÓZEFA CHYROWSKIEGO
naszej koleżance Janinie Revendowej składa chór mieszany „Stonawa”.
 RK-116

Wyrazy najgłębszego żalu i współczucia z powodu zgonu 

OJCA 
koleżance Janinie Guńka i całej rodzinie składa kolektyw Polskiej Szko-
ły i Przedszkola w Olbrachcicach. GŁ-704
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P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ

• Tym razem na zaproszenie do naszej fo-
tograficznej zabawy odpowiedziało kilka 
osób. Zdjęcie powyżej przedstawia schro-
nisko na Kozubowej. Natomiast po prawej 
widzimy współczesne ujęcie schroniska na 
Ostrym. Obie fotografie są autorstwa Stani-
sława Adamca.
Do zabawy dołączyli również Bronisław 
Kantor oraz Józef Iwanuszek. Za nadesłane 
prace serdecznie dziękujemy! Za tydzień 
ciąg dalszy naszej zabawy.

WEHIKUŁ CZASU

Tak było...

...tak jest

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana 
książka. Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. 

Termin upływa w środę 11 grudnia. Nagrodę książkową za poprawne 
rozwiązanie krzyżówki z 15 listopada otrzymuje Danuta Białożyt z 
Gródka. Autorem dzisiejszej krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki z 15 listopada: 
ŻYCIE ODMIENIA NAS PRZEZ PRZYPADKI

1

2 3

4

5 6

7

8 9

10 11

12 13

14 15

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki kombinowanej jest irlandzkie przysłowie. 

POZIOMO:
1. zrzeczenie się tronu, rezygnacja 

z funkcji
2. aromatyczna przyprawa ku-

chenna; składnik kari 
3. nazwisko przybrane przez An-

drzeja Kmicica
4. największy instrument smycz-

kowy
5. nauka o organizmach żywych
6. żeglowanie po angielsku
7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
8. podnośnik samochodowy

9. filozof i teolog francuski, znany 
z historii miłości do Heloizy

10. uczeń Freuda, twórca psycholo-
gii indywidualnej lub niemiecki 
orzeł 

11. łańcuch górski z Biełuchą, 
w azjatyckiej części Rosji

12. część meczu w krykiecie
13. rudy kot Gargamela
14. belgijskie miasto, od którego wziął 

nazwę jeden z gazów bojowych
15. amerykańska roślina o długich, 

mięsistych, kolczastych liściach.

PIONOWO: 
ABSYDY, ANKARA, CEBULA, 
CELNIK, CYKASY, CZAJKA, 
DANIEC, ENDURO, IDYLLA, 
KARANY, KNOTHE, NAGANA, 
NOWINA, OKULAR, PALIWO, 
REALIA, SCENIC, SIATKA, 
STELAŻ, SYRENA, ŚMIGŁY, 
ZAKRES,  ZBOCZA.

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
INNINGS, YACHTING.


