
WYDARZENIE: Wczoraj została wznowiona praca w kopalni ČSM – Północ w Stonawie. Pod ziemię zjechało 
blisko tysiąc górników. Nadal nie można wydobyć na powierzchnię ciał ich dziewięciu kolegów, którzy zginęli 20 
bm. po zapłonie i wybuchu metanu. Wyciągnięto tylko cztery ciała. „Głos” rozmawiał z zatrudnionymi na kopalni 
Polakami, którzy znali ofiary nieszczęścia. 

Danuta Chlup, Witold Kożdoń

Przed portiernią kopalni, 
pod mozaiką przedstawia-
jącą górnika i dziecko, z na-

dzieją podnoszących ręce w stro-
nę słońca, wczoraj po południu 
paliło się mnóstwo zniczy. Jeden 
z nich przyniósł Kamil Bonczek z 
Bogumina, który specjalnie przy-
jechał do Stonawy z synami, by 
pokazać dzieciom miejsce, gdzie 
kilka dni temu wydarzyła się tra-
gedia. Przy wejściu wisiały dwie 
zwykłe kartki: jedna z polskim 
wierszem o zmarłych górnikach, 
druga z fotografią młodego męż-
czyzny, narysowanym dziecięcą 
ręką aniołem i czeskim tekstem: 
„Bardzo nam ciebie brak, tatusiu! 
Sebíček i Emmička”. 

Ok. godz. 14.00 z hali wejścio-

wej wysypał się tłum górników, 
którzy tego dnia po raz pierwszy 
od momentu tragedii zjechali pod 
ziemię. Nie byli zbyt skorzy do od-
powiedzi na pytania dziennikarzy. 
– Normalnie pracowaliśmy, wyko-
nywaliśmy te same obowiązki co 
zawsze. Nie rozmawialiśmy za bar-
dzo o nieszczęściu. Nie chcę o tym 
mówić – odpowiadał zdawkowo 
górnik z Ostrawy. 

Dwaj górnicy z Cieszyna, któ-
rzy przedstawili się jako Piotr i 
Marek Sławomir, otworzyli się, 
kiedy usłyszeli, że jesteśmy pol-
ską gazetą. – Obaj pracujemy pod 
ziemią, ja jeżdżę koleją podwie-
szaną, kolega naziemną. Przez 
kilka lat pracowałem w firmie 
Alpex. Znałem dobrze parę osób, 
które zginęły – przyznał pan Ma-
rek. – To była brygada mojego 

brata, on jest przodowym. Zginęli 
jego ludzie. Gdyby nie to, że teraz 
jest na chorobowym, także praco-
wałby tamtego dnia i pewnie też 
by zginął – mówił poruszony pan 
Piotr. 

Na miejscu obecny był Ivo Čele-
chovský, rzecznik prasowy OKD. 
– Dziś rano zjechało pod ziemię 
370 górników. Pracujemy na sześć 
zmian, więc w ciągu czwartku bę-
dzie pracowało pod ziemią kopal-
ni ČSM – Północ w sumie ok. ty-
siąca górników – poinformował. 
Dodał, że strefa pożaru jest od-
grodzona tamami i wprowadzany 
jest do niej azot. W najbliższych 
dniach i tygodniach będą pobie-
rane próbki do pomiaru stężenia 
poszczególnych gazów. – Wszyst-
ko zmierza ku temu, by po pew-
nym czasie obszar można było 

na nowo otworzyć, by ponownie 
mogli tam wejść ratownicy oraz 
komisja specjalistów, która musi 
zbadać przyczyny nieszczęścia 

oraz by można było wyciągnąć na 
powierzchnię zwłoki pozostałych 
górników.  

 Ciąg dalszy na str. 3
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• We wtorek, mimo trwającej nadal akcji w kopalni ČSM Stonawa, rozpoczęło się normalne wydobycie – górnicy wychodzą po skończonej szychcie. Po prawej widać dziesiątki zniczy upamiętniających zabitych 
górników. Fot. WITOLD KOŻDOŃ 

Pierwsza szychta po tragedii
Żałoba i kondolencje
Niedziela, 23 grudnia, została 
ogłoszona w Polsce dniem żałoby 
narodowej, a kondolencje rodzinom 
ofiar górniczego wypadku przesłał 
m.in. prezydent RP Andrzej Duda. Z 
kolei w Konsulacie Generalnym RP 
w Ostrawie, wystawiono tego dnia 
księgę kondolencyjną. 
– Ludzie faktycznie przychodzą 
i dokonują wpisów, pierwszą zaś 
osobą, która to uczyniła, była 
prezes PZKO, Helena Legowicz – 
powiedział nam konsul generalny 
RP w Ostrawie, Janusz Bilski. Jak 
dodał, pamiątkowych wpisów moż-
na też dokonać dziś od godz. 10.00 
do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 
16.00 zarówno w Konsulacie RP w 
Ostrawie, jak i Ambasadzie RP w 
Pradze.  (wik)
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Koniec starego i początek nowego roku to dobry czas na bilanse i 
podsumowania, snucie planów oraz postanowień. Ja osobiście 

wolę te drugie, chociaż co roku mam to szczęście przeżyć parę takich 
momentów, za którymi chętnie się obejrzę. 

W teologii chrześcijańskiej czas ma dwa wymiary. Ten jeden, „chro-
nos”, odmierzają dokładnie nasze zegary i kalendarze, nasze sukcesy 
zawodowe, podwyżki pensji i zagraniczne wojaże. Natomiast ten dru-
gi, „kairos”, to czas – można powiedzieć – nie z tego świata, określany 
biblijnie jako „błogosławiony czas zbawienia”, jako „pełnia czasu”.

Przyznam się, że długo nie wiedziałam, co może kryć się pod tym 
pojęciem. Jednak kiedy dwa lata temu żegnaliśmy rok, w czasie któ-
rego bliska mi osoba walczyła z ciężką chorobą, udało mi się uchylić 
rąbka tej tajemnicy. Odkryłam wtedy, że oprócz czasu, który składał 
się z dni spędzonych w pracy i w szpitalu, w domu i w samochodzie, 
istnieje również czas nieskończonej nieuzasadnionej nadziei, czas 
przyjaźni i życzliwości ludzkiej, czas przekraczania własnych lęków i 
ograniczeń. 

Kolega w pracy w miarę zbliżającego się końca roku, raz po raz po-
wtarza, że znowu jesteśmy starsi. Ma rację, bo „chronos” jest zarówno 
uczciwy, jak i nieubłagalny. Co innego jednak „kairos”, który sami mo-
żemy tworzyć i rozwijać. Wystarczy, że spróbujemy bardziej być niż 
mieć, więcej dawać niż przyjmować, że spróbujemy stać się w pełni 
ludźmi. Do siego roku. 

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

HAWIERZÓW
Wzdłuż ulicy Selskiej 
w Błędowicach wybu-
dowano nowy chodnik. 
Mieszkańcy czekali na 
niego długie lata ze 
względu na zawiłe relacje 
majątkowo-prawne, które 
nie pozwalały na budo-
wę. Chodnik był jednak 
konieczny m.in. ze wzglę-
du na bezpieczeństwo 
uczniów uczęszczających 
do stojących tam dwóch 
szkół podstawowych 
– polskiej i czeskiej. Do-
datkowo przed polską 
placówką powstało nowe 
bezpieczne przejście dla 
pieszych. (sch)

MOSTY K. JABŁONKOWA
Uczniowie, nauczycie-
le, rodzice i przyjaciele 
Polskiego Gimnazjum w 
Czeskim Cieszynie spędzą 
poświąteczny piątek na 
wspólnej wycieczce. Tym 
razem trasa tradycyjnego 
„Przedsylwestrowego wy-
marszu w góry” poprowadzi 
na Studzieniczne. Wszyscy 
wyruszą o godz. 10.00 

sprzed dworca kolejo-
wego.
 (sch)

TRZYNIEC
W 2,5-metrową żywą 
choinkę zaopatrzył się 
przed świętami Bożego 
Narodzenia nieznany 
sprawca, który wyciął 
wolno stojący świerk z 
ogrodu miejscowego kom-
pleksu sportowego. Drze-
wo zniknęło już w połowie 
grudnia, natomiast teraz 
trzyniecka policja wszczęła 
dochodzenie w tej spra-
wie. Świerk wyceniono na 
6 tys. koron, sprawcy grozi 
kara więzienia do dwóch 
lat. (sch)

REGION
Blisko 1200 razy wyjeż-

dżały w święta Bożego 
Narodzenia karetki 
morawsko-śląskiego 
pogotowia ratunkowego 
do pacjentów potrzebują-
cych pomocy medycznej. 
Najwięcej interwencji 
(393) było w pierwszy 
dzień świąt, najmniej 
(332) w Wigilię. W 
osiemnastu przypadkach 
pomoc ratowników na 
nic się nie zdała. Poszko-
dowani zmarli jeszcze 
przed ich przyjazdem lub 
reanimacja okazała się 
bezskuteczna. (sch)

HAWIERZÓW
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MOSTY K. JABŁONKOWA
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Beata Schönwald 
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sobota

niedziela

dzień: 3 do 4 C 
noc: 4 do 3 C 
wiatr: 3-5 m/s

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

dzień: 2 do 4 C 
noc: 2 do 1 C 
wiatr: 6-7 m/s

DZIŚ...

28
grudnia 2018

Imieniny obchodzą:  
Antoni, Teofila
Wschód słońca: 7.42
Zachód słońca: 15.50
Do końca roku: 3 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Gry w Karty 
Międzynarodowy Dzień 
Pocałunku
Przysłowia: 
„Niewiniątek dzień 
pokaże, jaka pogoda w 
marcu się okaże”

JUTRO...

29
grudnia 2018

Imieniny obchodzą:  
Dawid, Dominik, Tomasz
Wschód słońca: 7.42
Zachód słońca: 15.51
Do końca roku: 2 dni
Przysłowia: 
„Grudzień ziemię grudzi 
dla zwierząt i ludzi”

POJUTRZE...

30
grudnia 2018

Imieniny obchodzą:  
Anizja, Eugeniusz
Wschód słońca: 7.42
Zachód słońca: 15.52
Do końca roku: 1 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Serka Wiejskiego
Przysłowia: 
„Eugeniego lód albo 
woda pokaże, czy w maju 
będzie pogoda”

POGODA

osoby zostały skontrolowane przez funkcjonariuszy śląskiego oddziału Straży 
Granicznej. Chodzi o działania prowadzone od 22 listopada do 16 grudnia, 
kiedy to tymczasowo przywrócono kontrole graniczne w związku z trwającym 
w Katowicach Szczytem Klimatycznym ONZ. Pogranicznicy skontrolowali też 
7859 samochód osobowych, ciężarówek, busów, autokarów oraz pociągów 
i samolotów. Zatrzymano 34 osoby, a trzem osobom odmówiono wjazdu na 
terytorium RP. Siedmiu zatrzymanych obywateli RP było poszukiwanych przez 
wymiar sprawiedliwości za popełnione przestępstwa i wykroczenia.  (wik)

22 404

• Tak prezentuje się nasza redakcyjna choinka, na której powiesiliśmy ozdo-
by wykonane przez uczniów polskiej szkoły w Hawierzowie-Błędowicach 
oraz polskiej szkoły i przedszkola w Suchej Górnej. Sami przyznajcie, że jest 
piękna. Jeszcze raz dziękujemy!  (dc) 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Szanowni państwo, 
mili kolędnicy, 
witam was gorąco 
na rynku w Czeskim 
Cieszynie na 
kolejnym wspólnym 
kolędowaniu. Zanim 
jednak rozpoczniemy 
muzyczne spotkanie, 
pozwólcie, że 
połączymy się 
w smutku z rodzinami 
tragicznie zmarłych górników. Wszystkim 
mocno współczujemy – mówiła w piątek, 
21 grudnia, Danuta Siderek z Kameralnego 
Zespołu Śpiewaczego TA Grupa. 
Bożonarodzeniowy koncert przyciągnął 
na główny miejski plac tłum miłośników 
pięknego śpiewu.

Kolędowali  na rynku

Na Wspólne Kolędowanie 
obok Kameralnego Zespo-
łu Śpiewaczego TA Grupa 

jak zwykle zaprosiły zarządy Miej-
scowych Kół PZKO Centrum i Osie-
dle. – Początkowo, w latach 90., 
członkowie kół Centrum i Osiedle 
po prostu spotykali się na rynku i 
wspólnie kolędowali. Od 2013 roku 
występuje tutaj TA Grupa, która 
zaprasza innych kolędników oraz 
członków miejscowych Kół PZKO 
z Cieszyna i okolic do wysłuchania 

kolęd i wspólnego śpiewania – mó-
wiła w rozmowie z „Głosem” Danu-
ta Siderek.

W tym roku na czeskocieszyń-
skim rynku kolędników było wy-
jątkowo wielu. Najpierw na scenie 
zaprezentowała się gimnazjalna 
grupa Nonet. Następnie wystąpi-
ła Katarzyna Muszyńska z mężem 
Romanem Lasotą. Zaśpiewał chór 
„Godulan-Ropica”, zespół TA Gru-
pa oraz chór „Canticum Novum” 
z dyrygentem Leszkiem Kaliną. 

Każdy z zespołów jedną kolędę 
wykonał razem z publicznością, 
która w przerwach między wystę-
pami mogła przespacerować się 
po trwającym na rynku bożonaro-
dzeniowym jarmarku. Można więc 
było kupić grzańca, wysłać list do 
Jezuska, zapoznać się z pracą rzeź-
biarza czy skosztować pierników 
upieczonych przez panie z MK 
PZKO Czeski Cieszyn Centrum i 
Osiedle.  

 (wik)

• Kameralny Zespół Śpiewaczy TA Gru-
pa Fot. Beti

Szansa dla Rudnej
Jest szansa na dokończenie tzw. 

przedłużenia Rudnej w Ostra-
wie. Do przełomu doszło dzięki 
zaangażowaniu się w sprawę władz 
województwa morawsko-śląskiego. 
Sytuacja, która jeszcze niedawno 
zdawała się nie mieć wyjścia, zna-
lazła nowe, satysfakcjonujące roz-
wiązanie.

Konflikt w sprawie przedłużenia 
Rudnej wlókł się latami z powodu 
sporu między inwestorem, czyli 
Dyrekcją Dróg i Autostrad, a miesz-
kańcami domów, którzy obawiali 
się hałasu. – Dokończenie prze-
dłużenia Rudnej jest dla mieszkań-
ców Ostrawy i całego wojewódz-
twa morawsko-śląskiego kluczową 
sprawą. Dlatego podjęliśmy się roli 
mediatora i doprowadziliśmy do 
spotkania przy jednym stole przed-
stawicieli DDiA oraz uczestników 
postępowania, którzy blokują do-
kończenie budowy tego istotnego 
ciągu komunikacyjnego – relacjo-
nuje hetman morawsko-śląski, Ivo 
Vondrák. Dodaje, że zainicjowane 
przez województwo rozmowy przy-
niosły ustępstwa „po obu stronach 
barykady”. – Dyrekcja Dróg i Auto-
strad podziela obawy mieszkańców 
tej części miasta, proponując nowe 
rozwiązanie ścian przeciwdźwię-

kowych – precyzuje zastępca 
hetmana ds. transportu, Jakub 
Unucka. Według niego, nowe roz-
wiązania przeciwdźwiękowe będą 
chroniły przed hałasem nie tylko 
mieszkańców sąsiadujących z nią 
domów, ale także obniżą poziom 
decybeli dochodzących do osiedli 
Ostrawy-Poręby oraz Szpitala Uni-
wersyteckiego w Ostrawie.

– Wreszcie doszliśmy do po-
rozumienia w kwestii para-
metrów technicznych ścian 
przeciwdźwiękowych oraz otrzy-
maliśmy zapewnienie, że jakość 
ścian nie zostanie już obniżona. 

O to zabiegaliśmy od samego po-
czątku – potwierdza reprezentant 
Stowarzyszenia Obywatelskiego 
„Skalka”, Dušan Richter.

Chociaż w tej chwili można z 
pewnością mówić o przełomie w 
sprawie przedłużenia Rudnej, nie 
od razu można będzie przystąpić 
do jej realizacji. Najpierw zostanie 
bowiem wstrzymane „stare” po-
stępowanie w sprawie uzyskania 
zezwolenia na budowę, by zaraz po 
tym można było wszcząć postępo-
wanie o wydanie nowego i zajęcie 
się kolejnymi odcinkami budowy. 

 (sch) 

•••

Dokończenie przedłużenia 
Rudnej jest dla 

mieszkańców Ostrawy 
i całego województwa 

morawsko-śląskiego kluczową sprawą
Ivo Vondrák,  

hetman morawsko-śląski

Na świętego Szczepana 

• Dzięki kapelom „Bezmiana” (na górze) oraz „Nowina” tradycja kolędowania na św. Szczepana na Zaolziu jest ciągle żywa. 
Oba zespoły kolędowały w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia od górskiej części regionu aż po Cieszyn i okolice.
Zdjęcia: DANIEL KADŁUBIEC

Pierwsza szychta 
po tragedii
Dokończenie ze str. 1

Nie potrafimy sprecyzować, 
kiedy to będzie To wszystko 

zależy od rozwoju sytuacji w zagro-
żonym miejscu. To może potrwać 
nawet kilka tygodni – powiedział 
Čelechovský. 

W Szpitalu Akademickim w 
Ostrawie przebywa nadal dwóch 
rannych polskich górników.

– Stan jednego z nich jest w dal-
szym ciągu krytyczny, leży na od-
dziale intensywnej terapii. Stan 
drugiego górnika uległ poprawie, 
leczy się na standardowym oddzia-
le, komunikuje zarówno z lekarza-
mi, jak i z rodziną – powiedziała 
„Głosowi” Naďa Chattowa, rzecz-
nik szpitala. 

Przypomnijmy, do eksplozji me-
tanu doszło w czwartek przed świę-
tami o godz. 17.16. W momencie 
wybuchu, 800 metrów pod ziemią, 
pracowało 23 górników. W więk-
szości byli to Polacy zatrudnieni 
przez zewnętrzną firmę Alpex. 
Prace natychmiast wstrzymano, a 
ludzi wycofano z niebezpiecznej 
strefy. Rozpoczęła się akcja ratun-
kowa, która z powodu ekstremalnie 
wysokiego stężenia metanu została 
niestety szybko przerwana. Z 23 
górników udało się uratować 10. 
Zginęło 12 Polaków i jeden Czech. 

Na miejsce wypadku przybyli 
premier RP Mateusz Morawiecki 
oraz premier Czech Andrej Babiš. 
Sytuację na miejscu monitorował 
też konsul RP w Ostrawie Janusz 
Bilski. W kontakcie z dyrekcją ko-
palni był wójt Stonawy Andrzej 
Feber. W rozmowie z „Głosem” 
zaznaczył on, że takiego nieszczę-
ścia górnicza gmina nie pamięta. 
– Zaapelowałem do mieszkańców, 
by w tym roku świętowali Boże Na-
rodzenie i Nowy Rok bez fajerwer-
ków i hucznych zabaw. Na razie to 

wszystko, co możemy zrobić, na-
tomiast o tym, jak uczcić pamięć 
ofiar, będziemy rozmyślać w 2019 
roku – tłumaczył.

Ryszard Szaithauer, prezes spół-
ki firmy Alpex, stwierdził z kolei, 
że była to największa tragedia w hi-
storii firmy. – Do zapłonu metanu, 
a w konsekwencji do wybuchu, do-
szło podczas urabiania przez kom-
bajn pociosu ściany. Trudno po-
wiedzieć, jaka była siła podmuchu, 
w każdym razie przyrost dwutlen-
ku węgla był tak duży, że górnicy w 
chodniku ulegli zatruciu i wiemy 
już, że nie ma żadnej szansy na doj-
ście do żywych – przekonywał.

Już w piątek wieczorem w ko-
ściele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Karwinie-Frysztacie 
została odprawiona uroczysta 
msza św. w intencji ofiar wypadku. 
Podobne nabożeństwa odbyły się 
w kolejnych dniach w Stonawie i 
innych zakątkach regionu i kraju. 
Pracodawca wypłaci odszkodowa-
nia rodzinom zmarłych górników. 
Nad sierotami roztoczy opiekę 
także stowarzyszenie „Święta Bar-
bara”. W związku z tragedią na 
kopalni ČSM można przekazywać 
datki finansowe zarówno na rachu-
nek „Świętej Barbary”, jak i na kon-
to zbiórki publicznej ogłoszonej 
przez Fundację OKD. Informacje 
znajdują się na stronach interne-
towych www.svatabarbora.cz oraz 
www.nadaceokd.cz. Fundacja OKD 
miała wczoraj przed południem na 
swym koncie dary finansowe na 
rzecz rodzin w wysokości 904 tys. 
koron, stowarzyszenie „Święta Bar-
bara” blisko 2,7 mln koron. – Sytu-
acja jest płynna, nieustannie wpły-
wają nowe kwoty – poinformowała 
Monika Němcowa, prezes „Świętej 
Barbary”.  (dc, wik)

Śmierć zagląda w oczy
Grudniowy wypadek w kopalni ČSM Stonawa – choć niezwykle tragiczny – nie 
jest największym, jaki wydarzył się z udziałem polskich górników w XXI stuleciu. 
Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło bowiem 21 listopada 2006 r. w kopalni 
Halemba w Rudzie Śląskiej. Wybuchł tam wówczas metan i pył węglowy, w 
efekcie zginęło 23 górników.

Niestety mimo coraz nowocześniejszych systemów bezpieczeństwa, w kopal-
niach regularnie dochodzi do tragicznych wypadków. I tak 18 września 2009 r. 
wybuch metanu w kopalni Wujek-Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej zabił 20 górni-
ków. Z kolei 6 lutego 2002 r. wybuch pyłu węglowego na głębokości 700 m w 
kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu-Zdroju spowodował śmierć 10 osób. Z kolei 11 
marca 2004 r. około 700 metrów pod ziemią w kopalni Łazy zginęło pięciu Pola-
ków i dwóch Czechów. Dwaj polscy górnicy stracili też życie 23 listopada 2008 
r. w kopalni ČSM. Trzech innych górników odniosło wówczas obrażenia. Z kolei 
7 października 2003 r. dwóch polskich górników zginęło w podziemiach kopalni 
Darków. Eksplozja metanu nastąpiła też w kopalni Darków 6 sierpnia 2015 r. 
Zginęły wówczas trzy osoby, a dwie inne odniosły obrażenia.  (wik)
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Zdrowy, pozytywny biznes
POLSKI BIZNES (9)

Na progu nowego roku będziemy skła-
dać sobie życzenia zdrowia, szczę-
ścia oraz wszelkiej pomyślności. 

Głównie jednak zdrowia. Bo, jak mówi Zby-
szek Sembol, pełnomocnik spółki „Vinis” w 
Trzanowicach, „zdrowy człowiek ma tysiąc 
życzeń, chory tylko jedno”.

W lutym minie 25 lat od momentu, kiedy 
Barbara i Zbyszek Sembolowie założyli własną 
firmę. I chociaż nieraz odnosili sukces, ich dro-
ga do „zdrowego, pozytywnego biznesu” była 
kręta. – Zaczynaliśmy od baterii, bo też w po-
łowie lat 90. ub. wieku praktycznie wszystko 
działało na baterie. Kolega wyśmiał mnie zaraz 
na początku. Uważał, że przywożenie baterii z 
Chin do kraju, który ma swojego producenta 
tego towaru, jest szaleństwem – wspomina mój 
rozmówca. Wbrew czarnym przepowiedniom 
import baterii okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Jedynym mankamentem tego przedsięwzięcia 
był ich ciężar, który powodował, że przewo-
żące je kontenery mogły być tylko do połowy 
załadowane. Na to Sembolowie też znaleźli 
rozwiązanie. Aby nie przewozić powietrza, do 
baterii „dorzucili” latarki, a później zegary.

Można powiedzieć, że zegary były tym, 
co rozsławiło „Vinis”. Firma w najlepszych 
swoich latach oferowała ponad 400 modeli 
zegarów, zegarków, budzików i minutników 
oraz zatrudniała ok. 25 osób. – Zegary stały 
się również popularnym gadżetem rekla-
mowym, który jednak wraz z rozwojem no-
woczesnych technologii został zepchnięty 
na margines. Pięć, sześć lat temu doszło do 
załamania rynku i zegarowemu biznesowi 
przestało się powodzić – przyznają małżon-
kowie. Interesy nie szły tak, jak kiedyś, trze-
ba było zwalniać pracowników, a negatywne 
wieści jednoznacznie przeważały nad tymi 
pozytywnymi. – Nie widzieliśmy sensu w 
tym, co robimy, i na serio zastanawialiśmy się 
nad tym, czy lepiej nie skupić się wyłącznie 
na naszym hobby, czyli uprawianiu biegów 
górskich – mówi pani Barbara. Ekstremalne 
biegi były tym, co w tym czasie przynosiło im 

satysfakcję. Zresztą do dziś zdobywają w tej 
dyscyplinie najwyższe laury. 

O produktach „tianDe”, które pozwoliły fir-
mie zaczerpnąć nowy oddech, Sembolowie 
mówią, że to one ich znalazły. Początek tej 
historii jest zresztą banalny. Żona byłego pra-
cownika z koleżanką poprosiły o spotkanie, 
żeby przedstawić superprodukt. Pan Zbyszek, 
jakkolwiek tego typu spotkania uważa za czas 
stracony, zgodził się niejako po starej znajo-
mości. Kobiety zaprezentowały przyniesione 
produkty i na odchodnym zostawiły próbki. 
– Powiedziałem im wprost: musicie być szalo-
ne, skoro myślicie, że w tych czasach będę zaj-
mować się kosmetyką – śmieje się biznesmen. 
Wtedy jeszcze nie wiedział, że nie minie pół 
roku i to on będzie tym, który zadzwoni, żeby 
wróciły. Na razie jednak położył otrzymane 
maści i plastry przeciwbólowe na parapecie 
w siłowni i ten rozdział uważał za zamknięty. 
– To był akurat ten okres, kiedy biznes zamiast 
cieszyć, przytłaczał nas. Sporo czasu i energii 
poświęcaliśmy więc na treningi. Pewnego razu 
wróciłem z gór kompletnie złamany, z obolałą 
kostką. Wtedy mój wzrok spoczął na próbkach 
leżących na parapecie. Stwierdziłem, że nic 
nie stracę, jeśli je zastosuję. Kiedy rano się 
obudziłem, sądziłem, że stał się cud. Ból mi-
nął jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. 
Zaczęliśmy więc testować na sobie poszcze-
gólne produkty. Wynik był jednoznaczny: to 
po prostu działa – mówi Zbyszek Sembol. 

Przełomowym momentem były jednak 
zawody na Mont Blanc, gdzie mieli do po-
konania 168 km. Wrócili w środę, a w piątek 
wzięli udział w kolejnym ekstremalnym wy-
ścigu, w Beskidzkiej Siódemce. – Stwierdzili-
śmy, że pobiegniemy ot tak, rekreacyjnie. Do 
mety dobiegliśmy jednak jako drudzy. Taki 
rezultat po zaliczonym niespełna tydzień 
temu Mont Blanc nie był czymś normalnym. 
Wtedy uświadomiliśmy sobie, że to nie tylko 
sprawa kondycji, ale także specyfików, które 
w swoim czasie oferowały nam owe dwie ko-
biety – wspomina przedsiębiorca. 

Dziś Barbara i Zbyszek Sembolowie śmia-
ło mogą powiedzieć, że biznes jest równo-
cześnie ich pasją. Pochodzące z jednego 
z najczystszych zakątków świata, Ałtaju, 
kosmetyki oraz środki będące ekologiczną 
alternatywą chemii gospodarczej sprzedają 
w sklepie we Frydku-Mistku oraz w sklepie 
internetowym. Prócz tego sprzedaż odbywa 
się sieciowo, na zasadzie budowania siatki 
klientów mających dobre doświadczenia z 
produktem i polecaniu go kolejnym osobom. 
– Od 2017 roku, kiedy założyliśmy sklep in-
ternetowy, obroty firmy nieustannie rosną. 
Nie jesteśmy co prawda najlepsi w Europie, 
ale drugie miejsce to też niezły wynik – cie-
szy się pan Zbyszek. – Dla nas, ludzi gór, 
ważne jest to, że są to produkty przyjazne dla 
człowieka i dla przyrody. Powstają na bazie 
ziół zbieranych w Ałtaju i starych receptur 
wschodnich. To taki pozytywny biznes, kie-
dy ludzie wracają do nas zadowoleni – prze-
konuje pani Barbara.  (sch)

Kwestionariusz firmowy

Rok założenia: 1994 
Branża: kosmetyczna
Liczba pracowników: 17
Kontakt: 

TianDe Frydek-Mistek, Stará cesta 2325, 
Mistek (naprzeciw Alberta)

Tel. 605 250 753
www.tiandefm.cz

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar 

Pojęcie filantropii wywodzi się 
z kultury antycznej i oznacza 

usposobienie przyjazne ludziom 
oraz miłość i współczucie wobec 
bliźniego. U Greków filantropia, 
czyli chęć pomagania innym, 
wynikała z miłości do człowieka, 
a pierwowzór takiej postawy jest 
zawarty w micie o Prometeuszu. 
W średniowieczu rozwój filantro-
pii dokonywał się pod wpływem 
różnych religii. Wyodrębnił się 
wówczas nowy nurt filantropii, 
który został określony mianem 
dobroczynności. W późniejszym 
czasie wykształciła się również 
filantropia świecka. Nie tylko w 
chrześcijaństwie, ale także w ju-
daizmie i islamie dobroczynność 
jest rozumiana jako swoisty na-
kaz, akcentujący potrzebę opieki 
nad najuboższymi. Filantropia 
natomiast opiera się na świeckiej 
idei humanizmu akcentującej 
potrzebę solidarności z ubogimi 
współobywatelami, zakłada także 
wspieranie nauki, oświaty i kultu-
ry. Obojętne, czy mówimy o filan-
tropii czy też o dobroczynności 
podyktowanej przez nakazy reli-
gijne, zawsze chodzi o czynienie 

dobra i nie oczekiwanie niczego w 
zamian. 

Kto ratuje jedno życie...
Oczywiście idealnie byłoby wte-
dy, gdyby taka pomoc nie była 
potrzebna. Bo co tu dużo mówić 
– akty filantropii czy dobroczyn-
ności wprawdzie pomagają, ale 
istoty problemu nie rozwiązują. To 
że ludzie dobrej woli zbiorą okrą-
głą sumę na ratowanie życia jed-
nego dziecka, nie oznacza jeszcze, 
że wszystkie cierpiące na tę samą 
chorobę dzieci doczekają się po-
mocy. Jeżeli na przykład w jakimś 
społeczeństwie problemem jest 
wszechobecna korupcja i niewy-
dolna służba zdrowia, to żadna, na-
wet najlepiej zorganizowana akcja 
charytatywna losu potencjalnych 
pacjentów nie jest w stanie popra-
wić. Ale czy to w ogóle ma znacze-
nie? „Kto ratuje jedno życie, jakby 
cały świat ratował” – to przesłanie 
przyświeca wszystkim ludziom 
niosącym pomoc, bez względu na 
status społeczny, narodowość czy 
wyznawaną religię. Innymi słowy 
– każda, nawet najmniejsza pomoc 
ma sens.

Polacy i Czesi  
umieją pomagać
Zarówno w Polsce, jak i w naszym 
kraju przekonanie o potrzebie 
niesienia pomocy jest mocno za-
korzenione. Niektórzy pomagają, 
bo chcą. Z potrzeby serca, anoni-
mowo, nie szukając rozgłosu, uni-
kając świateł reflektorów. Inni – 
bo pragną w ten sposób poprawić 
własny wizerunek i pokazać się z 
jak najlepszej strony. Jak wynika 
z badań statystycznych, Polacy i 
Czesi chcą i umieją pomagać. Ro-
bią to jednak na ogół rzadko i oka-
zjonalnie, np. odpowiadając na 
wezwanie mediów. Nie odmawia-
ją pomocy ofiarom przeróżnych 
katastrof czy chorym dzieciom. 
Już niebawem ruszy w Polsce ko-
lejna odsłona niezwykle popular-
nej Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, u nas w pierwszej poło-
wie stycznia pieniądze będą zbie-
rać tysiące małych i dorosłych 
kolędników w ramach Kwesty 
Trzech Króli. Zbiórkę pieniędzy 
organizuje katolickie stowarzy-
szenie Caritas. Dzieci składają 
gospodarzom życzenia zdrowego 
i pomyślnego roku i wręczają w 

podzięce za datki symboliczne 
okruchy mirry. Ale nie tylko oko-
lice świąt i Nowego Roku sprzyjają 
akcjom charytatywnym. Wszyscy 
ci, którzy chcą pomagać potrze-
bującym, mają ku temu mnóstwo 
okazji w ciągu całego roku. 

Miliardy dla potrzebujących
W ubiegłym roku Czesi przekaza-
li na cele charytatywne ponad 8,1 
mld koron. Z tego indywidualni 
darczyńcy – ok. 2 mld koron. Jest 
to jednak liczba prawdopodob-
nie mocno zaniżona, wiele osób 
bowiem posyła pieniądze, nie 
uwzględniając tego faktu w roz-
liczeniach finansowych. W tym 
roku zebranych pieniędzy będzie 
zapewne jeszcze więcej. Dla przy-
kładu – wielu darczyńców poru-
szył niedawno los rodzin czeskich 
żołnierzy poległych w Afganista-
nie, na koncie specjalnej fundacji 
w krótkim czasie zgromadzono 10 
milionów koron. Ludzie chętnie 
przekazują też pieniądze m.in. 
fundacji Człowiek w Potrzebie 
(Člověk v tísni). W tym roku ze-
brała ona ok. 145 mln koron. Coraz 
hojniejsze są z roku na rok firmy i 

organizacje – na cele charytatyw-
ne przeznaczyły one w ub. roku 
rekordowych 3,9 mld koron. Dużo 
pieniędzy tradycyjnie rozdziela-
ją u nas takie fundacje, jak Dobry 
Anioł, Karta 77 – Konto Bariery, 
ČEZ, Agrofert, Caritas i wiele in-
nych. Ogółem fundacji i funduszy 
charytatywnych jest w naszym 
kraju ponad 2,2 tys. 

Chociaż na pierwszy rzut oka 
może się wydawać, że zebranie pie-
niędzy na szczytny cel lub zorgani-
zowanie wolontariatu nie stanowi 
w naszym kraju wielkiego proble-
mu, ciągle większość z nas nie po-
maga i pomagać nie ma zamiaru. 
Niektórzy nie wierzą, że pieniądze 
naprawdę trafiają do potrzebu-
jących (w mediach nagłaśniano 
przecież niejeden przypadek nad-
użyć i zwykłych oszustw w tej dzie-
dzinie). Inni twierdzą, że nie mają 
pieniędzy (czasu, możliwości) i że 
biednym powinni pomagać wy-
łącznie bogaci. No i wreszcie, że 
każda pomoc to przecież kropla w 
morzu potrzeb. To akurat prawda, 
ale skądinąd wiadomo, że kropla 
drąży skałę. Warto być taką kro-
plą...  

Każda pomoc ma sens

• Barbara i Zbyszek Sembolowie prowadzą  
„zdrowy” biznes. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Dlaczego zbuntowała 
się choinka?
W czwartek przed świętami Bożego Narodzenia w Domu PZKO w Hawierzowie-
Błędowicach panowała odświętna atmosfera. Zgromadzeni goście z przyjemnością 
przyglądali się uczniom starszych klas miejscowej polskiej szkoły wychodzącym na 
scenę w eleganckich sukniach i garniturach. „Koncert Świąteczny” rozpoczął się 
pieśnią „Adeste Fideles” oraz kolędami wykonanymi na fletach. 

Na scenie przeplatały się wy-
stępy starszych uczniów z 
popisami ich młodszych 

kolegów ubranych w sympatycz-
ne „mikołajkowe” czapki i szaliki. 
Rozlegał się zarówno solowy, jak i 
chóralny śpiew. Publiczność wysłu-
chała klasycznych polskich i cze-
skich kolęd oraz piosenek świątecz-
nych w różnych aranżacjach. Część 
programu należała do dzieci, które 
uczą się gry na instrumentach. Były 
więc solowe występy fortepianowe, 
gitarowe, z wykorzystaniem fletu, 
skrzypiec, a także saksofonu. Narra-
torzy z klasy dziewiątej przypomi-
nali o dawnych polskich tradycjach 
świątecznych, mówili o polskich i 
regionalnych, cieszyńskich daniach 
świątecznych. – Dzielenie się opłat-
kiem jest ściśle związane z Polską. 

Dla każdego Polaka ma znaczenie 
niemal mistyczne – mówił narrator. 

Dziewiątoklasiści przygotowali 
ponadto fajną niespodziankę dla 
widzów. Sami napisali scenariusz, 
wyreżyserowali i zagrali krótkie we-
sołe przedstawienie pt. „Zbuntowa-
na choinka”. Dziwicie się, dlaczego 
choinka miałaby się buntować? 
Albo karp? To przecież oczywiste – 
drzewka nie chcą być wycinane, a 
ryby zabijanie na święta.

Finał „Koncertu Świątecznego” 
odbył się w wielkim stylu. Wią-
zankę polskich kolęd wykonali 
wspólnie uczniowie i nauczycie-
le. Nagrodzeni zostali burzliwy-
mi oklaskami. Warto dodać, że na 
koncercie można było nabyć świą-
teczny numer szkolnego pisemka 
„Echo spod ławek”.  (dc)

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

Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.
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„Karp pojawił 
się na naszych 
świątecznych 

stołach dopiero 
przed stu laty 
– tak samo jak 

w naszych domach 
choinka”. 

Z „Koncertu Świątecznego”

Adam Dominik Sipowicz urodził się 13 marca br. w Chrzanowie. Ważył 
4230 g i mierzył 58 cm. Szczęśliwymi rodzicami chłopca są Aleksandra 
(z domu Juroszek), pochodząca z Grodziszcza i Sebastian Sipowicz. Adaś 
ma starsze rodzeństwo: Wojciecha, Matyldę, Tymoteusza. Wojtuś, Maty-
sieńka i Tymuś bardzko kochają swojego braciszka. Mieszkają z rodzicami 
w nowym domu w Rybnej. Zdjęcie ukochanych wnucząt wraz z informa-
cjami nadesłali do redakcji babcia Edmunda i dziadek Karol Juroszkowie 
z Grodziszcza.

Adam to stare imię biblijne hebrajskiego pochodzenia. Prawdopodobnie 
oznacza „człowieka powstałego z ziemi”. Imię Dominik ma łacińskie po-
chodzenie, oznacza „pański”, „należący do Pana”.  (dc)

Kolorowe książki 
W połowie grudnia w bibliotece w Karwinie-Frysztacie odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu czytelniczego w 
kategorii pierwszej – pierwszoklasistom i drugoklasistom. Mieli za 
zadanie narysować obrazek na podstawie książki „Dwanaście mie-
sięcy” Marcina Brykczyńskiego. Było nam bardzo miło, że laureaci 
konkursu przyjechali wraz z  rodzicami i dziadkami ze wszystkich 
zakątków naszego regionu – od Mostów, przez Gródek, Czeski Cie-
szyn, Stonawę, Cierlicko, aż po Błędowice czy Lutynię Dolną. Im-
prezę prowadziła Helena Legowicz, prezes Stowarzyszenia Przy-
jaciół Polskiej Książki. Dumni rodzice i dziadkowie mogli jeszcze 
raz obejrzeć dzieła swoich pociech na wystawie. Helena Legowicz 
wspomniała również o specjalnej pochwale jury dla 1.  klasy PSP 
w Trzyńcu I. Gościem spotkania była Agata Kokotek, kostiumograf-
ka Teatru Cieszyńskiego, która ciekawie opowiadała o swojej pracy 
i zaprezentowała kilka swoich projektów.  
 Joanna Klimsza

Smaczne »Jasełka«

W przedświąteczne grudniowe popołudnie w oldrzychowickim przedszko-
lu „Pod wesołą chmurką” odbyło się rodzinne spotkanie bożonarodzenio-
we. Głównym punktem programu były „Jasełka”, przeplatane kolędami 
w pięknej oprawie muzycznej. Na scenie pojawiły się urocze gwiazdy z 
księżycem, weseli pasterze, dostojni królowie oraz Maria z Józefem i Dzie-
ciątkiem. Po przedstawieniu można było się poczęstować kawą i herbatą 
oraz zjeść pyszne, domowe ciasta. Dziękujemy paniom nauczycielkom za 
przygotowanie miłego spotkania.  Alicja Böhm

Wyjątkowy gość 

Święty Mikołaj odwiedził na początku grudnia dzieci uczęszczające do 
Przedszkola „Wędrowniczki” w Wędryni. Dzieci wraz z rodzicami, oczeku-
jąc na jego przyjście, skorzystały z wielu atrakcji przygotowanych przez 
grono pedagogiczne. Ozdabiały torebki na świąteczne podarunki, dekoro-
wały pierniki z lukrem, a podczas lekcji pokazowej zaprezentowały umie-
jętności nabyte na zajęciach z rytmiki. 

Wreszcie przyszedł długo oczekiwany gość – Święty Mikołaj, który każ-
demu przedszkolakowi wręczył z uśmiechem wspaniały upominek, a 
dzieci odwzajemniły uśmiech piosenką. Mama Adasia

• Dzieciom było do twarzy w „mikołaj-
kowych” czapkach i szalikach. 
Fot. DANUTA CHLUP
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ROK PROFESORA STANISŁAWA HADYNY (1)

Tu się wszystko zaczęło 
Gdyby nie tablica umieszczona na frontowej ścianie budynku, nic nie wskazywałoby na to, że w tym domu urodził 
się Stanisław Hadyna, wybitny polski muzyk, kompozytor, pedagog, literat, założyciel i długoletni dyrektor Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. Przyjechałam do Karpętnej, by porozmawiać z Jarmilą Součkową, obecną właścicielką domu. 

Danuta Chlup

Stanisław Hadyna urodził 
się 25 września 1919 roku w 
domu swego dziadka Jana 

Pilcha, kierownika szkoły ludowej 
w Karpętnej. Ojciec przyszłego 
kompozytora, Jerzy Hadyna, był 
nauczycielem w bystrzyckiej szko-
le. W sąsiedniej Bystrzycy mały 
Staś został ochrzczony przez pasto-
ra Karola Michejdę w tamtejszym 
kościele ewangelickim. Przyszły 
założyciel „Śląska” krótko miesz-
kał w Karpętnej (kiedy miał rok, 
rodzina przeprowadziła się do Cie-
szyna), lecz pomimo to nazywał ją 
najpiękniejszą wioską na świecie. 

Przyjechała ze Słowacji 
Jest wczesne grudniowe popołu-
dnie. Siedzimy w domu rodzinnym 
Hadyny z jego obecną właściciel-
ką, Jarmilą Součkową. Z kuchen-
nego pieca bucha ciepło, na stole 
stoją kubki z parującą herbatą. Za 

oknami sypie śnieg, coraz grubszą 
warstwą pokrywa ogród, w którym 
mam zamiar zrobić zdjęcie pani 
Jarmili. Zastanawiam się, czy Staś, 
odwiedzając dom dziadka, biegał 
po tym ogrodzie? 

Starsza kobieta jest dumna, że 
z jej domu wywodzi się znakomi-
ta osobistość. Na chwilę uchyla 
drzwi do sąsiadującego z kuchnią 
pomieszczenia. – To jest podobno 
ten pokoik, w którym urodził się 
Hadyna – mówi, prowadząc mnie 
do środka. W pokoju jest zimno, 
wracamy więc szybko do kuchni. 
Dom nie jest obecnie na stałe za-
mieszkały, dlatego właścicielka nie 
ogrzewa codziennie wszystkich po-
mieszczeń. 

Jarmila Součkowa ma czesko-
-słowackie korzenie, jej ojciec 
był Czechem, matka Słowaczką. 
Urodziła się pod koniec wojny w 
okolicach Trnawy, na Słowacji 
mieszkała do szóstego roku ży-
cia, po czym, ze względu na pracę 

ojca, przeprowadziła się z rodzi-
cami do Trzyńca. Niemniej każde 
wakacje spędzała u słowackich 
krewnych. 

Połączył ich  
folklor i jedna data 
Kobieta jest przekonana, że jej ro-
dzina nieprzypadkowo weszła w 
posiadanie domu, w którym przy-
szedł na świat znany krzewiciel 
folkloru. – Na Słowacji, w moich 
rodzinnych stronach, folklor był 
zawsze bardzo żywy, ja także tań-
czyłam w zespole i śpiewałam. Z 
kolei ojciec pochodził z Moraw – 
tam także ludzie żyją folklorem. 
Dlatego poczuliśmy się uhonoro-
wani, kiedy dowiedzieliśmy się, 
że z tego domu, który w 1974 roku 
kupili moi rodzice, pochodził zało-
życiel zespołu „Śląsk”. Poprzedni 
właściciele nie powiedzieli nam 
tego, dowiedzieliśmy się o Hadynie 
ze „Zwrotu”. Ten dom już ponad 40 
lat jest własnością naszej rodziny – 
opowiada. Cieszy się, że na budyn-
ku znajduje się tablica pamiątkowa 
kompozytora, chętnie zgodziła się 
na jej umieszczenie przez bystrzyc-
ką szkołę.  

Ze słów pani Jarmili wynika, że 
wierzy w zrządzenia losu. Podkre-
śla, że obchodzi urodziny w Nowy 
Rok, a w tym samym dniu, 1 stycz-
nia 1999 roku, zmarł w Krakowie 
profesor Hadyna. To jest kolejny 
element, który łączy ją ze zmarłym 
muzykiem. 

Jarmila Součkowa, pomimo sło-
wackich korzeni, dzisiaj uważa za 
swój dom Trzyniec i okolice, Zaol-
zie, czesko-słowackie pogranicze. 
Kocha pofałdowany, górzysty te-
ren. Nauczyła się języka polskie-
go. – Kiedy przeprowadziliśmy się 
do Trzyńca, zaczęłam chodzić do 

biblioteki. I tam natrafiłam na pol-
skie książki. Podobały mi się, za-
częłam je więc pożyczać i uczyć się 
polskiego – śmieje się kobieta. 

Gdyby tak  
zatańczyć ze »Śląskiem«…
Součkowa podziwia „Śląsk”. Nie-
raz była na jego koncertach. Za 
życia profesora zdobyła jego adres 
i zaprosiła go do siebie do Karpęt-
nej. Wymienili się listami, Hadyna 
obiecał przyjechać, lecz ostatecz-
nie nie doszło już do tej wizyty. 

– Zobaczymy, co dalej będzie z 

tym domem. Nasi młodzi nie za-
mierzają tu mieszkać. Każdy dziś 
woli iść w świat. Zresztą profesor 
Hadyna, który tu się urodził, także 
jest tego przykładem. On również 
nie zagrzał tu miejsca – stwierdza 
Jarmila Součkowa. 

Kończymy herbatę. Pani Jarmila 
się rozmarza. – Mam jeszcze jedno 
życzenie, nie wiem, czy ma szan-
sę się spełnić. Kiedyś śpiewałam i 
tańczyłam w zespole folklorystycz-
nym. Fajnie byłoby jeden jedyny 
raz spróbować tańca z  zespołem 
„Śląsk”... 

P U B L I C Y S T Y K AP U B L I C Y S T Y K A

Tragiczny finał roku
Rok 2018 zakończył się niestety tragicznym akcentem. W kopalni w Stonawie zginęło 13 górników. Ponadto 
obchodziliśmy 100-lecie niepodległości Polski oraz 100. rocznicę powstania państwa czechosłowackiego. Poza 
tym emocji dostarczyły nam wybory, najpierw prezydenckie, później samorządowe. Rozpieszczało nas długie, 
przepiękne lato, a redakcja „Głosu” zapamięta 2018 r. jako czas przeprowadzki do nowej siedziby.

Styczeń
Na Śląsku Cieszyńskim paradowa-
ły Orszaki Trzech Króli, w Mostach 
koło Jabłonkowa bawiono się na 
40. Balu Gorolskim, a w Bystrzycy 
oddano do użytku ostatni braku-
jący węzeł drogowej obwodnicy 
Trzyńca. Żyliśmy jednak przede 
wszystkim wyborami prezydencki-
mi. Wystartował w nich pochodzą-
cy z Jabłonkowa prof. Jiři Drahoš, 
ale zwyciężył Miloš Zeman.

Luty
Szalała grypa, a w Pjongczangu 
trwały Zimowe Igrzyska Olimpij-
skie i cieszyliśmy się ze złotego 
medalu Kamila Stocha. Z kolei za-
olziańska młodzież rywalizowała 
w 46. Zjeździe Gwiaździstym w 
Mostach koło Jabłonkowa, zaś w 
Państwowym Archiwum Powiato-
wym w Karwinie otwarto wystawę 
„Od soli do węgla” – jedną z im-
prez towarzyszących jubileuszowi 
750-lecia Karwiny.

Marzec
97 zaolziańskich sportowców wyje-
chało do Krynicy na XIII Światowe 
Zimowe Igrzyska Polonijne i zwy-
ciężyli oni w klasyfikacji drużyno-
wej. Kongres Polaków przeniósł się 
do budynku przy ul. Grabińskiej 
33 w Czeskim Cieszynie. Czesko-
cieszyńscy gimnazjaliści zorgani-
zowali strajk, przyłączając się do 
ogólnokrajowych protestów prze-
ciw polityce premiera i prezydenta. 
Z okazji setnej rocznicy urodzin Jó-
zefa Ondrusza staraniem Kongre-
su Polaków w RC ukazał się zbiór 
opowiadań gwarowych „Cudowny 
chleb”.

Kwiecień
Bronisław Liberda odebrał na-
grodę Miasta Trzyńca, przyznaną 
przez tamtejszych radnych, z kolei 
członkowie sibickiego Beerclubu 
porządkowali stary ewangelicki 
cmentarz w Karwinie. W polskiej 
szkole w Gnojniku zainaugurował 
działalność „Przystanek Historia 
Zaolzie IPN”, basen w Bystrzycy 
był areną XVII Mistrzostw Polskich 
Szkół w Pływaniu, członkowie Ro-
dziny Katyńskiej uczcili 78. roczni-
cę zbrodni katyńskiej i 8. rocznicę 
tragedii smoleńskiej, a członkowie 
MK PZKO w Piotrowicach-Marklo-
wicach spotkali się w wyremon-
towanej świetlicy. Stalownicy z 
Trzyńca przegrali w finale hokejo-
wej Ekstraligi z Kometą Brno.

Maj
Rozpoczęła się budowa sali gim-
nastycznej przy polskiej szkole w 
Trzyńcu. Józef Wierzgoń otrzymał 
z rąk konsula Janusza Bilskiego 
„Srebrne Spinki”. W Parku PZKO 
w Bystrzycy na kolejnym Zlocie 
zagrał Perfect, a w Olbrachcicach 
świętowano 190-lecie budynku 
polskiej szkoły. 

Czerwiec
Na stadionie przy ul. Leśnej w 
Trzyńcu odbyły się XXXVI Igrzy-
ska Lekkoatletyczne polskich szkół 
podstawowych. Nad regionem 
przetoczyły się gwałtowne burze. 
W Czeskim Cieszynie pod wodą 
znalazło się ponad 20 obiektów. 
Przedszkole Wesołych Przygód 
przy ul. Moskiewskiej w Czeskim 
Cieszynie świętowało 70. rocznicę 
założenia placówki. W konkursie 
„Inicjatywy PZKO 2017” zwyciężyły 
projekty „Niebory mają talent” oraz 
„Lato z tradycją”, natomiast Zespół 
Regionalny „Błędowice” występem 
w Domu Kultury uczcił w Hawie-
rzowie swoje 35-lecie. Ponad sześć 
tysięcy osób bawiło się we frysztac-
kim parku na Dolańskim Grómie. 
W Bystrzycy puszczano wianki 
na Międzynarodowym Świętojań-
skim Festiwalu Folklorystycznym, 
a Klub Kibica w Boconowicach 
zachęcał do wspólnego kibicowa-
nia podczas mistrzostw świata w 
piłce nożnej. Zapadł też wyrok w 
sprawie trzech podpalaczy drew-
nianego kościółka w Gutach. Sąd 
Wojewódzki w Ostrawie wymierzył 
im kary kilkuletniego pozbawienia 
wolności.

Lipiec
Redakcja „Głosu” przeniosła się 
do nowych pomieszczeń w kamie-
nicy  PZKO przy ul. Strzelniczej 28 
w Czeskim Cieszynie. Pod jabłon-
kowskim klasztorem odkryto pod-
ziemne korytarze, a w ośrodku „Se-
verka” w Łomnej Dolnej rozpoczęła 
się budowa kolejki linowej. Zaol-
zianie po raz 28. pielgrzymowali 
do Częstochowy, grupa naszych 
uczniów podstawówek wyjechała 
na Dolny Śląsk na dwutygodniowe 
kolonie, a w wielkim szańcu w Mo-
stach koło Jabłonkowa spotkali się 
rekonstruktorzy z Czech, Polski i 
Słowacji na historycznym pikniku.

Sierpień
W Lasku Miejskim w Jabłonko-
wie bawiono się na 71. „Gorolskim 

Święcie”. Nowym dyrektorem Te-
atru Cieszyńskiego został reżyser 
teatralny i długoletni dyrektor pra-
skiego Teatru pod Palmowką, Petr 
Kracik, który zastąpił odchodzące-
go na emeryturę Karola Suszkę.

Wrzesień
W regionie trwał dożynkowy 
maraton, natomiast polscy siód-
moklasiści wyjechali nad Bałtyk 
na Zieloną Szkołę, którą po raz 
pierwszy spędzili w Jastrzębiej 
Górze. Scena Lalek „Bajka” Teatru 
Cieszyńskiego świętowała 70-lecie 
istnienia. Jerzy Buzek był gościem 
talk show Izabeli Wałaskiej „Za-
olzie potrafi”, a do Pragi przybyła 
Barbara Ćwioro, nowa ambasador 
RP. W Warszawie odbył się V Świa-
towy Zjazd Polonii i Polaków z 

Zagranicy, natomiast członkowie 
MK PZKO w Kocobędzu świętowa-
li 60-lecie założenia Koła oraz 20. 
rocznicę otwarcia Domu PZKO.

Październik 
W Republice Czeskiej odbyły się 
wybory samorządowe. Reprezen-
tanci polskiej mniejszości kolejny 
raz odnieśli w nich znaczące suk-
cesy. W Czeskim Cieszynie odbył 
się pierwszy „Ewa Fest”, czyli 
muzyczny festiwal połączony z 
międzynarodowym zlotem fanów 
Ewy Farnej. Z kolei w Bystrzycy 
trwało 26. Babie Lato Filmowe. 
Młodzi piłkarze PSP w Jabłonko-
wie triumfowali w 19. edycji Me-
moriału Alojzego Adamca, zaś w 
Mistrzowicach zorganizowano 42. 
Memoriał Wandy Delong. W Cie-

szynie kręcono sceny do polskiej 
superprodukcji „Legiony”, przede 
wszystkim jednak uroczyście 
uczczono 100. rocznicę powołania 
do życia Rady Narodowej Księ-
stwa Cieszyńskiego. Nasze zespo-
ły i organizacje miały duży wkład 
w przebieg tych obchodów.

Listopad
Zespół Nonet i Władysław Ku-
bień zostali laureatami 16. edycji 

konkursu „Tacy Jesteśmy”, orga-
nizowanego przez Kongres Pola-
ków w RC. Przez trzy dni gościła 
na Zaolziu ambasador Barbara 
Ćwioro. Polska szkoła w Bystrzycy 
świętowała 120-lecie wmurowa-
nia kamienia węgielnego pod bu-
dynek szkoły ludowej oraz m.in. 
20. rocznicę nadania placówce 
imienia prof. Stanisława Hadyny. 
Z kolei PZKO w Sibicy upamięt-
niło 145. rocznicę otwarcia tam-
tejszej polskiej szkoły. Kongres 
Polaków w RC zorganizował w 
Czeskim Cieszynie międzynaro-
dową Konferencję Polskiego Biz-
nesu. Społeczność polskiej szkoły 
w Jabłonkowie świętowała jubi-
leusz 90-lecia istnienia budynku 
podstawówki.

Grudzień
Ukazała się dwujęzyczna książka Iza-
beli Wałaskiej „(Pół)prawdy i mity o 
Polakach i Czechach, czyli historyjki 
z życia wzięte”. Polskie przedszkole 
w Jabłonkowie obchodziło 90. lat ist-
nienia, a w szkole w Gnojniku odbył 
się finał konkursu recytatorskiego 
im. Jana Kubisza. W kopalni ČSM 
Stonawa doszło do eksplozji metanu. 
Z 23 osób, które przebywały w rejonie 
wybuchu 800 metrów pod ziemią, 
udało się uratować 10. Zginęło zaś 13 
górników – 12 obywateli polskich i je-
den czeski.  (wik)

Zdjęcia:  
WITOLD KOŻDOŃ, NORBERT DĄBKOWSKI

•••
W maju w Ostrawie odbyło 

się Walne Zgromadzenie 

Stowarzyszenia Dzienników 

Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych MIDAS, do 

którego należy „Głos”. 

Dziennikarze odwiedzili też 

nasz region.

•••
W sierpniu w Parku 
PZKO w Bystrzycy 

usypano piaszczystą 
plażę na potrzeby 

Hawaii Party.

•••
Zespół Pieśni i Tańca 
„Suszanie” obchodził 

w Domu Kultury 
w Hawierzowie swe 

65-lecie. Świętowano 
w listopadzie.

To będzie także Rok Moniuszki 
Na Śląsku rok 2019 będzie Rokiem 
Stanisława Hadyny, w całej Polsce, 
decyzją Sejmu RP, rokiem jednego z 
najwybitniejszych polskich kompozy-
torów – Stanisława Moniuszki (w 200. 
rocznicę urodzin), a także Rokiem: 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (w 
100. rocznicę urodzin), Anny Walen-
tynowicz (w 90. rocznicę urodzin), 
Unii Lubelskiej (w 450. rocznicę pod-
pisania) i Powstania Śląskiego (w 100. 
rocznicę wybuchu).  
Stanisław Moniuszko (1819-1872) 
to jeden z najwybitniejszych polskich 
kompozytorów, autor ok. 270 pieśni, 
operetek, baletów i oper. Jego naj-
słynniejsze opery to: „Halka”, „Strasz-
ny dwór” i „Paria”, spośród pieśni 
warto wymienić „Świteziankę”, „Przą-
śniczkę”, „Pieśń wojenną” – marszową 
pieśń powstańców styczniowych. 
Gustaw Herling-Grudziński (1919-
2000) był urodzonym w Kielcach pi-
sarzem, eseistą, krytykiem literackim, 
więźniem Gułagu, żołnierzem armii 
gen. Andersa, uczestnikiem bitwy o 
Monte Cassino. Po wojnie został na 
emigracji na Zachodzie, pracował 

m.in. dla Radia Wolna Europa. Zmarł 
w Neapolu. 
Anna Walentynowicz (1929-2010) 
była pochodzącą z ukraińskiej rodziny 
polską działaczką społeczną, opozy-
cjonistką w okresie PRL, działaczką 
Wolnych Związków Zawodowych i 
współzałożycielką NSZZ „Solidar-
ność”. Zginęła w katastrofie polskiego 
samolotu pod Smoleńskiem. 
Unia Lubelska – w ten sposób okre-
ślane jest zawarte w Lublinie 1 lipca 
1569 roku porozumienie pomiędzy 
stronami Korony Królestwa Polskiego 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na 
jego podstawie powstała Rzeczpo-
spolita Obojga Narodów – ze wspól-
nym królem, sejmem, herbem, walutą, 
polityką zagraniczną i obronną. 
Powstania śląskie – chodzi o trzy 
zrywy powstańcze na Górnym Śląsku, 
które miały miejsce w latach 1919-
1921. Powstania przyczyniły się do 
włączenia części Śląska do Polski. 
Pierwsze powstanie śląskie odegrało 
się w sierpniu 1919 roku, rozpoczęło 
się w Piotrowicach na dzisiejszym 
Zaolziu. 

Na ścianie domu w Karpętnej 
znajduje się tablica pamiątkowa 
z plastycznym wizerunkiem 
profesora. Widnieje na niej 
tekst: „W tym domu urodził 
się kompozytor, dyrygent, 
pedagog, literat i założyciel 
Państwowego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Prof. Stanisław 
Hadyna 1919-1999”. Tablica 
została wykonana z inicjatywy 
Polskiej Szkoły Podstawowej 
im. S. Hadyny w Bystrzycy kilka 
lat po śmierci profesora. – Od-
była się uroczystość, w której 
wzięli udział m.in. przedstawi-
ciele zespołu „Śląsk” – powie-
działa naszej redakcji Renata 
Gill, dyrektorka szkoły. 

● Jarmila Součkowa w ogrodzie na tyłach domu. ● W tym domu urodził się Stanisław Hadyna. Fot. DANUTA CHLUP
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● Projekt współfinansowany w ramach sprawowania 
opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią 
i Polakami za granicą. Szczegóły na stronach:  
www.nieskonczenieniepodlegla.pl oraz  
www.karta.org.pl. Na tym kończymy całoroczny cykl.

100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI (47,48)

Federacja 
1 maja 2004. Koniec układu jałtańskiego 
– niemal 60 lat po podzieleniu Europy 
i zostawieniu Polski za „żelazną kurtyną”, 
Rzeczpospolita wchodzi do Unii Europejskiej.

Ani Polska powrześniowa, 
ani pojałtańska nie jest 
traktowana jako podmiot 

w wymiarze geopolitycznym. De-
klaracja Rzeczpospolitej udziału w 
Unii Europejskiej staje się aktem 
gotowości wejścia do federacji kra-
jów kontynentu, które przyjmują 
wspólne demokratyczne reguły. 
Rozdroże: udział w strukturach Za-
chodu czy odrębny kraj, zdefinio-
wany „narodowo” – stanowi kanwę 
debaty przedakcesyjnej. 

Referendum, będące głosowa-
niem „za” czy „przeciw” udziało-
wi w federacji, kończy się zwycię-
stwem zwolenników Unii. Protesty 
przeciwników, wieszczących ko-
lejną utratę suwerenności, przez 
następne lata okazują się zabie-
giem propagandowym, mającym 
chronić ich partykularne interesy. 
Z czasem społeczeństwo polskie, 
oceniając rozwój państwa sfede-
rowanego, staje się euroentuzja-
styczne.

Premier Jerzy Buzek 
w Sejmie
Rozpoczynamy dziś narodową 
debatę nad tempem i strategią 
uczestnictwa Polski w struktu-
rach europejskich. Zwieńczeniem 
tej debaty będzie referendum, w 
którym naród podejmie ostatecz-
ną decyzję. (...) W polskiej debacie 
publicznej na temat członkostwa w 
organizacjach międzynarodowych 
szczególnie ważne miejsce zajmu-
je kwestia suwerenności państwa. 
Przyczyny tego są oczywiste dla 
każdego, kto choćby pobieżnie zna 
nasze dzieje. Chcę jednak podkre-
ślić, że obecność w strukturach 

europejskich umacnia, a nie osła-
bia polską suwerenność. Jej gwa-
rantem jest przecież siła państwa 
i zamożność jego obywateli, a nie 
izolacja. We współczesnym świecie 
– a Europa nie jest tu wyjątkiem – 
decyzje podejmowane przez jedne 
państwa wpływają na inne. Jeśli 
za miarę suwerenności uznać – w 
drodze wolnego wyboru – zdolność 
do zapewnienia bezpieczeństwa 
i dobrobytu narodu, to integracja 
europejska jawi się jako forma zbio-
rowego wzmocnienia suwerenno-
ści, bo państwa mogą wiele zadań 
lepiej i skuteczniej podjąć wspólnie 
niż w odosobnieniu.

Warszawa, 8 września 1999 
Informacja prezesa Rady Ministrów 

o integracji Polski z Unią Europejską, 
ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
negocjacji z Unią, Biblioteka Sejmowa, 

biblioteka.sejm.gov.pl

Włodzimierz Cimoszewicz, 
minister spraw 
zagranicznych, w Sejmie

Przeciwnicy wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej powinni rzetel-
nie powiedzieć obywatelom nasze-
go kraju, jaką realną alternatywę 
chcą Polsce zaproponować. Polska 
poza Unią, do której wstąpią nasi 
bliżsi i dalsi sąsiedzi, to kraj skaza-
ny na marginalizację. Nie tylko nie 
będziemy sami mieli dostępu do 
korzyści, w tym finansowych, wy-
nikających z członkostwa, ale bę-
dziemy podwójnie tracili dystans 
wobec tych, którzy w tym systemie 
się znajdą. (...) Przypomnijmy so-
bie mapę Europy. Czy chcemy jako 
jedyni, ze szczególnym wyjątkiem 

Norwegii i Szwecji, pozostać poza 
zintegrowaną Europą, wyłącznie w 
towarzystwie naszych wschodnich 
sąsiadów? 

Warszawa, 29 listopada 2001 
Stanowisko negocjacyjne rządu  

Rzeczypospolitej Polskiej 
w rozmowach z Unią Europejską

Poseł Roman Giertych (LPR) 
w Sejmie
Powiedzcie narodowi jasno: chce-
cie, aby Polska przystąpiła do in-
nego państwa, państwa o nazwie 
Unia Europejska. (...) Czy to pań-
stwo jest państwem europejskim? 
(...) Upadek moralności, porno-
grafia, narkotyki i więcej budowa-
nych meczetów niż kościołów. (...) 
Czy Polacy jako naród, który tyle 
poniósł ofiar w walce o wolność, 
mają oddać tę wolność w zamian za 
obietnicę pieniędzy? Czy przystą-
pienie do państwa, jakim jest Unia 
Europejska, nie stanowi zaprze-
czenia krwi tych, którzy podczas II 
wojny światowej oddali swoje życie 
za naszą wolność? Wolimy stare 
polskie przysłowie: dom ciasny, ale 
własny. Negocjacje rządu RP spro-
wadzają się do szybkiego marszu 
na kolanach. 

Warszawa, 29 listopada 2001 
Stanowisko negocjacyjne…

Papież Jan Paweł II 
w przemówieniu  
do uczestników  
Narodowej Pielgrzymki
Wiem, że wielu jest przeciwników 
integracji. Doceniam ich troskę o 
zachowanie kulturalnej i religij-
nej tożsamości naszego Narodu. 
Podzielam ich niepokoje związa-
ne z gospodarczym układem sił, 
w którym Polska – po latach ra-
bunkowej gospodarki minionego 
systemu – jawi się jako kraj o du-
żych możliwościach, ale też o nie-
wielkich środkach. Muszę jednak 
podkreślić raz jeszcze, że Polska 
zawsze stanowiła ważną część Eu-
ropy i dziś nie może wyłączać się 
z tej wspólnoty, która wprawdzie 
na różnych płaszczyznach prze-
żywa kryzysy, ale która stanowi 
jedną rodzinę narodów, opartą na 
wspólnej chrześcijańskiej tradycji. 
Wejście w struktury Unii Europej-
skiej, na równych prawach z inny-
mi państwami, jest dla naszego 
Narodu i bratnich Narodów sło-
wiańskich wyrazem jakiejś dziejo-
wej sprawiedliwości.

Rzym, 19 maja 2003 
„Polskie spotkanie z polskim Papie-
żem”, „Tygodnik Katolicki Niedziela”  

nr 22/2003

Witold Orłowski, 
ekonomista,  
w »Gazecie Wyborczej«

Równo 21 543 dni od zakończenia 
II wojny światowej (co można sym-
bolicznie uznać za początek komu-
nizmu w Europie Środkowej), 8644 
dni od podpisania porozumień 
gdańskich (co można symbolicz-
nie uznać za początek jego końca), 
5234 dni od rozpoczęcia w Polsce 
rynkowych reform i 505 dni od 
zakończenia negocjacji członkow-
skich wstępujemy do Unii Euro-
pejskiej. (...) Do wspólnego pokoju, 
w którym zamieszkało pół wieku 
temu sześć krajów (słowo „pokój” 
można tu rozumieć na wiele sposo-
bów), najpierw stopniowo dokwa-
terowało się kolejnych dziewięć, 
teraz zjawia się aż dziesięć, a kolej-
nych kilka czeka w przedpokoju na 
walizkach. (…)

  W Europie jest jednak dla nas 
wszystkich dosyć miejsca. I je-
stem przekonany, że za dziesięć 
lat nikt już nie będzie pamiętał 
o dzisiejszych lękach, a wszyscy 
będą cieszyć się, że rozszerzenie 
nastąpiło.

Warszawa, 1 maja 2004 
Witold M. Orłowski, „Wspólny pokój”, 

„Gazeta Wyborcza” nr 101/2004

Katastrofa smoleńska 
10 kwietnia 2010. Piętno prze-

szłości – samolot z prezy-
dentem RP i 95 towarzyszącymi 
osobami rozbija się blisko Katynia, 
w 70. rocznicę tamtej zbrodni.

70. rocznicy zbrodni katyń-
skiej nie udaje się już obchodzić 
wspólnie, w imieniu całego kraju 
i społeczeństwa. W kwietniu 2010 
do Katynia lecą dwie delegacje – 
pierwsza z premierem Donaldem 
Tuskiem, druga z prezydentem 
Lechem Kaczyńskim. 10 kwietnia 
prezydent, wraz z 95 osobami to-
warzyszącymi, ginie podczas lą-
dowania. Odtąd kreowana przez 
polityków polaryzacja Polski zy-
skuje symbol: śmierć 96 wybitnych 
przedstawicieli Rzeczpospolitej to 
„ofiary krzywdzonej strony”.

Tragedia smoleńska naznacza 
Polskę. Polaryzacja polityczna, 
służąca dotąd prostej walce o wła-
dzę, przenosi się coraz mocniej na 
społeczeństwo, jak gdyby natural-
nie dzieliło się ono na „winnych” i 
„ofiary”. Łatwiej jest zaprowadzać 
porządek w imieniu ofiar. Państwo 

staje się zakładnikiem partyku-
larnej ideologizacji – i historii, i 
współczesności – która utrzymy-
wana jest w cieniu Smoleńska.

Jerzy Bahr,
ambasador RP w Rosji
O zamiarach prezydenta (Lecha Ka-
czyńskiego) dowiedziałem się oficjal-
nie na początku marca. Jego kancela-
ria przysłała mi pismo, że prezydent 
chce wziąć udział w uroczystościach 
katyńskich. Daty przyjazdu nie okre-
ślono. Ale wcześniejsza wypowiedź 
pana prezydenta („Mam nadzieję, że 
wizę dostanę”) zapowiadała kolejne 
rozgrywki: między dwoma krajami 
i naszą, międzypolską. Słuchałem 
tego z niesmakiem. Dla mnie dwie 
uroczystości katyńskie najwyższych 
reprezentantów państwa w tak krót-
kim czasie były obrazą Rzeczpospo-
litej. Pokazywały naszą niezdolność 
do pochylenia się nad wspólną mo-
giłą – razem.

Moskwa, marzec 2010 
Teresa Torańska, „Smoleńsk”, 

Warszawa 2013

Bożena Mikke, 
żona Stanisława 
Wojciecha Mikke, 
wiceprzewodniczącego 
Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa
Mąż miał do wyboru – lecieć 7 
kwietnia z premierem albo 10 
kwietnia z prezydentem. (…) Nie 
mogę tego pojąć. Po co były te dwie 
wizyty! (…) Sam podjął decyzję, że 
dziesiątego. Kiedy w telewizji po-
kazano zdjęcia wraku, od razu wie-
działam, że nikt nie ocalał.

Warszawa, 10 kwietnia 2010 
Teresa Torańska, „Smoleńsk”, 

Warszawa 2013

Z artykułu  
w »Gazecie Wyborczej«
Skala katastrofy lotniczej w Smo-
leńsku przekracza wyobraźnię. 
Zginęli: prezydent, dwóch wice-
marszałków Sejmu, wicemarszałek 
Senatu, prezes NBP, rzecznik praw 
obywatelskich, ministrowie z Kan-
celarii Prezydenta, parlamentarzy-
ści. (...) Zginęli szefowie wszystkich 
rodzajów sił zbrojnych. 

Warszawa, 10 kwietnia 2010 
Renata Grochal, Agnieszka Kublik, 

Wojciech Szacki, Bogdan Wróblewski, 
„Państwo będzie funkcjonowało”,  

„Gazeta Wyborcza”, wydanie specjalne 
z 10 kwietnia 2010

Bronisław Komorowski,
marszałek Sejmu

Nie ma podziału na lewicę i prawi-
cę, nie ma podziałów między nami. 
Jesteśmy razem w wyrazach współ-
czucia z rodzinami zmarłych. Na 
mocy artykułu 136 (Konstytucji), 
który nakłada na mnie obowiązek 
zapewnienia ciągłości władz pań-
stwowych, podpisałem decyzję o 
tygodniowej żałobie narodowej.

Warszawa, 10 kwietnia 2010 
„Powiedzieli po katastrofie”,  

„Gazeta Wyborcza”, wydanie specjalne  
z 10 kwietnia 2010

Z relacji w »Rzeczpospolitej«
„Tragedia, w którą trudno uwierzyć 
– to nadal chyba najczęściej powta-
rzane zdanie na ulicach polskich 
miast. – Nie mam bliskich, którzy 
zginęli w Katyniu, nikt z rodziny 
nie walczył w AK, a ja nawet nie 
głosowałam w ostatnich wyborach. 
A jednak wciąż chce mi się płakać. 
Po prostu czułam, że muszę tu być” 
– mówiła Monika, studentka Uni-
wersytetu Szczecińskiego. 

Warszawa, 11 kwietnia 2010 
Łukasz Zalesiński, „Polska pogrążona w 
żałobie”, „Rzeczpospolita” nr 85/2010

● Bruksela, 16 marca 1999. Uroczystość 
z okazji wstąpienia Polski, Czech i Wę-
gier do NATO, w środku premier Polski 
Jerzy Buzek. Fot NATO

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

Pominięte rocznice
Mijający rok obfitował w celebrowanie różnych rocznic historycznych. Sporo tego było w tym, jak to mawiają 
Czesi, „ósemkowym” roku, chociaż w Polsce i wśród Polaków, żyjących poza Macierzą wszystko przytłumiła setna 
rocznica odzyskania niepodległości i samo to słowo, niepodległość, było odmieniane przez wszystkie przypadki, 
no może poza wołaczem. Nie zdziwiłbym się przeto, że dużo osób, w tym Czytelnicy „Głosu”, czuje się nieco 
zmęczonych tymi obchodami i z przerażeniem spogląda w przyszłoroczny kalendarz, albowiem „Annus Domini” 
2019 gotuje dla nas przynajmniej kilka okrągłych rocznic, w tym parę smutnych, wręcz przygnębiających, ale i parę 
napawających radością, dumą i nadzieją.

Jarosław jot-Drużycki

Pozwolę sobie jednak jeszcze, 
nim zegary wybiją północ, 
obwieszczającą definitywne 

przejście roku 2018 do historii, na-
pomknąć o dwóch, również okrą-
głych rocznicach, które przeszły 
niemal zupełnie niezauważenie. 
To że nie zwrócono na nie uwagi 
na szczeblu centralnym, specjal-
nie nie dziwi, ale że minęły one 
bez echa na Śląsku Cieszyńskim 
po obu brzegach Olzy – wzbudza 
już zdumienie, ponieważ obydwie 
odnosiły się do wydarzeń dość 
brzemiennych w skutkach dla 
mieszkających tu Polaków, przy-
czyniły się one bowiem do zacho-
wania języka i poczucia narodo-
wego.

Pierwsze z nich miało miejsce 
w 1848 roku, podczas Wiosny Lu-
dów, jak nazywane są w polskiej 
historiografii ówczesne wydarze-
nia rewolucyjne w Europie Środ-
kowej, a w naszym wypadku na 
terenie Cesarstwa Austriackiego. 
Po marcowych demonstracjach w 
Wiedniu, zdymisjonowaniu kanc-
lerza Klemensa von Metternicha, 
likwidacji cenzury, zapowiedzi 
zmian ustrojowych, przejścia w 
stronę monarchii konstytucyjnej, 
równouprawnienia wyznań, znie-
sienia pańszczyzny i ogólnego 
fermentu nastąpiło rozbudzenie 
świadomości etnicznej polskich 

mieszkańców Śląska Cieszyńskie-
go. Zaczął się tworzyć naród, w 
obecnym rozumieniu tego słowa. 
Była to forma niepodległości du-
cha, niepodległości myśli i sumie-
nia.

Pojawiło się, bodaj po raz pierw-
szy, poczucie przynależności do 
większej społeczności, która żyje 
poza granicami regionu. To wtedy 
język polski zaczął być coraz bar-
dziej i głośniej słyszalny, to wtedy 
powstał „Tygodnik Cieszyński”, 
pierwszy wydawany w re-
gionie periodyk po polsku, 
to wtedy powstała Czytelnia 
Polska. To był fundament, 
bez którego nie byłoby póź-
niejszej konsolidacji spo-
łeczno-politycznej śląskich 
Polaków, obojętne czy to pod 
skrzydłami księdza Londzi-
na, pastora Michejdy czy 
towarzysza Regera. Gdyby 
nie wydarzenia w Wiedniu 
roku 1848, z których obficie 
czerpali budziciele polsko-
ści, nie byłoby na Śląsku 
Cieszyńskim polskości.

A tu żadnych obcho-
dów, żadnych konferencji, 
sympozjów, pogadanek, 
festynów czy koncertów, 
albo turystycznych imprez 
typu rajd przez Kozakowice 
(gdzie przyszedł na świat 
Andrzej Cinciała) do podcieszyń-
skich Bażanowic (gdzie urodził się 
Paweł Stalmach). 

I drugie zapomniane wydarze-
nie, które miało miejsce sto lat do-
kładnie po wspomnianej Wiośnie 
Ludów. Dotyczyło ono właściwie 
już tylko mieszkańców lewego 
brzegu Olzy, ale też nie do końca. 
To „Zwycięski Luty”. Starsi pamię-
tają akademie ku czci i uroczy-
ste wieczornice, podczas których 
wznoszono peany pod adresem 
autorów i uczestników czecho-
słowackiego „proletariackiego” 
przewrotu w 1948, który historycy 

nazywają obecnie „komunistycz-
nym puczem”, bo przecież niczym 
innym w swej istocie on nie był.

Czym to wydarzenie było dla 
Polaków na Zaolziu, którzy już od 
dwóch-trzech lat doskonale zda-
wali sobie sprawę, że nie ma mowy 
o powrocie do granic z 2 paździer-
nika 1938, że nie będzie tabliczek 
z białym orłem na instytucjach 
publicznych, że znów zostali ska-
zani na życie w Republice? Otóż 
bolszewicki pucz Klementa Got-
twalda zapobiegł wysiedleniom. 
Zapobiegł realizacji planów, które 
rodziły się w niektórych „vlaste-

neckých” czeskich głowach. 
I co z tego, że rok wcześniej 
powstał Polski Związek Kul-
turalno-Oświatowy. Organi-
zacjom zezwala się na rozpo-
częcie działalności, a potem 
tą samą ręką urzędnika tej 
działalności się zakazuje. 
Ale bez wsparcia czechosło-
wackich komunistów, wcze-
śniej wspieranych przez 
zaolziańskich Polaków, by-
łoby – mówiąc kolokwialnie 
– dość cienko.

Działaczom, społeczni-
kom, inteligencji zaofero-
wano by możliwość jed-
nokrotnego przekroczenia 
granicy w ramach takiej „ak-
cji repatriacyjnej”. Ale nie 
zamieszkaliby oni gdzieś w 
pobliżu, w Cieszynie, Wiśle, 
Skoczowie czy w Bielsku. O 

nie, nie, nie. Polska Ludowa kiero-
wałaby ich pod Olsztyn, Wrocław 
i Szczecin, bo tam, na „ziemiach 

odzyskanych” brakowało osadni-
ków i rąk do pracy. Na Zaolziu zo-
staliby tylko ci, którzy wyrzekliby 
się – przynajmniej na papierze – 
polskiej narodowości. Działaliby 
sobie ewentualnie w podziemiu, 
jak Polacy na sowieckiej Białorusi 
czy Ukrainie. Potajemnie uczyliby 
czytać swoje dzieci i wnuki z pol-
skich książek, po cichu, by sąsiad 
aby nie usłyszał, sączyłby się z ra-
dioodbiornika głos spikera z Kato-
wic czy Warszawy…

A zatem przejęcie władzy przez 
komunistów w lutym 1948 w Cze-
chosłowacji – niezależnie co my-
ślimy o tamtym ustroju – paradok-
salnie dopomogło w zachowaniu 
polskości na Zaolziu. Ale o tym te-
raz głośno nikt nie powie. Co tam 
głośno – nawet szeptem. I szkoda, 
że w tym odchodzącym roku, kie-
dy minęła 70 rocznica „Lutego” 
nie było na Zaolziu jakiejś deba-
ty, jakiejś konferencji, na której 
można by było przedyskutować tę 
kwestię.

Bo nie wolno zapominać, że na 
bieg większości wypadków nie 
mamy wpływu, ale możemy je 
wykorzystać dla swojego celu. Tak 
było i wtedy, gdy komuniści przej-
mowali władzę w Pradze i kiedy 
wiedeńscy studenci stawiali bary-
kady na ulicach stoicy Cesarstwa. 
Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego 
zrobili z tych dwóch dziejących się 
hen hen daleko od nich wydarzeń 
dobry użytek. 

Rocznicowe refleksje
Chciałbym podzielić się kilko-

ma spostrzeżeniami dotyczą-
cymi okrągłych rocznic przypa-
dających na rok 2018 z ósemką w 
końcówce, mających wpływ na Za-
olzie. W tym przypadku musimy 
cofnąć się o kilka wieków wstecz, 
a dokładnie do roku 1138, kiedy to 
po śmierci króla Bolesława Krzy-
woustego, który panował od 1107 
do 1138 roku, doszło do rozbicia 
dzielnicowego Polski. W spadku 
podzielił Polskę między swoich 
synów. Jak to często bywa nawet 
w najlepszych rodzinach, najczę-
ściej chodzi o majątek. I w tym 
przypadku synowie Bolesława 
też nie mogli się pogodzić z wolą 
ojca i zaczęła się szarpanina o to, 
kto ma rządzić w Polsce. Koniec 
końców pozostała w Polsce tylko 
jedna dzielnica – krakowska, gdzie 
panowali książęta polscy, a od 
1290 roku do 1306 na krakowskim 
tronie zasiadało trzech władców 
czeskich: Przemysł II – 1290-91, 
Wacław II – 1291-1305 i Wacław III 
– 1305-1306. Od tego czasu podjął 

się łączenia Polski, mały wzro-
stem, ale wielki duchem i odwagą 
z rodu Piastów, Władysław I Ło-
kietek, który w roku 1320 został 
królem. Po jego śmierci w 1333 
berło przejął jego syn Kazimierz 
III Wielki.

Na Śląsku po roku 1241 doszło do 
znacznego rozdrobnienia, gdzie w 
końcu powstało 17 księstw. W tym 
czasie król czeski Jan Luksem-
burski domagał się od Kazimierza 
Wielkiego korony polskiej albo 
zrzeczenia się Śląska w lenno cze-
skiej koronie. W przeciwnym razie, 
w przypadku jakiegoś konfliktu 
Polski z Krzyżakami, on, król cze-
ski, miał stanąć po stronie Krzy-
żaków. Było kilka prób zbrojnych 
działań o Śląsk podjętych przez 
Kazimierza Wielkiego, ale zakoń-
czyły się niepowodzeniem i poko-
jem podpisanym w Namysłowie w 
1348 roku. Od tego czasu Śląsk stał 
się lennem czeskiej korony. I to jest 
ten moment, w którym Śląsk, rów-
nież Księstwo Cieszyńskie, znalazł 
się poza granicami Macierzy, a wła-

śnie w roku 2018 przypominamy 
sobie 670. rocznicę tego wydarze-
nia.

Po Białej Górze Księstwo Cie-
szyńskie przestało być lennem 
Czeskiej Korony, gdyż ta stała się 
lennem Habsburgów, a po śmierci 
ostatniej władczyni Elżbiety Lu-
krecji, Księstwo Cieszyńskie stało 
się komorą wiedeńską. Śląsk Cie-
szyński jako całość trwał do roku 
1920.

•••
5 listopada 1918 roku doszło do 
podpisania w Orłowej umowy 
między Českou národní radou pro 
Slezsko a polską Radą Narodową 
dla Księstwa Cieszyńskiego, o nie-
agresji i akceptacji wcześniejszych 
wyników, kiedy to mieszana komi-
sja czesko-polska chodziła od miej-
scowości do miejscowości, spraw-
dzając, ile mieszka w niej Polaków, 
Czechów, Niemców. Okazało się, że 
absolutną większość stanowili tu 
Polacy (55 procent), Czechów było 
27 procent, a Niemców 18. Tylko 

w ośmiu miejscowościach dzisiej-
szego Zaolzia, większość stanowili 
Czesi.

Wtedy na Śląsku Cieszyńskim 
tworzyły się już zalążki państwa 
polskiego, gdyż to tu do przewrotu 
i rozbrojenia wojska austriackiego 
doprowadzili Polacy, którzy w tym 
wojsku również służyli i musieli za-
pewnić porządek na wyzwolonym 
terenie.

•••
Kiedy Lwów zaatakowali Ukra-
ińcy, Józef Piłsudski widząc, że 
na południu nie będzie musiał 
walczyć z bratnim narodem cze-
skim i przelewać bratnią krew o 
południowe granice, skierował 
pod Lwów również znaczną część 
wojska ze Śląska Cieszyńskiego. 
Zostawiając tylko niewielką jed-
nostkę z Wadowic, która miała się 
troszczyć o porządek publiczny. 
Kiedy nasi pobratymcy zoriento-
wali się, że jest tu nieduża siła, po-
gwałcając umowę z 5 listopada 1918 
roku, zaatakowali 23 stycznia 1919 

roku Śląsk Cieszyński. Po siedmiu 
dniach walki się zakończyły, ale 
z niekorzyścią dla mieszkańców 
zachodniej części Śląska Cieszyń-
skiego. W końcu doprowadzono do 
oderwania połowy Śląska Cieszyń-
skiego od Macierzy, zwanego od 
tego czasu Zaolziem i wcielenia go 
do Czechosłowacji. Jeszcze raz, na 
dziesięć miesięcy, od października 
1938 roku do końca sierpnia 1939 
roku, Zaolzie znalazło się na łonie 
Macierzy. A po II wojnie światowej 
w 1945 roku sytuacja powróciła do 
stanu z roku 1920.

•••
W tym miejscu zastanawiam się, 
dlaczego mam się cieszyć z okazji 
stulecia Niepodległej, skoro w tym 
czasie na Zaolziu zapodziało się 
gdzieś przeszło sto tysięcy Pola-
ków. Można powiedzieć, że jest to 
fenomen na skalę światową, skoro 
po 670 latach jest nas tu jeszcze po 
ostatnim spisie ludności niespełna 
30 000. 

 Melchior Sikora

••• 

To wtedy język polski zaczął 

być coraz bardziej i głośniej 

słyszalny, to wtedy powstał 

»Tygodnik Cieszyński«, 

pierwszy wydawany 

w regionie periodyk po 

polsku, to wtedy powstała 

Czytelnia Polska
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Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Konstytucja,  
sztuka i kultura
Wiele mówi się dzisiaj w Polsce o kon-

stytucji. Zwykle ogólnie. Spróbujmy 
bardziej szczegółowo. Na przykładzie. 
Przyjrzyjmy się artykułowi 73 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej: „Każdemu za-
pewnia się wolność twórczości artystycz-
nej, badań naukowych oraz ogłaszania ich 
wyników, wolność nauczania, a także ko-
rzystania z dóbr kultury”. Jasne? No wła-
śnie – niby wszystko jasne, ale przecież 
jednak jakby nie do końca. Czym jest dzi-
siaj twórczość artystyczna? Czy wszystko 
to co się przedstawia jako nauka, zasługu-
je na takie dumne określenie? 

Dobrze, zacznijmy od nauki. Jesz-
cze w czasie studiów uniwersyteckich 
przeczytałem książkę Martina Gardnera 
„Pseudonauka i pseudouczeni”. Jeden z 
rozdziałów tej pracy poświęcony był do-
konaniom niejakiego Lawsona, niech imię 
jego będzie zapomniane. Ów pseudouczo-
ny stworzył nową dziedzinę nauki, która 
zastąpić miała współczesna fizykę – jeśli 
sobie dobrze przypominam, od mojej lek-
tury minęło wszak bardzo wiele lat – jeden 
z eksperymentów Lawsona polegał na 
tym, że jadąc pociągiem wystawiał przez 
okno dłoń, w której trzymał ptasie piórko, 
mierzył w ten sposób… Wybaczcie Pań-
stwo, ale naprawdę nie pamiętam, nie ma 
to oczywiście najmniejszego znaczenia. 
Lawson nazwał nową dyscyplinę naukową 
skromnie – lawsonomia. Utworzył też uni-
wersytet, na którym miano lawsonomię 
wykładać. Zajęcia na nim przyciągnęły, 
zdaje się, siedmiu studentów. Podany za 
Gardnerem przykład, choć opisuje rzeczy-
wiste zdarzenia, sprawiać może wrażenie 
anegdotyczne – ale tak właśnie było. Po-
mysły Lawsona nie miały nawet margi-
nalnego znaczenia dla życia naukowego. 
Inny wymiar miała działalność Trofima 
Łysenki w Związku Radzieckim – ten swo-
ją obłędną teorią „łysenkizmu” na wiele 
lat zniszczył biologów i naukę biologii w 
swoim kraju. Nauka ma jednak to do sie-
bie, że żadne polityczne i ideologiczne 
szaleństwa na dłuższą metę nie mają w 
niej szans. Jak dowodnie pokazuje historia 
nauki – to rzeczywistość wreszcie zawsze 
wygrywa z pseudonaukowym oszołom-
stwem. Oszołmstwem, które pojawić może 
się zawsze. 

Inaczej sprawy się mają z działalnością 
artystyczną – sztuka zdaje się wobec huc-
py bardziej niż nauka bezbronna. No wła-
śnie… Amerykański estetyk George Dickie 
definiuje dzieło sztuki jako „artefakt, któ-
remu dana osoba, lub zespół osób, dzia-
łające w imieniu instytucji, nadały status 
kandydata do oceny (aprobaty)”. Czyli je-
żeli na przykład pójdziecie Państwo do ga-
lerii, to przyjmujecie – niezależnie od wa-
szej subiektywnej, niewyspecjalizowanej 
oceny – że to co tam zobaczycie, to dzieła 
sztuki; lepsze, gorsze, ale jednak zawsze 
dzieła sztuki. Ludzie, którzy je stworzyli są 
zwykle absolwentami Akademii i fakt ten 
pełni rolę swoistej legitymizacji artyzmu 
wykonanych przez nich dzieł, które stają 
się tym samym dziełami sztuki. Gdy w grę 
wchodzi sztuka współczesna, ważny jest 
tu jeszcze jeden element – otóż jak zauwa-
żył już dawno temu hiszpański socjolog 
Jose Ortega y Gasset, sztuka współczesna 
dzieli ludzi na tych, którzy ją rozumieją, i 
tych którzy jej nie rozumieją. Daje to oka-
zję do pewnej, dość prymitywnej, formy 

szantażu emocjonalnego – „nie podoba 
ci się sztuka współczesna? No cóż, igno-
rancie, nie podoba ci się, bo jej nie rozu-
miesz…” Konsekwencje kulturowe i spo-
łeczne takiej sytuacji to temat na dłuższy 
artykuł, więc tylko ją sygnalizuję. Teraz 
jednak interesuje mnie co innego – jeśli 
to coś, co jest wystawione w galerii, jest 
dziełem sztuki, to atakować to wystawio-
ne coś, będzie naruszeniem wolności arty-
stycznej, a zresztą i wszelkiej innej. Wszak 
konstytucja, konkretnie jej artykuł 73, za-
pewnia wolność twórczości artystycznej… 

No cóż, rozumiem, że napełniona ka-
łem puszka konserwowa, wystawiona w 
jakiejś uznanej galerii, coś wyraża – ja-
kiś stan świadomości twórcy tego dzieła 
sztuki wyraża na pewno, ale być może to 
jednak nie świat sztuki jest miejscem dla 
takiego artysty, ale zupełnie inne miejsce. 
Dla socjologa sztuki dzieło takie może być 
sygnałem pewnego stanu świadomości 
społecznej. Ale jest inny rodzaj socjolo-
gicznie rozumianych dzieł artystycznych, 
dzieł tworzonych w zamierzeniu jako pro-
wokacja i profanacja jednocześnie. Więcej 
– wartość takich dzieł sprowadza się wy-
łącznie do prowokacji i profanacji. Tyle, 
że i tacy artyści (i ich dzieła) też chcą ko-
rzystać ze swoistego immunitetu, jaki daje 
im zapewniona w konstytucji wolność ar-
tystyczna. 

Pozostawiam Państwa ocenie, czy np. 
głośna jakiś czas temu wystawa zatytuło-
wana „Polska Golgota, czyli Ołtarz Hipo-
kryzji”, należy do tego typu artystycznych 
zdarzeń. Dla przypomnienia. Na satyrycz-
nych obrazach Piotra Jakubczaka, wyko-
rzystujących elementy symboliki chrze-
ścijańskiej, przedstawiono prezesa PiS na 
krzyżu, w hełmie powstańca i biało-czer-
wonych slipach, Krystynę Pawłowicz trzy-
mającą kota Kaczyńskiego, prezydenta z 
zasłoniętymi oczami, Beatę Szydło jako 
Matkę Boską z „Piety” Michała Anioła trzy-
mającego na kolanach ojca Rydzyka. Jest 
też Macierewicz powożący rydwanem, 
który ciągną uwiązani na smyczy Edmund 
Janniger i Bartłomiej Misiewicz (kto ich 
dzisiaj pamięta?). W tle widać wrak tupo-
lewa… Kto chce, zobaczy to dzieło w Inter-
necie. Co o tym myśleć? Czy trzeba przy-
jąć, że znaczna część (i to ta nagłaśniana 
w mass-mediach) artystycznej ekspresji 
współczesnej sztuki wyczerpuje się bądź 
to w niewybrednych atakach na chrześci-
jaństwo (ze szczególnym uwzględnieniem 
katolicyzmu), bądź w takim niewyszuka-
nym wykorzystywaniu chrześcijańskiej 
symboliki, które przy okazji załatwiać ma 
doraźne polityczne porachunki? Jak się 
nie sprofanuje krzyża, to nie ma zabawy, a 
jak nie ma skandalu – pies z kulawą nogą 
dzieła współczesnego artysty nie zobaczy? 
Przy okazji podobnego rodzaju prowoka-
cji profesor Bronisław Łagowski pisał: „W 
demokracji liberalnej (…) estetyka teatru, 
a także sztuk plastycznych przyjęła takie 
założenie, że każdy może być artystą. Ku 
rozpaczy ludzi utalentowanych pojawiło 
się w tych sztukach mnóstwo prostaków, a 
także szalbierzy, którzy nadają ton, a gdy 
spotkają się z krytyką, przyjmują pozę nie-
winiątek i żądają opieki od przewodniczą-
cego Komisji Europejskiej”. 

Tyle profesor Łagowski w lewicowym 
„Przeglądzie”. Nic dodawać już nie muszę. 
� 

Krzysztof Łęcki
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Przed sylwestrową nocą
Z tym Sylwestrem zawsze jest wielki pro-

blem. Wykoncypowali sobie Rzymia-
nie na 153 lata przed Chrystusem, że Nowy 
Rok będzie się zaczynał wtedy, kiedy jest 
zimno i ponuro, kiedy przyroda oddaje się 
wątpliwym rozkoszom hibernacji, a po po-
lach hula wiatr i śnieżyca. Wcześniej wita-
no go 1 marca wraz z nowymi konsulami, 
którzy właśnie wtedy obejmowali władzę 
w republice. Ale nagła eskapada do Iberii i 
potrzeba szybszego zaprzysiężenia nowych 
dygnitarzy (Titusa Anniusa Luscusa i Quin-
tusa Fulviusa Nobiliora dokładnie) stała 
się pretekstem do zmiany daty rozpoczęcia 
kolejnego roku, co przyklepało w później-
szych wiekach zachodnie chrześcijaństwo z 
papieżem Grzegorzem XIII (1502-85), ojcem 
współczesnego kalendarza, na czele.

I z tego to powodu nie mamy początku 
roku na wiosnę, gdy dzień jest coraz dłuż-
szy, ziarna kiełkują w ziemi, a ciepłe powie-
trze niesie zapachy życia, tylko teraz, gdy 
króluje martwica i przejmujący chłód, gdy 
trzeba się ciepło odziać przed wyjściem z 
domu, a tenże ogrzewać jeszcze i z niepoko-
jem oczekiwać na rachunki. Nic, tylko upić 
się ze zgryzoty.

Ale może wszystko byłoby w porządku i 
zmianę nowego roku postrzegalibyśmy tak, 
jak zmianę kolejnych miesięcy, gdyby nie 
to, że mamy do czynienia z wygenerowa-
nym przez kulturę społecznym naciskiem.

– A gdzie się wybieracie na Sylwestra? A 
jak będziecie witać Nowy Rok? A dlaczego 
zostajecie w domu? A czemu nie będziecie 
tańczyć?

I jeszcze te życzenia, powtarzane jak ka-
tarynka, będące kopią tych składanych ty-
dzień wcześniej na święta Bożego Narodze-
nia. Powtarzam – na trzeźwo tego się nie da 
zdzierżyć.

I kiedy takie właśnie myśli krążyły mi po 
głowie, natknąłem się na archiwalny numer 
sławetnego tygodnika „Przekrój” – obecnie 
ukazującego się jako kwartalnik – dokład-
nie sprzed półwiecza (nr 1237-1238/1968). 
I padł mój wzrok na felieton Barbary Hoff 
(ur. 1932), znanej projektantki mody, której 
kreacje, jakże odbiegające od tego, co ofero-
wał przemysł tekstylny siermiężnego PRL-
-u, starało się zrealizować na maszynie do 
szycia parę pokoleń czytelniczek tego kra-
kowskiego tygodnika, aby wyglądać ładnie, 
modnie i stylowo. Ale wspomniany tekst nie 
był taki „stricte” odzieżowy, choć i ten wą-
tek się pojawiał, a zatytułowany był „Przed 
Sylwestrem”.

„Doświadczenie uczy nas, że Sylwester 
rzadko kiedy się udaje. Jest to zabawa-mus, 
ochoczy nastrój zaplanowany, z góry nasta-
wiamy się na świetny wieczór, a wiadomo, 
że wtedy właśnie zabawa słabo wychodzi. 
Chociaż każdy pamięta co najmniej ze dwa 
Sylwestry upojne, naprawdę to była zabawa, 
więc może i tym razem”.

„Są tacy”, pisała dalej Hoff, „którzy pró-
bują oszukać los. Udają, że się na Sylwestra 
w ogóle nie wybierają. Będą siedzieli sobie 
samowtór w domu (jeśli mają życie dwuoso-
bowe) albo pójdą spać. Popatrzą w tefau, na 
pewno będzie dobry program, wypiją sobie 
1 kieliszek, słownie jeden, wina na pomyśl-
ność i po co mamy się gdzieś umęczać. W 
myśli to wygląda tak: cudownie nakryty 
stolik na dwie osoby, długie świece, mogą 
być czerwone w srebrnych lichtarzach, 
ślicznie ułożone małe wytworne danka, ja 
w smokingu ty w cudownej długiej sukni, 
jesteśmy sami, z prawej strony choinka, 
z lewej telewizor, w telewizorze (Andrzej) 
Łapicki (1924-2012) z Edytą (Wojtczak, ur. 
1936, prezenterką TVP – przyp. jot) tańczą 
La Cumparsitę, pijemy szampana, jest sza-

lenie miło, całość przypomina kolorową re-
klamę nowego fasonu zastawy stołowej. W 
praktyce, jak przychodzi co do czego, to nie 
chce nam się wystawać w kolejkach i pitra-
sić, dość tego mamy po Świętach, więc rezy-
gnujemy z rozwinięcia tego punktu progra-
mu. A jeśli już mamy butelkę szampana, co 
będziemy sami pili, dzwonimy do Władków 
(tylko na to czekali), którzy sobie przysięgli, 
że będą siedzieli w papuciach i nigdzie na 
pewno nie pójdą, więc ochoczo przybiegają 
zabierając Jurków po drodze”.

No i w ten sposób najszczersze chęci 
biorą w łeb. Nie ma już sylwestrowego wie-
czoru dwojga z telewizorem. Ale „inni się 
nie oszukują”, kontynuowała redaktorka. 
„Dużą paką precyzyjnie organizują całą 
imprezę. Będzie dobra składkowa kolacja u 
kogoś, obmyśla się zestaw dań. Nigdzie na 
miasto nie pójdziemy, będziemy w swoim 
gronie. Około 1.30 ktoś wpada na pomysł, że 
jest gdzieś publiczny Sylwester, gdzie będą 
wszyscy nasi znajomi, trzeba by zobaczyć, 
nagle nam się wydaje, że tam dopiero bę-
dzie zabawa, więc idziemy, po dłuższej wal-
ce przy drzwiach wchodzimy i do końca nie 
możemy się zaadaptować. Albo zamawiamy 
uprzednio jakiś stolik, oczywiście już były 
zajęte więc dostajemy najgorszy. Idziemy 
w swoim towarzystwie, które po którymś 
tańcu rozlatuje się i niedobitki tkwią przy 
stole, wodząc okiem za swoimi drugimi po-
łowami”.

Skoro jednak iść na zabawę, to trzeba 
się odpowiednio przygotować. „Krawcowa 
oczywiście kończy suknię w najlepszym wy-
padku na 6-tą. U fryzjera jest sądny dzień, 
akurat gaz wysiadł i nie ma ciepłej wody. 
Wiele kobiet uważa, że nie trzeba dać się 
w to wciągnąć. Że nie ma sensu spędzać 
całych godzin w nerwach u fryzjera i być 
zupełnie wykończoną, że można iść w sta-
rej sukni, wystarcza ją trochę poszerzyć w 
biodrach bo się dziwnie skurczyła. Wydaje 
mi się, choć nie przeprowadzono badań na 
ten temat, że na Sylwestra można by pójść w 
narciarskich butach (+ suknia wieczorowa) 
i nikt by nie zauważył, bo naprzód się sie-
dzi, a potem już wszyscy mają zmniejszoną 
percepcję”.

I ostatnia możliwość spędzenia tej jednej 
jedynej sylwestrowej nocy, zdaniem legen-
darnej projektantki mody, to po prostu wy-
jazd. „Do innego miasta, w góry, w doły, do 
schroniska, do Kazimierza nad Wisłą. Tam 
będzie oczywiście zupełnie inaczej, tam nie 
będzie trochę gdzie spać, ani nie będzie tro-
chę się gdzie przebrać, będzie może trochę 
zimno, trochę zmęczeni będziemy podróżą, 
ale zabawa będzie na pewno nadzwyczajna”.

Ale mimo tylu możliwości, przedstawio-
nych przed pięćdziesięciu laty w „Przekro-
ju”, udało się autorce znaleźć wspólny mia-
nownik dla wszystkich. „Jedno nas łączy: 
bigos”, konkludowała Hoff. „Musimy zjeść 
talerz bigosu. Wypić odrobinkę za dużo 
(różnych rzeczy na przemian). Palić jedne-
go za drugim. Mniej więcej w godzinę czy 
dwie po bigosie przypominamy sobie, że bi-
gos nam szkodzi. I wtedy wiemy na pewno, 
te gdyby móc jeszcze raz zacząć Sylwestra 
od początku, to byśmy go nie jedli, pili dużo 
mniej, nie palili, czulibyśmy się cudownie i 
byłaby świetna zabawa”.

Czyżby bigos był szkodliwy? Czyżby bigos 
wywoływał jakąś nagłą potrzebę skonfron-
towania go z czymś mocniejszym w wersji 
C2H5OH oraz C10H14N2? Alkohol i niko-
tyna – nierozłączni przyjaciele sylwestro-
wo-noworocznego bigosu? A może Barbara 
Hoff posłużyła się li tylko symbolem, wszak 
Nowy Rok – kiedy się już nieco zestarzeje – 
zawsze narobi nam bigosu. 

Wrócił do domu
„Do domu wracam jak strudzony piel-

grzym, a Ty z miłością przyjmij 
mnie z powrotem”. Tak się śpiewa podczas 
pogrzebu, zanim trumna zostanie wyprowa-
dzona z kościoła. Tak nie śpiewano podczas 
pogrzebu Gustawa Morcinka, choć przecież 
wracał do domu. Pogrzeb był świecki. Pięć-
dziesiąt pięć lat temu, w grudniu, Morcinek 
szykował się do świąt. Chciał witać kolejny 
rok i czekał na wiosnę, bo ona go zawsze 
odradzała. Księdzu Andrzejowi Buzkowi na-
pisał list ze szpitala: „Przybywam obecnie 
do formy w klinice, lecz wracam do domu 
koło 15 grudnia”. Był ciężko chory, ale nie 
spodziewał się śmierci właśnie wtedy, kie-
dy rok się kończył, a nowy kusił obietnicą 
wiosny. Karta zgonu wypełniona odręcznie, 
zaświadcza, że zmarł 20 grudnia o godzinie 
5.40. Urzędnik z Prezydium Dzielnicowej 
Rady Narodowej w Krakowie przygotował 
potrzebny dokument określony w tytule 
jako „zezwolenie na przewiezienie zwłok i 
pochowanie w Cieszynie bez naruszania pie-
częci (otwierania trumny)”.

Kiedy umarł, na Śląsk Cieszyński przyje-
chali dziennikarze. Był bardzo znanym pi-
sarzem, w dodatku komunistyczna władza 
uważała go za swojego człowieka. Zapytano 
o niego Zofię Kossak. Opowiadała o sklepi-
ku. Była tam rano i choć zwykle mówiono „o 
drożyźnie, o brakach tego lub owego, o miej-
scowych plotkach”, to jednak tego dnia mó-
wiono tylko o Morcinku. O tym, że umarł. O 
tym, jak żył. I o tym, że był i się nagle stracił. 

Poetka ludowa z Pruchnej, Emilia Michal-
ska napisała:

„Miły Morcinku, karwiński 
synku,

kaś sie nóm stracił? (…)

Tak żeś se poszeł, jakby nic 
nigdy,

ciepnył robote. (…)

Wszystko przyblakło 
i posmutniało,

kie Ciebie chybi.

Już żodyn naszej śląskiej 
ziymeczce,

jak Ty, nie schlybi”.

Tak, to prawda. Schlebiał, jak nikt. Mówił, 
że ziemia bywa jak twarz ludzka, a ziemia 
śląska jest jak twarz pięknej dziewczyny, któ-
ra marzy o pierwszym kochaniu. 

A o kochaniu i on zawsze marzył. Do koń-
ca życia. Miłość była jego natchnieniem 
i inspiracją. Wspominałam już o tym, że 
swego czasu przyglądałam się Morcinkowi 
z bliska. Pięć lat temu pisałam o nim. Nie 
znałam go osobiście, umarł zanim się uro-
dziłam, ale spędziłam wiele godzin czyta-
jąc jego książki, listy i dokumenty. Rozma-
wiając z tymi, którzy go znali. Próbowałam 
poznać jego tajemnicę. Miał ją. Nie widzi-
my jego prawdziwej twarzy. Emilia Michal-
ska miała rację. Morcinek się stracił – zgu-
bił, pogubił. Stracił nie tylko pięćdziesiąt 
pięć lat temu, kiedy odszedł. Stracił się już 
wcześniej. Nie był sobą. „Ludzie są dobrzy” 
– pisał przed wojną. Czy mógł pod koniec 
życia te słowa powtórzyć? Może i spełniony 
jako pisarz, ale niespełniony jako mężczy-
zna kochający kolejne kobiety, uwikłany 
w PRL-owską rzeczywistość. Inny, niż są-
dzimy. Człowiek, którego dramat jedynie 
przeczuwam. I chcę jeszcze kiedyś o nim 
napisać. A żeby napisać – trzeba zrozu-
mieć. Spróbuję. 

Na razie – na koniec – o końcu jego życia. 
Zacytuję fragment tego, co pisała wówczas 
lokalna prasa: „Tysiące ludzi gromadziło 
się od wczesnych godzin rannych przed 
gmachem Teatru im. Adama Mickiewicza, 
gdzie w hallu wystawiona została trumna 
ze zwłokami Gustawa Morcinka, by oddać 
ostatni hołd wielkiemu pisarzowi. Przed dę-
bową trumną kłoniły się głowy przyjaciół i 
znajomych, starych i młodych, ludzi, którzy 
przybyli na pogrzeb pisarza z różnych stron 
kraju. (…)

Nad otwartym grobem Gustawa Morcin-
ka, który spoczął w mauzoleum dla zasłużo-
nych miasta Cieszyna, pierwszy przemówił 
przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu 
Frontu Jedności Narodu, Benon Stranz, 
przypominając wielkie zasługi Zmarłego dla 
zjednoczenia Śląska – nie tylko jako pisarza, 
ale także jako działacza społecznego, czyn-
nego w ruchu obrońców pokoju, we Froncie 
Narodowym oraz jako posła na sejm PRL…”.

Tak go żegnano. Tak o nim wówczas mó-
wiono. U progu nowego, 1964 roku. Ale to 
nie był jego pełny ani prawdziwy obraz. On 
wtedy wracał do domu. Jak strudzony piel-
grzym. 

Joanna Jurgała-Jureczka Jarosław jot-Drużycki
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Kolejny  
tematyczny kalendarz

Beata Schönwald

W połowie grudnia „Kalendarz 
Śląski 2019” Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego ujrzał 

światło dzienne. Jego promocja, o czym in-
formowaliśmy w zeszłym tygodniu, miała 
miejsce w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszy-
nie. Dziś chcemy tej publikacji przyjrzeć się 
bliżej.

„Kalendarz Śląski 2019” to kolejne, do-
kładnie mówiąc, czwarte wydanie tego ty-
tułu pod redakcją Izabeli Kraus-Żur. Redak-
torka, podejmując się tego zadania, obrała 
wtenczas koncepcję tematycznych kalenda-
rzy. Została jej wierna również przy wyborze 
tekstów do niniejszego wydania. Tematem, 
który przewija się praktycznie przez wszyst-
kie jego strony, jest sztuka.

Sztuka ma to do siebie, że ma wiele swo-
ich dziedzin, wiele przejawów i wiele posta-
ci. Czym może być i kto może się nią zajmo-
wać, doskonale pokazuje przegląd artystów 
Zaolzia na fotografiach i w krótkich wywia-
dach Mariana Siedlaczka. Ten cykl to jedna 
z mocniejszych stron wydawnictwa. Tworzy 
jego kręgosłup, przyciąga wzrok i dobrze się 
czyta. Postawione wszystkim te same kon-
kretne pytania, a także krótkie odpowiedzi, 
sprawiają, że czytelnik po przeczytaniu 
jednego odcinka automatycznie szuka ko-
lejnego. Z wywiadów zaś, w których artyści 
są pytani m.in. o definicję sztuki i kiczu, i 
notabene wielu z nich podaje bardzo orygi-
nalne odpowiedzi, wyciąga jasny wniosek – 
sztuka jest dla wszystkich. 

Na łamach „Kalendarza Śląskiego 2019” 
najwięcej miejsca poświęca się sztuce te-
atralnej. Można by powiedzieć, że aż na-
zbyt, bo większość pozostałych dziedzin 
potraktowana jest w znacznie węższym 
zakresie. Jest co prawda artykuł Czesła-

wa Gamrota o Witkacym i jego wizytach 
na Śląsku Cieszyńskim, przyczynek Woj-
ciecha Święsa o zanikającej sztuce pisania 
dedykacji, sylwetka XIX-wiecznej literatki, 
„apostołki wzajemności słowiańskiej w Pra-
dze”, Honoraty z Wiśniowskich Zapowej z 
pióra Zofii Tarajło-Lipowskiej czy przyczy-
nek Jana Brannego o Grupie Literackiej ‘63, 
jednak nawet wszystkie razem wzięte nie są 
w stanie zrównoważyć uwagi, jaka dostaje 
się teatrowi. W „Kalendarzu Śląskim” nie 
o rachunki jednak chodzi, tym bardziej że 
tematy teatralne podejmowane przez wielu 
autorów i w wielu aspektach (np. początki 
Sceny Polskiej, rozdawanie ról, prowadze-
nie prób, dziecko i scena) niewątpliwie na-
leżą do ciekawych. 

W „Kalendarzu…” sztuka obecna jest 
również w tekstach gwarowych, ba, na-
wet w starych dowcipach i reklamach. Nie 
brakuje też nowości wydawniczych z 2018 
roku, z których publikowane co ciekawsze 
fragmenty. Jest więc próbka „Półprawd i 
mitów o Polakach i Czechach” Izabeli Wała-
skiej czy kilka pieśni z zapisem nutowym z 
najnowszego opracowania prof. Daniela Ka-
dłubca pt. „Śpiywo Anna Chybidziurowa a 
jeji sómsiedzi”. 

Wczytując się w „Kalendarz Śląski 2019”, 
można z całą pewnością stwierdzić, że Iza-
bela Kraus-Żur jest wierna koncepcji ka-
lendarza o sztuce. Nie tworzy jednak dzieła 
ściśle monotematycznego, dla zamkniętej 
grupy odbiorców. Zamieszcza bowiem – 
niejako na zasadzie wyjątku potwierdzają-
cego regułę – również artykuły o tematyce 
historycznej (tekst o aneksji Zaolzia w 1938 
roku pisany z punktu widzenia prasy wi-
leńskiej), narodowej (artykuł o Fryderyku 
Kretchmannie) czy PZKO-wskiej (prezen-
tacja Sekcji Kobiet i jej kontaktów z Polską). 
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LICZBA DNIA

W SKRÓCIE

S P O R T PIĄTEK 28 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Ducháček to załatwi (film) 
7.25 Elixír i Halibela (bajka) 8.25 O 
księżniczce ze złotym łukiem (baj-
ka) 9.30 Piekarz cesarza (film) 10.50 
Cesarz piekarza (film) 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 O szew-
cu Andrzeju i hrabinie Julince (baj-
ka) 13.20 Wakacje pod psem (film) 
14.40 Szpinak czyni cuda (film) 
16.05 Cudowny nos (bajka) 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Tajem-
nica starego pistoletu (bajka) 21.30 
Wszystko-party 22.25 Olympic 
obchodzi 55 lat 23.25 Sylwestrowy 
program Miroslava Donutila 0.20 
Bananowe ciekawostki. 
TVC 2 
6.00 Kochamy obcych 6.25 Nurko-
wanie w jaskiniach pod Budapesz-
tem 7.20 Święty ojciec Franciszek 
8.25 Elżbieta II – królowa rekordów 
9.15 Jaś Fasola (s.) 9.40 Hercule Po-
irot – Czas przypływu (film) 11.15 
Josef Jungmann 11.30 Bernard 
Bolzano 11.45 Josef Kardinál Beran 
12.25 Podróż po Czechach i Mora-
wach 13.00 Wigilijne królestwo (baj-
ka) 13.30 Historia lasu 15.00 Żyrafy: 
zapomniane olbrzymy 15.50 Pálava 
16.20 Karkonosze 17.10 Z kucha-
rzem dookoła świata po Paryżu 18.15 
Jaś Fasola (s.) 18.45 Wieczorynka 
18.55 Marilyn – aukcja pewnego ży-
cia 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Błazen (film) 21.50 
Hercule Poirot: Pani McGinty nie 
żyje (film) 23.25 Glenn Miller: Jak 
zniknął? 0.25 Z kucharzem dookoła 
świata po Paryżu. 
NOVA 
6.05 Piękna i bestia (film anim.) 7.30 
Król złodziei (bajka) 8.35 Szczęśli-
wych świąt życzą ośmiornice (film) 
10.20 Junior (film) 12.20 Dobry 
dinozaur (film) 14.00 Gruby i chud-
szy (film) 15.45 Trzej bracia (bajka) 
17.30 Dirty Dancing (film) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Dziewczyna na miotle (film) 21.50 
Ultimatum Bourne’a (film) 0.00 Sła-
by punkt (film). 
PRIMA 
6.25 Puchaty patrol (s. anim.) 6.50 
Transformery (s. anim.) 7.20 Wilk i 
zając (s. anim.) 7.45 Bolek i Lolek na 
Dzikim Zachodzie (film anim.) 9.15 
Smerfy II (film anim.) 11.20 Mali 
agenci (film) 13.10 Piątek nie świą-
tek (film) 14.55 Dumna królewna 
(bajka) 16.35 Siedem kruków (bajka) 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Królewicz i Gwiazda Wieczor-
na (bajka) 22.05 Królowa pustyni 
(film) 0.35 Grzmot (film). 

SOBOTA 29 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 To neznáte Hadimršku (film) 
7.30 O wodzie, miłości i szczęściu 
(bajka) 8.20 Stara miłość nie rdze-
wieje (film) 9.55 Skrzyżowane mie-
cze (bajka) 11.05 Wszystko-party 
12.00 Tydzień w regionach 12.25 
Sylwester z dziadkiem (film) 12.45 
Królowa jeziora (bajka) 14.15 Na 
skraju lasu (film) 15.50 Wesoły Syl-
wester (pr. rozrywkowy) 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Najlepszy przyjaciel (bajka) 
21.40 Dobry wojak Szwejk (film) 
23.25 Powiedz mi (pr. rozrywkowy) 
0.25 Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rycerz Rdza-
wek (s. anim.) 6.15 Show Garfielda 
(s. anim.) 6.30 Franklin i przyja-
ciele (s. anim.) 6.55 Miś i lemingi 
(s. anim.) 7.10 Wigilijne wesele bał-
wana Karola 7.20 Masza opowiada 
bajki 7.30 Studio Kolega 9.00 Jaś 
Fasola (s.) 9.25 Hercule Poirot: Pani 

McGinty nie żyje (film) 11.00 Callas, 
Kennedy i Onassis – dwie królowe 
i jeden król 12.35 Z kucharzem do-
okoła świata po Paryżu 13.30 Mu-
zeum Střešovice 13.45 Nieudany 
diabeł (bajka) 14.15 To wspaniałe 
życie (film) 16.25 Sto cudów świata 
17.20 Dom czyli dokąd prowadzi 
nasza droga 18.15 Jaś Fasola (s.) 
18.45 Wieczorynka 19.00 Żyrafy: 
Zapomniane olbrzymy 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 
20.00 Chinatown (film) 22.10 Her-
cule Poirot: Kot wśród gołębi (film) 
23.45 Ucieczka na Tahiti. 
NOVA 
6.05 Looney Tunes Show (s. anim.) 
6.50 Kacze opowieści (s. anim.) 
7.40 Tom & Jerry Show (s. anim.) 
8.00 Diabeł i trzy złote włosy (baj-
ka) 9.05 Piekielne szczęście (bajka) 
11.15 Ostatni Mohikanin (film) 13.05 
O odważnym kowalu (bajka) 14.40 
Řachanda (bajka) 16.45 Nie wszyst-
ko złoto, co się świeci (film) 18.55 
Helena (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Harry Potter i Czara 
Ognia (film) 23.05 Jeszcze dłuższe 
zaręczyny (film) 1.10 Ostatni Mohi-
kanin (film). 
PRIMA 
6.05 Puchaty patrol (s. anim.) 6.30 
Transformery (s. anim.) 6.55 Rio II 
(film anim.) 8.55 Mali agenci II: Wy-
spa marzeń (film) 11.00 Scenariusz 
na miłość (film) 13.15 W sumie jeste-
śmy normalni (film) 15.10 Igraszki z 
diabłem (bajka) 17.00 Jak się budzi 
królewny (bajka) 18.55 Wiadomo-
ści 19.55 Top Star 20.15 Trzeci kró-
lewicz (bajka) 22.10 Na krawędzi 
(film) 0.20 Koneser (film). 

NIEDZIELA 30 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Sędzia i klejnot (bajka) 7.00 Królo-
wa jeziora (bajka) 8.30 Wakacje pod 
psem (film) 9.45 Kalendarium 10.00 
Kamera na szlaku 10.35 Obiektyw 
11.05 Dynastia Novaków (s.) 11.55 
Królewicze są do niczego (bajka) 
12.55 O Feniksie (bajka) 14.30 Do-
bry wojak Szwejk (film) 16.15 Sylwe-
ster 79 (pr. rozrywkowy) 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Życzenia na żądanie (film) 
21.45 Melduję posłusznie (film) 
23.20 Znów nadszedł Sylwester (pr. 
rozrywkowy) 0.15 Sylwestrowe Bol-
koviny. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rycerz Rdza-
wek (s. anim.) 6.20 Show Garfielda 
(s. anim.) 6.30 Nowości z natury 
6.40 Franklin i przyjaciele (s. anim.) 
7.05 Miś i lemingi (s. anim.) 7.20 
Masza i miś 7.30 Studio Kolega 9.00 
Czechosłowacki tygodnik filmowy 
9.15 Poszukiwania czasu utracone-
go 9.35 Jaś Fasola (s.) 10.00 David 
Suchet – w skórze Poirota 11.00 Her-
cule Poirot: Kot wśród gołębi (film) 
12.35 Z kucharzem dookoła świa-
ta po Paryżu 13.35 Najpiękniejszy 
dar (bajka) 14.10 Sto cudów świata 
15.05 Dom czyli dokąd prowadzi na-
sza droga 16.00 Jaś Fasola (s.) 16.30 
Skoki narciarskie: Turniej Czterech 
Skoczni Niemcy (transmisja) 18.30 
Ogród zoologiczny w afrykańskim 
stylu 18.45 Wieczorynka 18.55 
Świąteczne spotkanie przy muzyce 
19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Dwóch Jake’ów (film) 22.20 
Hercule Poirot: Trzecia lokatorka 
(film) 23.55 Mata Hari. 
NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.15 
Looney Tunes Show (s. anim.) 6.55 
Kacze opowieści (s. anim.) 7.40 Tom 
& Jerry Show (s. anim.) 8.00 Tite-
litury (bajka) 9.10 Piekielne szczę-
ście II (bajka) 11.10 Pod Pięcioma 
Wiewiórkami (film) 12.35 Królewna 

Śnieżka i siedmiu krasnoludków 
(film anim.) 14.05 Trzech wetera-
nów (bajka) 15.55 Z diabłami nie 
ma żartów (bajka) 17.45 Przyjaciel 
na niepogodę: Historia z Brookly-
nu (film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Holiday (film) 22.45 
Sędzia (film) 1.15 Pod Pięcioma Wie-
wiórkami (film). 
PRIMA 
6.20 Puchaty patrol (s. anim.) 6.50 
Transformery (s. anim.) 7.20 Pią-
tek nie świątek (film) 9.00 Małpa w 
hotelu (film) 10.55 Mali agenci 3D: 
Trójwymiarowy odjazd (film) 12.30 
Piękna i bestia (film) 14.30 Kate 
& Leopold (film) 16.55 Królewicz i 
Gwiazda Wieczorna (bajka) 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Karel Svoboda 80 22.15 Czekolada 
(film) 0.35 Siedem dusz (film). 

PONIEDZIAŁEK 31 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Oszczędności 6.15 O Feniksie 
(bajka) 7.45 Sylwestry Vladimíra 
Menšíka 8.30 Pasierbica kłusowni-
ka (film) 10.25 Dzwoniące miecze 
(bajka) 11.30 RumplCimprCampr 
(bajka) 13.00 Melduję posłusznie 
(film) 14.35 Przebój kinowy (film) 
16.05 Królestwo potoków (bajka) 
17.30 Królewska obietnica (bajka) 
19.00 Bohouš (film) 19.30 168 go-
dzin 20.00 Cuda natury 21.00 Hotel 
Hvězdář – 75. urodziny Václava Nec-
kářa 22.10 Wszystko-party 23.05 Pr. 
rozrywkowy 0.01 Noworoczny toast 
0.03 Przy muzyce w Sylwestra 0.55 
Sylwester na życzenie 3.30 Menšíko-
viny. 
TVC 2 
6.00 Islandzkie piórka 6.25 Cimr-
manowie 7.25 Czechosłowacki ty-
godnik filmowy 7.40 Poszukiwania 
czasu utraconego 8.00 Nasze trady-
cje 8.30 Jaś Fasola (s.) 8.55 Sylwe-
ster z Moravanką 9.25 Drogi zmarły 
(film) 10.10 Nadworny błazen (film) 
11.50 Podróż po Szampanii 12.15 
Łzy, jakich świat nie widział (film) 
12.40 Z kucharzem dookoła świa-
ta po Paryżu 13.35 Osioł w historii 
ludzkości 14.30 Trabantem na sam 
koniec świata 16.15 Jaś Fasola (s.) 
16.40 Jára Cimrman leżący, śpiący 
(film) 18.05 Zdobycie bieguna pół-
nocnego (teatr) 20.00 La La Land 
(musical) 22.05 Nietykalni (film) 
0.01 Noworoczny toast 0.04 Sylwe-
strowa impreza – Kula Ziemska 0.45 
Wino a nie woda 1.35 Z kucharzem 
dookoła świata po Paryżu 2.35 Jaś 
Fasola (s.). 
NOVA 
6.05 Scooby-Doo i plażowy potwór 
(film anim.) 6.30 Aryskotraci (film 
anim.) 7.50 O Śpiącej Królewnie (baj-
ka) 9.20 Księga dżungli (film anim.) 
10.45 Sylwester w Nowym Jorku 
(film) 12.45 Szkoła podstawą życia 
(film) 14.30 Dziewczyna na miotle 
(film) 15.55 Dziadek Mróz (bajka) 
17.35 Wiadomości, sport, pogoda 
18.00 Liczyrzepa i narciarze (film) 
19.30 Sylwestrowe wiadomości 
20.35 Twoja twarz brzmi znajomo – 
Sylwester z przyczepy 0.00 Przeboje 
z Placu Wacława 1.05 Michal David 
50 – Impreza roku 2.30 Szkoła pod-
stawą życia (film). 
PRIMA 
6.55 Puchaty patrol (s. anim.) 7.20 
My Little Pony (s. anim.) 7.40 Przy-
gody Bolka i Lolka (s. anim.) 8.15 
Epoka lodowcowa III: Epoka dino-
zaurów (film anim.) 9.50 W sumie 
jesteśmy normalni (film) 11.30 Pan 
Popper i jego pingwiny (film) 13.15 
Dwóch gniewnych ludzi (film) 15.10 
Mój grzeszny mąż (film) 17.10 Wiel-
kie wiadomości 17.15 Trzeci króle-
wicz (bajka) 19.05 Czechy i Słowacja 
obchodzą Sylwestra 20.20 Prima 
Partička Sylwester 2018 21.40 Cze-
ska impreza z Impulsem 2018 0.00 

Komicy z o.o., The Tour 2.00 Na kra-
wędzi (film). 

WTOREK 1 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Perły i róże (bajka) 6.30 Pasier-
bica kłusownika (film) 8.30 Zawia-
dowca stacji (film) 10.00 Dalskaba-
ty, grzeszna wieś czyli Zapomniany 
diabeł (bajka) 11.55 Cudowne miecze 
(bajka) 13.00 A co ślub, królewiczu? 
(bajka) 14.30 Niech przyleci bocian, 
królowo! (bajka) 16.05 Duch nad zło-
to (bajka) 17.40 Tajemnice Leśnego 
Królestwa (bajka) 18.55 Wiadomo-
ści, pogoda, sport 20.00 Boso po 
ściernisku (film) 21.45 Ósme części 
(film) 23.10 Zawiadowca stacji (film) 
0.40 Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.00 Powrót na białe odludzie 6.25 
Karkonosze 8.05 Wiadomość od 
Tomasza Baťi 8.35 Wełtawa – staro-
nowa droga 9.05 To wspaniałe życie 
(film) 11.15 Koncert Noworoczny 
Filharmoników Wiedeńskich 13.45 
Mowa noworoczna kardynała Do-
minika Duki 13.55 Złoty orzeszek 
2018 (wręczenie nagród) 14.50 Z ku-
charzem dookoła świata po Paryżu 
15.55 Skauci bez lilii 16.50 Eksport 
królewien 17.15 Wspólne przesłucha-
nie: Dominik Duka i Milan Kňažko 
18.00 Noworoczna uroczystość eku-
meniczna 2019 (transmisja) 19.05 
Agnieszka Czeska 20.00 Planeta 
Czechy (film) 21.25 Małżonkowie 
roku drugiego (film) 23.05 Niech 
żyją pończochy 0.00 Z kucharzem 
dookoła świata po Paryżu. 
NOVA 
6.10 Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków (film anim.) 7.35 
Jack Frost (film) 9.15 Čtyřlístek ve 
službách krále (film anim.) 10.55 
Hotel pod Błękitną Gwiazdą (film) 
12.40 Holiday (film) 15.00 Jestem 
na tak (film) 16.50 Babciu, czaruj! 
(bajka) 18.05 Pałko, wyjdź z worka! 
(bajka) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Butelki zwrotne (film) 
22.10 Nico – ponad prawem (film) 
0.00 Kolega na niepogodę II: Histo-
ria z Brooklynu (film). 
PRIMA 
6.30 Puchaty patrol (s. anim.) 7.00 
My Little Pony (s. anim.) 7.25 Król 
Maciuś (film anim.) 8.55 Annie 
(film) 11.15 Jak zostać kotem (film) 
12.50 Wszystko o Stevenie (film) 
14.45 Stał przy kasie (film) 16.45 
Pokojówka na Manhattanie (film) 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Szpiedzy z sąsiedztwa (film) 
22.15 Po katastrofie (film) 0.00 
Dwóch gniewnych ludzi (film). 

ŚRODA 2 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O wodzie, miłości 
i szczęściu (bajka) 9.50 Złota panna 
(bajka) 11.00 Bajka o ludzkiej du-
szy 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Niech żyją rycerze! (film) 14.15 
O królewiczu Grubasie (bajka) 15.00 
Losy gwiazd 15.50 Ośmiornice z II 
piętra (film) 16.50 Jak smakuje mi-
łość (bajka) 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 Opieka domowa 
(film) 21.30 Definicja miłości (film) 
22.55 Serduszko (film) 0.25 Banano-
we rybki. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Jaś Fasola (s.) 
8.55 Hercule Poirot: Trzecia loka-
torka (film) 10.30 Sto cudów świata 
11.35 Nadworny błazen (film) 13.15 
Zdobycie bieguna północnego (teatr) 
15.10 Klucz 15.40 Samotna 16.40 La 
La Land (musical) 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Eva Pilarová 19.20 Podróż 
po Szampanii 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Hercule 

Poirot: Rendez-vous ze śmiercią 
(film) 21.40 Mózg za miliard dola-
rów (film) 23.30 Z kucharzem do-
okoła świata 0.35 Skauci bez lilii. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Kim 
jest Clark Rockefeller (film) 10.35 
Misja nowy dom 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 13.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.20 Dr House (s.) 
16.00 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.20 Krok za krokiem (s.) 
18.10 Misja nowy dom 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Zemsta 
cieciów (film) 22.05 Rekrut (film) 
0.15 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.20 Puchaty patrol (s. anim.) 
6.50 My Little Pony (s. anim.) 7.30 
M.A.S.H. (s.) 9.35 Policja w akcji 
10.30 Chmury na horyzoncie (film) 
12.20 Południowe wiadomości 12.35 
Gliniarz i prokurator (s.) 13.35 Le-
karz z gór (s.) 14.35 Komisarz Rex na 
tropie (s.) 16.35 Popołudniowe wia-
domości 16.50 Policja w akcji 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Maigret zastawia sidła (film) 22.15 
Show Jana Krausa 23.20 Policja w 
akcji 0.10 Komisarz Rex na tropie (s.). 

CZWARTEK 3 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Dynastia No-
vaków (s.) 9.50 Sen (film) 10.05 
Ośmiornice z II piętra (s.) 11.05 Losy 
sław 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Pr. rozrywkowy 13.05 Nie wa-
haj się i kręć! 14.10 Absolutnie bez-
nadziejna sprawa (film) 15.00 Losy 
gwiazd 15.55 Ośmiornice z II piętra 
(s.) 16.55 Ostatni czar (bajka) 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Instala-
tor z Tuchlovic (film) 21.25 Samotni 
(film) 23.15 Za rok o tej samej porze 
(film) 1.10 Obiektyw. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Eksport kró-
lewien 8.55 Hercule Poirot: Rendez-
-vous ze śmiercią (film) 10.30 Mata 
Hari 11.25 Z kucharzem dookoła 
świata po Paryżu 13.30 Niech żyją 
pończochy 14.25 Mózg za miliard 
dolarów (film) 16.10 David Suchet 
– w skórze Poirota 17.05 Tramwaj 
konny 17.20 Planeta Czechy 18.45 
Wieczorynka 18.55 Nasze tradycje 
19.20 Kawiarnia w mroku 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Hercule Poirot: Przyjdź i zgiń 
(film) 21.35 Excalibur (film) 23.55 
Dom, czyli dokąd prowadzi nasza 
droga. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 
Zemsta cieciów (film) 10.35 Misja 
nowy dom 12.00 Południowe wia-
domości 12.25 Krok za krokiem (s.) 
13.10 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.20 Dr House (s.) 16.00 
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 
16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.20 Krok za krokiem (s.) 18.10 Mi-
sja nowy dom 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Narzeczony 
mimo woli (film) 22.20 Karmazy-
nowy przypływ (film) 0.30 Dr Ho-
use (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 
6.40 My Little Pony (s. anim.) 7.25 
M.A.S.H. (s.) 9.25 Policja w akcji 
10.25 Dwie siostry (film) 12.15 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Gliniarz 
i prokurator (s.) 13.30 Lekarz z gór 
(s.) 14.30 Komisarz Rex na tropie (s.) 
16.35 Popołudniowe wiadomości 
16.50 Policja w akcji 18.55 Wiado-
mości 19.55 Top Star 20.15 Noc w 
muzeum (film) 22.30 Tak jest, sze-
fie! 23.50 Policja w akcji 0.45 Komi-
sarz Rex na tropie (s.). 

Gotowi, by dać czadu
W najbliższą niedzielę na obiekcie Shattenbergaschanze w Oberstdorfie zostanie 
zainaugurowana 66. edycja Turnieju Czterech Skoczni. W wymagającym i prestiżowym 
turnieju zaprezentują się najlepsi skoczkowie świata. Wśród faworytów wymieniani są 
również Polacy – Kamil Stoch i Piotr Żyła. 

Janusz Bittmar

Dla polskiej kadry za spraw-
dzian generalny posłużyły 
mistrzostwa krajowe w Zako-

panem, gdzie ze zwycięstwa radował 
się Kamil Stoch. Lider polskiej druży-
ny idealnie trafił z formą przed Tur-
niejem Czterech Skoczni, na którym 
wystartuje w roli obrońcy tytułu. Ka-
mil Stoch triumf na Wielkiej Krokwi 
skomentował w swoim typowym sty-
lu.  – To był super konkurs dla mnie. 
Czułem się dzisiaj naprawdę świet-
nie, a skoki były totalnie na luzie. 
Bez żadnych niepotrzebnych emocji. 
Sprawiały mi one mnóstwo radości. 
Przy tym świetnie się bawiłem, bo 
naprawdę dopisali kibice – stwier-
dził aktualny mistrz Polski. Co cieka-
we, Stoch wrócił na mistrzowski fotel 
„Made In Poland” po trzech latach 
przerwy. Po raz ostatni cieszył się z 
wygranej w krajowym czempionacie 
w 2015 roku. 

W klasyfikacji generalnej Pu-
charu Świata 2018/2019 Kamilowi 
Stochowi przypada trzecia loka-
ta. Stocha wyprzedza kolega z re-
prezentacji, wiślanin Piotr Żyła, 
liderem rankingu jest zaś feno-
menalnie skaczący Japończyk Ry-
oyu Kobyashi. O aktualnej formie 
Japończyka można przeczytać co 
najwyżej w tabloidowej prasie (naj-
bardziej zbliżone do rzeczywistości 
dane posiadają oczywiście dzienni-
karze japońskich brukowców), cała 
japońska kadra stara się bowiem 
skupić na spokojnych, w większo-
ści zamkniętych dla prasy trenin-
gach. Polacy trenujący bez zasłony 
dymnej poinformowali natomiast 
wszechobecnych szpiegów o nie-
co słabszej dyspozycji Piotra Żyły. 
Popularny „Wiewiór”, który w Za-
kopanem uplasował się dopiero na 
szóstej pozycji, w oszczędny spo-
sób podchodził również do rozmów 
z dziennikarzami. Można więc co 
najwyżej wróżyć z fusów powody, 

dla których Żyła nie wywiązał się 
na Wielkiej Krokwi z roli jednego z 
faworytów do zwycięstwa.   

Stefan Horngacher, szkolenio-
wiec polskiej kadry, z zadowoleniem 
skwitował udane skoki wicemistrza 
Polski, Dawida Kubackiego. – Widać 
progresję – ocenił. Kubacki może 
być czarnym koniem zbliżającego 
się Turnieju Czterech Skoczni, ta-
kim przyczajonym tygrysem i ukry-
tym smokiem polskiej reprezenta-
cji. Sam zawodnik był jednak dosyć 
surowy w swoich ocenach. – Ten 
świąteczny konkurs nie wyszedł mi 
do końca tak, jakbym chciał. Nie 
były to wprawdzie skoki na złym 
poziomie, ale jednak trochę im bra-
kowało – stwierdził. – Fajnie było 
w serii próbnej i w pierwszej, choć 
nie ustrzegłem się drobnych pro-
blemów po wyjściu z progu. W serii 
finałowej spóźniłem skok i dlate-
go nie było do końca tak, jakbym 
chciał. Ogólnie jednak było pozy-

tywnie. Dobrze było się rozruszać 
po świętach – stwierdził Kubacki. 
Do przewidywalnej formy wrócił też 
Stefan Hula, który w Zakopanem 
cieszył się z brązu. – Jestem zado-
wolony z tych zawodów, ale trudno 
nie być, jeżeli zdobywa się medal. 
Może warunki na skoczni nie były 
optymalne, bo wiatr trochę kręcił, 
ale uważam, że moje skoki były cał-
kiem niezłe. 

Na chwilę obecną polska kadra 
przenosi się do Oberstdorfu, gdzie 
już jutro zostaną przeprowadzone 
kwalifikacje do niedzielnego kon-
kursu. W tym roku po raz pierw-
szy wszyscy zawodnicy (nawet ci 
z TOP 10 klasyfikacji generalnej), 
będą musieli się kwalifikować. Tur-
niej Czterech Skoczni to jedyne ta-
kie zawody w całym sezonie, które 
rozgrywane są w systemie „KO”. W 
pierwszej serii skoków zawodnicy 
wybierani są wg rezultatów osią-
gniętych w kwalifikacjach: najsłab-

szy z najlepszym, czyli 50. miejsce 
z 1. miejscem, 49. z 2. itd. W drugiej 
serii widzowie obejrzą zwycięzcę z 
danej pary plus pięciu tzw. „lucky 
losers” – pięciu przegranych za-
wodników, którzy zdobyli najwię-
cej punktów.  

TURNIEJ  
CZTERECH SKOCZNI
Oberstdorf (Niemcy)

29. 12. kwalifikacje (16.30),  
30. 12. serie konkursowe (16.30)

Garmisch-Partenkirchen (Niemcy) 
31. 12. kwalifikacje (14.00),  
1. 1. 2019 serie konkursowe 
(14.00)

Innsbruck (Austria)
3. 1. 2019 kwalifikacje (14.00),  
4. 1. serie konkursowe (14.00)

Bischofshofen (Austria)
5. 1. 2019 kwalifikacje (17.00),  
6. 1. serie konkursowe (17.00) 

• Podium mistrzostw Polski. Od lewej: 
Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan 
Hula. Fot. PZN

Stalownicy 

w Davos

Stalownicy Trzyniec walczą w 
tych dniach w najstarszym tur-

nieju planety – Pucharze Spenglera 
w szwajcarskim Davos. Wczoraj, po 
zamknięciu numeru, trzyńczanie 
zmierzyli się z fińskim klubem 
KalPa Kuopio, zaś na inaugurację 
przegrali w karnych z rosyjskim 
Magnitogorskiem (1:2). Gospoda-
rzem turnieju jest zespół HC Davos, 
a tradycyjnym uczestnikiem repre-
zentacja Kanady. 

 (jb)

TIPSPORT EKSTRALIGA

ML. BOLESŁAW – 
WITKOWICE 4:1
Tercje: 1:0, 1:1, 2:0. Bramki i asysty: 
18. Skalický (T. Knotek, Vondrka), 
22. Žejdl, 49. Bernad (P. Musil), 
56. Žejdl (Pabiška, Vondrka) – 32. 
Szturc (O. Roman). Witkowice: Bar-
tošák – Výtisk, D. Krenželok, Šidlík, 
Gregorc, Mrázek, Baranka, Černý – 
Olesz, Lev, Dej – D. Květoň, Roman, 
Tybor – Kucsera, Toman, Szturc – 
Schleiss, Š. Stránský, Zdráhal. 

Kluczem do sukcesu gospodarzy 
były udane przewagi liczebne. Ho-
keiści Witkowic wszędzie byli ciut 
później od rywala. – Twierdzę, że 
dla każdego zespołu mecz rozgry-
wany przed własną publicznością 
w okresie świątecznym jest… świę-
tem i właśnie w taki sposób pode-
szli do tego spotkania gospodarze – 
stwierdził szkoleniowiec Witkowic, 
Jakub Petr. – Nam zabrakło szczę-
ścia i zimnej krwi w ofensywie. 

Lokaty: 1. Trzyniec 60, 2. Liberec 
55, 3. Hradec Kr. 52,… 6. Witkowice 
47 pkt. Dziś (17.30): Witkowice – 
Pilzno.  (jb)

5
Jutro minie 5. rocznica wypadku 
legendarnego kierowcy Formuły 1, 
Niemca Michaela Schumachera (na 
zdjęciu). Siedmiokrotny mistrz świata 
po koniec 2013 roku uległ poważ-
nemu wypadkowi na nartach we 
francuskich Alpach, po którym przez 
kilka miesięcy znajdował się w śpiącz-
ce farmakologicznej. Schumacherem, 
który przeszedł dwie operacje głowy, 
opiekuje się najbliższa rodzina. Ak-
tualny stan jego zdrowia owiany jest 
tajemnicą. Kariera sportowa Michaela 
Schumachera była inspiracją m.in. dla 
polskiego kierowcy Roberta Kubicy, 
który w przyszłym roku będzie się ści-
gał w bolidzie Williamsa.  (jb)

PIŁKARSKA SARDYNIA DA SIĘ 
LUBIĆ. Włoska Serie A zwabiła ko-
lejnego polskiego piłkarza. W lipcu 
2019 roku kontrakt z Cagliari Calcio 
podpisze 18-letni Sebastian Walu-
kiewicz. Obrońca reprezentacji Polski 
U-20 wyjechał do Włoch przed świę-
tami Bożego Narodzenia i przeszedł 
badania medyczne w Cagliari Calcio. 
Dotychczasowy pracodawca, Pogoń 
Szczecin, ma dostać za niego ok. 4 
mln euro, a piłkarz będzie walczył o 
miejsce w składzie klubu z Serie A 
od lata.
NOWA RADWAŃSKA? Jutro w Auc-
kland zaczynają się kwalifikacje do 
turnieju WTA (pula nagród 250 tys. 
dol.). Wystartuje w nich 17-letnia Iga 
Świątek, zwyciężczyni tegorocznego 
juniorskiego Wimbledonu. Będzie to 
dla warszawianki debiut w turnieju 
tak wysokiej rangi.  (jb)



14  ♩ Głos   |   piątek   |   28 grudnia 2018 ♩   15Głos   |   piątek   |   28 grudnia 2018

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Kró-
lowa Śniegu (28, 29, godz. 16.00); 
Teraz albo nigdy (28, godz. 
17.30); Bohemian Rhapsody (28, 
29, godz. 19.00; 30, godz. 16.00); 
Úsměvy smutných mužů (28-
30, godz. 20.00); Čertoviny (30, 
godz. 10.00); Mikołaj i spółka (2, 
godz. 16.00); The Perfect Kiss (2, 
3, godz. 17.30); Aquaman (2, 3, 
godz. 19.00); Narodziny gwiaz-
dy (2, godz. 20.00); Čertí brko (3, 
godz.16.00); KARWINA – Cen-
trum: Grinch (28, godz. 15.00); 
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie 
Grindelwalda (28, godz. 17.00); 
Bohemian Rhapsody (28, godz. 
20.00); Bumblebee (29, godz. 
13.00; 2, godz. 17.30); O zaniklé 
Karvinné (29, godz. 16.00, 18.00); 
Narodziny gwiazdy (29, godz. 
20.00); Aquaman (30, godz. 19.30; 
3, godz. 19.45); Asteriks i Obeliks. 
Tajemnica magicznego wywa-
ru (30, godz. 15.00); Teraz albo 
nigdy (2, godz. 20.00); Mary Po-
ppins powraca (3, godz. 17.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Królo-
wa Śniegu (28-30, godz. 15.00); 
Bumblebee (28-30, godz. 17.30); 
Bohemian Rhapsody (28-30, 2, 3, 
godz. 20.00); Narodziny gwiazdy 
(2, godz. 15.30); Teraz albo nigdy 
(3, godz. 17.30); CZ. CIESZYN – 
Central: Pat i Mat (2, godz. 15.30); 
Hovory s TGM (2, godz. 17.30); 
Utop se, nebo plav (3, godz. 17.30); 
CIESZYN – Piast: Mary Poppins 
powraca (28-30; 2, 3, godz. 15.00, 
17.30).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE – 
Zapraszamy na 92. Babski Bal, 
który odbędzie się w sobotę 23. 2. 
2019 od godz. 19.00 w Domu 
PZKO w Hawierzowie-Błędowi-
cach. Do tańca przygrywa zespół 
„Mr Baby”. W programie wy-
stęp pary tanecznej KT „Elan” 
z Trzyńca, tradycyjny występ 
chłopobaletu, wybór lwa salonu 
i inne atrakcje. Wodzirejką balu 
będzie Ewa Troszok. Według re-
gulaminu z 1928 roku kobietki 
cały wieczór proszą panów do 
tańca. Miejscówki można nabyć 

od 7. 1. 2019 u Danki Śmiłowskiej 
w bibliotece w Domu PZKO, tel. 
724 576 527. Więcej informacji na 
www.babskibal.wz.cz.
GRÓDEK – MK PZKO oraz Urząd 
Gminy zapraszają do udziału w 
Noworocznym Turnieju Tenisa 
Stołowego w sali gospody „U Bu-
rego” w Gródku: sobota 5. 1. 2019 
– dzieci i uczniowie szkół śred-
nich; niedziela 6. 1. 2019 – doro-
śli. Prezentacja uczestników w 
godz. 8.00-8.30.
MILIKÓW-PASIEKI – MK PZKO 
zaprasza swych członków i sym-
patyków w piątek 28. 12. o godz. 
15.00 do Domu PZKO na Poże-
gnanie Roku. W programie mię-
dzy innymi sprzedaż „Kalenda-
rza Śląskiego”.
OLBRACHCICE – Zaprasza-
my na wigilijkę, która odbędzie 
się w piątek 28. 12. o godz. 16.00 
w Domu PZKO. Z programem 
świątecznym wystąpią gościn-
nie: rodzeństwo Krystyna Pęka-
ła – fortepian i śpiew oraz Adam 
Pękała – kontrabas. Wszystkich 
członków i sympatyków zaprasza 
Zarząd Koła.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków i sym-
patyków w niedzielę 6. 1. o godz. 
15.00 do Domu PZKO na Spotka-
nie świąteczno-noworoczne ze 
wspólnym śpiewaniem kolęd. 
PTTS „BŚ” – Zaprasza na przed-
sylwestrowy wymarsz na Ko-
zubową, który odbędzie się w 
sobotę 29. 12. Wyjście dowolną 
trasą. Zapisy w schronisku w 
godz. 10.00-13.00. Inf.: 731  244 
346, www.ptts-beskidslaski.cz.
 zaprasza na tradycyjny nowo-
roczny wymarsz na Skałkę w so-
botę 5. 1. Dojście do schroniska 
dowolną trasą. Rejestracja w go-
dzinach 9.30-11.30.
RYCHWAŁD – MK PZKO zapra-
sza swych członków i sympaty-
ków w sobotę 29. 12. o godz. 15.00 
na wigilijkę do Domu PZKO. W 
programie „Rychwałdzianie”, 
„Familijo”, wspólne śpiewanie 
kolęd i łamanie się opłatkiem.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zapra-
sza w piątek 28. 12. o godz. 16.00 
do Domu PZKO na tradycyjną wi-
gilijkę połączoną ze spotkaniem 
z tegorocznymi jubilatami Koła. 
W programie wystąpi chór mie-
szany „Hasło” oraz gościnnie ze-
spół śpiewaczy „Olzanki” z Olzy 
(Polska). Podczas imprezy można 
zakupić „Kalendarz Śląski” oraz 
miejscówki na bal pn. „W starym 
kinie”.
 MK PZKO zaprasza na bal pn. 
„W starym kinie”, który odbędzie 
się w sobotę 19. 1. o godz. 19.00 
w sali restauracji „U Haladů” w 
Skrzeczoniu. W programie wy-
stąpi zespół taneczny „Suszanie” 
z MK PZKO Sucha Górna, do tań-
ca przygrywa M – band Michał 
Veselý. Przedsprzedaż miejscó-
wek w cenie 300 kc do 15. 1. 2019 
od poniedziałku do czwartku w 

godz. 9.00-16.00 w biurze ČMSS-
-Liška na Rynku T.G. Masaryka 
942 w Boguminie, Tadeusz Gu-
ziur – komórka 604 576 461.

OFERTY

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz 
usługi transportowe.  
Tel. +48 601 478 108. GŁ-602

KONCERTY

TRZYNIEC – Polski Zespół Śpie-
waczy „Hutnik” pod batutą Ceza-
rego Drzewieckiego, zaprasza na 
tradycyjny Koncert Świąteczny 
28. 12. o godz. 17.00 w trzyniec-
kim DK „Trisia”. Gościem kon-
certu będzie Kameralny Zespół 
Śpiewaczy TA Grupa pod dyrek-
cją Joanny Nowickiej.

WYSTAWY

POWIATOWE ARCHIWUM 
PAŃSTWOWE Karwina, ul. 
Frysztacka 55/17: do 31. 1. 2019 
wystawa pt. „Karwina. Od soli do 
węgla”. Czynna: po, śr: w godz. 
8.00-17.00, wt, czw: w godz. 8.00-
14.00, pt: w godz. 8.00-12.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ja-
błonkowie, Rynek Mariacki 
14: do 28. 2. 2019 wystawa pt. 
„Świat dzieci”; stała ekspozycja 
pt. „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Wystawa czynna: po-pt: 
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.00-
17.00.
 SALA WYSTAW W Hawierzo-
wie, Pavlovova 583/2: do 31. 3. 
2019 wystawa pt. „Architektura i 
kultura mieszkaniowa w czasach 
pierwszej republiki”. Czynna: po-
-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz. 
13.00-17.00. 
 SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka 10/8: do 31. 1. 
2019 wystawa pt. „Repliki stro-
jów z pierwszej republiki”. Czyn-
na: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: 
godz. 13.00-17.00. 
 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Polna 964: stała eks-
pozycja pt. „Orłowa – przeszłość 
i teraźniejszość”. Czynna: po-pt: 
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.00-
17.00.
 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, K Muzeu 89: do 31. 12 wy-
stawa pt. „V žáru výhně”. Czyn-
na: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: 
godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
Czynne codziennie w godz. 9.00-
17.00. 

I N F O R M AT O R

I N F O R M A T O R 

Czytaj nas codziennie!
www.glos.live

Cieszyniacy powitają Nowy Rok na moście Przyjaźni! Tradycyjny 
już, noworoczny pokaz sztucznych ogni rozświetli niebo 1 stycznia 
o godzinie 17.00. Organizatorzy proszą jednak, by przed wyjściem 
z domu zadbać o bezpieczeństwo i spokój zwierzaków.

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 23 grudnia 2018 
zmarł w wieku niespełna 70 lat nasz Kochany Mąż, Oj-
ciec, Dziadek i Teść

śp. STANISŁAW KAFKA
pochodzący z Karwiny, zamieszkały w Błędowicach

Ostatnie pożegnanie Drogiego Zmarłego odbędzie się 
w sali pogrzebowej w Suchej Górnej w piątek 28. 12. 
2018 o godz. 13.00. O chwilę wspomnień proszą żona 
Janka, córka Michasia i syn Tomasz.

 GŁ-719

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

WALUTY

BENZYNA

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 27. 12. 2018
 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,62 zł
ON  5,00 zł
LPG 2,13 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  4,69 zł
ON  4,98 zł
LPG 2,32 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,65 zł
ON  4,96 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,58 zł  
ON  4,78 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  32,50 kc  
ON  32,70 kc  (szb)

Kursy walut w kantorach  
z dnia 27. 12. 2018

Cieszyn, ul. Zamkowa
  kupno sprzedaż
CZK  0,162 0,168
EUR  4,240 4,310
USD  3,730 3,830

Bielsko-Biała, CH Auchan
 kupno sprzedaż
CZK  0,163 0,169
EUR  4,220 4,320
USD  3,710 3,830

 Czeski Cieszyn, dworzec
 kupno sprzedaż
PLN 6,000 6,140
EUR 25,500 26,200
USD 22,400 23,200

Trzy dwudziestki już przeżyłaś 
i niejedno zobaczyłaś.
Więc na Twoje urodziny
dużo zdrowia Ci życzymy!

Życzenia urodzinowe 

Kochanej HALINCE
ślą Grażyna i Roman.
 GŁ-683

Dzisiaj, dnia 28 grudnia, minie 15 lat od chwili, kiedy 
nas opuścił Ukochany Mąż i Ojciec

śp. inż. OTOKAR HELIS
z Czeskiego Cieszyna

Wszystkich, którzy Go znali i szanowali, o chwilę wspo-
mnień, prosi żona Maria z rodziną.
 Gł-71

Dnia 28 grudnia 2018 obchodziłaby 70. urodziny nasza 
Kochana Żona, Mama, Babcia i Siostra

śp. STANISŁAWA MARTYNEK
z Kocobędza

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-716

Dnia 28 grudnia 2018 mija czwarta rocznica śmierci na-
szego Ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

śp. FRANCISZKA ZAWADY

O chwilę wspomnień i zadumy prosi rodzina.
 GŁ-706

Dnia 29 grudnia 2018 obchodzi swój życiowy jubileusz

inż. JERZY WACŁAWIK
z Piotrowic

Z tej okazji serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślno-
ści składają żona, córka i syn z rodziną.
 RK-150

Dziś, 28. 12., mija 18. bolesna rocznica śmierci naszego Kochanego Taty, 
Dziadka i Pradziadka

śp. DOMINIKA SIWKA 
ze Stonawy

Z miłością, szacunkiem i wdzięcznością wspominają córki i syn z rodzi-
nami.
 GŁ-720

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie: • W 

redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 28, Cze-
ski Cieszyn w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 
766 e-mail: ogloszenia@glos.live • W firmie 

Hudeczek Service, sp. z o.o. – Studio Graficz-
ne, Hudeczek Service sp. z o.o., Olbrachcice, 
Stonawska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: 
ad.servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatury 

Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysztacie (przy 
rynku) w po: 13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 

13.00-18.00, czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00. Poza godzinami 
otwarcia podanie ogłoszenia można uzgodnić 
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 724 
751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz. Uwaga 
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” należy 

przysyłać bądź przynosić osobiście do redakcji 
do godz. 12.00 dnia poprzedzającego wydanie 
gazety. W przypadku nekrologów czekamy do 
godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgłosić 

telefonicznie fakt zamówienia ogłoszenia.

Ostatnie »Cymelia«
W piątek 28 grudnia o godz. 17.00 
Książnica Cieszyńska zaprasza na 
ostatnie w tym roku spotkanie z 
cyklu „Cymelia i osobliwości w 
zbiorach Książnicy Cieszyńskiej”. 
Tym razem zostanie ono poświęco-
ne jednemu z przedstawicieli rodu 
Michejdów.

Kornel Michejda, bo o nim mowa, 
lekarz, profesor chirurgii i rektor 
Akademii Medycznej urodził się 26 
października 1887 r. w Bystrzycy. 
Najstarsze dokumenty dotyczące 
rodziny Michejdów wymieniają Jana, 
który w 1794 r. za 100 florenów 
kupił gospodarstwo rolne w Ol-
brachcicach. 

Młody Kornel po ukończeniu cie-
szyńskiego gimnazjum podjął studia 
medyczne na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie, które ukończył 
w 1911 r. W 1922 r. został profeso-
rem chirurgii i kierownikiem kliniki 
Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie, którą stworzył praktycznie 
od podstaw. Jego specjalizacją była 
chirurgia przewodu pokarmowego, 
aczkolwiek spektrum jego zaintere-
sowań medycznych było dużo więk-
sze. W czasie II wojny światowej 
działał w konspiracji, m.in. ukrywał 
Żydów. Jego letniskowy dom nad 
Jeziorem Gulbińskim niedaleko Wil-
na stał się miejscem schronienia dla 
żydowskich przyjaciół – profesorów 
Ignacego Abramowicza i Michała 
Reichera. Zamieszkali oni tam wraz 
z kilkoma siostrami nazaretankami w 
czerwcu 1941 r. Siostry opiekowały 
się profesorami, a swoją obecnością 
stwarzały alibi dla częstych trans-
portów żywności. Za tę działalność 
w 1992 r. nadano Kornelowi Michej-
dzie pośmiertnie medal „Sprawie-
dliwy Wśród Narodów Świata”. Po 
wojnie był kierownikiem II Katedry 
Chirurgii w Krakowie, a w latach 
1950-1953 pełnił funkcję rektora 
krakowskiej Akademii Medycznej. 
Był m.in. prezesem Towarzystwa 
Chirurgów Polskich oraz redaktorem 
Polskiego Przeglądu Chirurgicznego. 
Zmarł 5 listopada 1960 r. w Krako-
wie, pochowany został na cmentarzu 
ewangelickim w Cieszynie.

Podczas prezentacji Halina Mora-
wiec przedstawi część bogatej spu-
ścizny profesora.  (r)

• Dyplom medalu „Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata” nadanego 
pośmiertnie Kornelowi Michejdzie w 
1992 r. oraz zaproszenie Ambasady 
Izraela w Warszawie na uroczystość 
wręczenia medalu dla syna Andrzeja 
Michejdy.

Nie tylko studenci balowali 
na Szczepana!
W tym roku odbyła się pierwsza edycja Balu Świątecznego, który 
nawiązuje do dawnej tradycji Weteraników. Już od kilku lat na 
Zaolziu powtarzana jest myśl zorganizowania balu dla tych, którzy 
czują się zbyt dorośli na Akademik, ale chcieliby na Szczepana 
pobalować. W tym roku mała grupka entuzjastów zdecydowała się 
więc zrealizować ten pomysł.

Chcieliśmy zaoferować na-
szym kolegom i znajomym 
alternatywną możliwość 

spędzenia wieczoru drugiego dnia 
świąt, spróbować zorganizować bal 
od początku do końca, a może na-
wet położyć fundament pod nową 
tradycję zaolziańską – mówi Ewa 
Polak, jedna z organizatorów balu.

Środowy bal okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Wszystkie bilety zo-
stały sprzedane w ciągu pięciu dni, 
dlatego też w Domu A. Wawrosza, 
będącym siedzibą MK PZKO Trzy-
niec-Osiedle, bawiło się ponad 60 
osób.

Impreza doskonale połączyła 
klasyczne pierwiastki tradycyjnych 
zaolziańskich balów z nowymi po-
mysłami. Była zabawa na parkiecie 
kierowana przez DJ Michała We-
isera oraz wyśmienite, wręcz nie-
codzienne potrawy, które przygo-
tował David Valíček z ostrawskiego 
FoodAtelieru. Nie zabrakło rów-
nież tradycyjnego poloneza, kon-
kursu o tytuł króla i królowej par-
kietu czy loterii fantowej. O tym, że 
zabawa była fantastyczna, świad-
czy fakt, że w konkursie tanecz-
nym wzięła udział ponad połowa 
wszystkich gości! Startujący mu-
sieli zademonstrować znajomość 
klasycznych tańców towarzyskich, 
ale również pokazać wykazać się 

zdolnością improwizacji, na przy-
kład przy dźwiękach afrykańskich 
bębnów. Po zaciętej walce jury uro-
czyście udekorowało zwycięską 
parę Marcina i Lucki Czudków. Na 
drugim miejscu uplasowali się Ka-
sia Kantor i Daniel Szpyrc. 

Organizatorzy już teraz myślą 
o kolejnej edycji balu. – Chcemy 
zorganizować ją na większą skalę i 
mieć do dyspozycji około 150 bile-
tów – mówi Rober Josiek. 

– Priorytetem jest dla nas przede 
wszystkim nieskomplikowana, 
bardzo przyjazna, bezpośrednia 
formuła imprezy. Większość z 
nas mieszka i pracuje poza Zaol-
ziem, więc organizacja musi być 
efektywna. Chcemy zachować na-

sze ulubione tradycje balowe, ale 
równocześnie nie bać się nowych 
rzeczy. Jednym z naszych pomy-
słów jest na przykład to, by bal nie 
odbywał się w jednym miejscu, 
ale miał niejako wędrowny cha-
rakter. Chcemy nim „zagospoda-
rować” cały region, by przyczynić 
się w ten sposób do jego większej 
integracji, do aktywizacji na rzecz 
Zaolzia pokolenia już zaawan-
sowanego zawodowo. Potencjał 
mamy znaczny i jeżeli uda nam 
się „zakorzenić” Bal Świąteczny w 
myślach ludzi w tym właśnie wie-
ku, zrodzi się na Zaolziu coś, co 
jest mu bardzo potrzebne – uzu-
pełniają Mariola i Jakub Kadłub-
cowie.  (r)

Zdjęcia: ARC

Szanowni Czytelnicy!
 ¤ Kolejny numer „Głosu” ukaże się już w 2019 roku, a dokładnie 4 stycznia.
 ¤ W piątek i w poniedziałek redakcja będzie nieczynna. Zapraszamy do naszej siedziby w środę 

2 stycznia.
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P O S T  S C R I P T U M 
POŁĄCZONE MINIKWADRATY MAGICZNE I LOGOGRYF ŁAMANY

POŁĄCZONE MINIKWADRATY MAGICZNE II

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Termin ich nadsyłania upływa 
w środę 9 stycznia. Nagrody książkowe za poprawne rozwiązanie łamigłówek otrzymują: Janusz Cymorek 

z Pietwałdu (11 grudnia) oraz Jadwiga Palowska z Karwiny-Raju (14 grudnia). Zadania przygotował Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 11 grudnia:  
1. TREN 2. RAISA 3. ESTER 4. NARA
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 11 grudnia:  
1. STOK 2. TOMBA 3. OBRAZ 4. KAZA
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 11 grudnia: W SOBIE
Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 14 grudnia:  
NIE WIEMY, CZYM JEST ŻYCIE

1

2 3

4

5 6

7

8 9

10

11 12

13

POZIOMO:
1. półkrzew lub roślina zielna
2. absolutna doskonałość lub wzór do naśladowania
3. epos Homera
4. strzelisty pomnik
5. amerykański kuzyn żubra
6. Indianin z czubem
7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
8. część helikoptera
9. mięso na kotlety
10. rodzina ptaków z rzędu wróblowatych
11. chrześcijański demokrata
12. dziecko płci żeńskiej
13. mała armata

PIONOWO:
ADMETE, AIRBUS, ARESZT, BENZOL, DŁONIE, EGOIZM, IRIZAR, 
KIMONO, ŁASICA, MCBEAL, SAHARA, STOPKA, WIKING, WYGODA, 
YAMAHA, ZESZYT

Wyrazy trudne lub mniej znane: DRAKIEW, PLISZKI

Poziomo i pionowo jednakowo: 

1. dodatek do umowy
2. czasem puszczają
3. w fizyce: energia potencjalna
4. wieś w gminie Pacanów
5. ROZWIĄZANIE DODATKOWE 
6. stos papierów
7. droga, szlak
8. Róża, 1908-45, pianistka, laureatka 

Konkursu Chopinowskiego 
9. Dolne i Górne, czyli wsie w gminie 

Radków w województwie dolnośląskim

Wyrazy trudne:  ETKIN, KWASÓW
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Poziomo i pionowo jednakowo: 

1. naczelne bóstwo egipskie
2. kilka, niedostatecznie, trochę
3. metal o symbolu Pb
4. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
5. Rzym w oryginale
6. imię Sharifa, aktora
7. „Zbrodnia i...” Dostojewskiego

Wyrazy trudne lub mniej znane: AMON
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Rozwiązaniem dodatkowym logogryfu jest dokończenie myśli 
rosyjskiego powieściopisarza, dramaturga, krytyka literackiego, 
myśliciela i pedagoga Lwa Tołstoja (1828-1910):
„Nauka to pokarm dla...” 

1. - 4. komendant reduty na Woli
3. - 6. polarna lub poranna, czyli zjawisko świetlne w atmosferze
5. - 8. ostał się po złotym rogu
7. - 10. inaczej Finlandia lub język fiński 
9. - 12. rodzaj wkrętaka o przekroju sześciokąta foremnego
11. - 2. następny dzień

Wyrazy trudne lub mniej znane: IMBUS


