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Ważny komunikat
Od dziś zamknięty jest korytarz na parterze bu-
dynku przy ulicy Strzelniczej 28. Dlatego w ciągu 
najbliższych dwóch tygodni prosimy do minimum 
ograniczyć wizytę w biurze Zarządu Głównego PZKO 
oraz redakcjach „Głosu” i „Zwrotu”. Jeżeli już ktoś 
zawita w nasze skromne progi, prosimy dzwonić pod 
następujące numery: 558 711 582, 777 710 628 
(PZKO), 558 731 766, 775 700 897 („Głos”) oraz 
608 183 615 („Zwrot). Za utrudnienia przepraszamy.
  

Na nich skończyły się Obroki
WYDARZENIE: Klemens Słowioczek należy do tych wychowanków Polskiego Gimnazjum w Orłowej, którzy jako 
ostatni, w 1962 roku, zdawali maturę na Obrokach. – Wtedy nic nie wskazywało na to, że nasza szkoła zostanie 
przeniesiona do Łazów. Przecież jeszcze rok wcześniej pomagaliśmy przy budowie dużej sali gimnastycznej – mówi 
emerytowany solista Opery Komicznej w Berlinie.

Beata Schönwald

Polskie Gimnazjum nie było 
jego pierwszym wyborem, 
bo egzaminy wstępne jako 

obiecujący skrzypek zdawał do 
Wyższej Pedagogicznej Szkoły 
Muzycznej w Ostrawie. Ponieważ 
jego rodzice chodzili do kościoła, 
nie został przyjęty. – To było moje 
szczęście, bo dzięki temu posze-
dłem do gimnazjum orłowskiego 
– przekonuje. Naukę w gimnazjum 
rozpoczął, mając zaledwie 14 lat. 
Maturę zdawał trzy lata później. 
– Klasa A była klasą techniczną, ja 
natomiast uczęszczałem do klasy 
B, humanistycznej. Było nas tyl-
ko dwóch chłopaków, a prócz tego 
same dziewczyny. Z moim kolegą 
siedzieliśmy w ostatniej ławce. To 
był bardzo mądry chłopak i z czym 
sobie ja nie radziłem, to od niego 
mogłem odpisać – śmieje się absol-
went szkoły na Obrokach. 

Swoje umiejętności gry na 
skrzypcach wykorzystał jednak 
także w gimnazjum. Razem z o 
rok starszym kolegą, synem pro-
fesora Bolka, który z kolei grał na 
fortepianie, tworzyli zgrany duet. 
– Występowaliśmy w auli szkolnej 
na rozpoczęciu roku szkolnego, a 
także przy innych okazjach. Zda-
rzyło się, że nazajutrz po wystę-
pie były historia i geografia. Prof. 
Bolek tak wtedy mówił: „Chłopcy 
znowu wczoraj grali, więc damy 
im spokój” – opowiada znany 
śpiewak. O nauczycielach gim-

nazjum wypowiada się w samych 
superlatywach. Wspomina np. wy-
magającego pedagoga i lingwistę, 
prof. Błanika, u którego na własne 
żądanie jako pierwszy w historii 
gimnazjum zdawał maturę z języ-
ka niemieckiego. – Z kolei profesor 
Jędrzejczyk potrafił bardzo dobrze 
przygotować uczniów na studia 
na medycynie. Osoby, które były 
zainteresowane tym kierunkiem, 
zabierał po lekcjach biologii do 
swego gabinetu i uczył ich łaciń-
skich nazw kości. To skutkowało, 
bo z klasy, która zdawała maturę 
dwa lata przed nami, zgłosiło się na 
medycynę siedem osób i wszyscy 
zostali przyjęci. Z czeskiego gim-
nazjum ani jeden – zaznacza. 

Klemens Słowioczek dojeżdżał do 
gimnazjum pociągiem jeszcze starą 
trasą Kolei Koszycko-Bogumińskiej, 
która prowadziła przez Stonawę do 
Orłowej. – Mieszkałem niedale-
ko dworca w Stonawie, w miejscu, 
gdzie dziś wiedzie główna droga w 
kierunku Karwiny. Od pociągu w 
Orłowej szliśmy na Obroki. Na skró-
ty droga zajmowała nam kwadrans. 
Czasem koleżanki wysyłały mnie 
do sklepu po papierosy. Lipy bez fil-
tra kosztowały 2 korony – mówi.

Zamknięcie starej trasy kolejo-
wej zbiegło się w czasie z zamknię-
ciem gimnazjum na Obrokach i z 
jego przeniesieniem do Łazów. W 
tym czasie Klemens Słowioczek 
dojeżdżał już do ostrawskiego kon-
serwatorium muzycznego. Potem 
skończył studia na JAMU w Brnie, 
by wreszcie, po upływie kilku lat, 

zdobyć angaż w słynnej Operze Ko-
micznej w Berlinie. Od kilkunastu 
lat mieszka na powrót w Stonawie. 
Ze swoimi rówieśnikami z Obroków 
spotyka się regularnie na spotka-
niach w Orłowej. – Co roku jest nas 

coraz mniej, a niedawno zmarł rów-
nież nasz wychowawca klasowy, 
ostatni żyjący profesor gimnazjum 
na Obrokach, polonista, Oswald 
Siwek – kończy swoją opowieść ma-
turzysta z 1962 roku. 

Okolicznościowa wkładka z okazji 
110-lecia założenia Polskiego 

Gimnazjum Realnego w Orłowej 
i 70-lecia Polskiego Gimnazjum 

w Czeskim Cieszynie w środku numeru.

• Klemens Słowioczek pokazuje tableau 
maturalne z 1962 roku. Wtedy oficjalna 
nazwa gimnazjum brzmiała Ogólno-
kształcąca Szkoła Średnia w Orłowej. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Mój sąsiad wybiera się dziś do Pragi. Jednak nie na zwykłą wy-
cieczkę czy też mecz eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy 

Czechy – Anglia, ale w... celach ideologicznych. Chce uczestniczyć 
w pogrzebie Karla Gotta, zmarłego w ubiegły wtorek idola muzyki 
pop kilku pokoleń. Piątkowe, otwarte dla publiczności uroczystości 
pogrzebowe odbędą się na praskim Żofinie, a według wstępnych 
danych – weźmie w nich udział ponad 300 tysięcy osób. Na sobotę 
zaplanowano z kolei mszę żałobną tylko dla najbliższej rodziny i za-
proszonych gości. Na całe szczęście nie ziściły się populistyczne pla-
ny niektórych czeskich polityków, którzy wietrząc szansę na zdobycie 
kolejnych punktów procentowych w sondażach przedwyborczych, w 
pierwszym odruchu obiecywali dla fanów Gotta państwowy pogrzeb. 
Taki precedens mógłby bowiem spowodować lawinę podobnych żą-
dań w przyszłości.

Do tej pory państwowe pogrzeby przysługiwały wyłącznie prezy-
dentom. Na przestrzeni ostatnich 50 lat tylko dwukrotnie sięgnięto 
po najwyższą w hierarchii procedurę pogrzebową: w 1979 pożegnano 
w ten sposób prezydenta Ludvíka Svobodę, a w 2011 roku prezydenta 
Václava Havla. Sam pomysł zorganizowania państwowego pogrzebu 
dla piosenkarza Karla Gotta graniczy więc z absurdem, ale wpisuje 
się w klimat społeczny, w którym gwiazdom popkultury już za życia 
stawianie są pomniki. Gott dla wielu Czechów, ale też Słowaków (bo 
nie zapominajmy o wspólnej czechosłowackiej historii) był bogiem. 
Dla mnie znacznie ważniejszą postacią był zmarły i pochowany bez 
wielkiej pompy w 1998 roku Otto Wichterle – wybitny czeski nauko-
wiec, wynalazca elastycznych soczewek kontaktowych. Przydałyby się 
zresztą wszystkim, którzy na świat patrzą przez różowe okulary.  

Magdalena Pietrzak,
szefowa Krajowego Biura Wyborczego
w rozmowie z Polską Agencją Prasową

Janusz Bittmar 
bittmar@glos.live
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CYTAT NA DZIŚ

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
We wrześniu członkowie 
bogumińskiego stowarzy-
szenia Alma Mater zare-
jestrowali 178 nowych, 
potencjalnych dawców 
szpiku kostnego. Wszyst-
ko odbyło się w ramach 
prowadzonego przez or-
ganizację profilaktycznego 
projektu „Szansa na życie”, 
promującego rejestr daw-
ców szpiku oraz aktywnie 
poszukującego odpowied-
nich osób. Dawcą komórek 
macierzystych może zo-
stać każda zdrowa osoba 
w wieku 18-35 lat. 

BUKOWIEC/JASNOWICE
Po polskiej stronie granicy 
trwa generalny remont 
drogi wojewódzkiej nr 
943. Prace prowadzone 
są na 2,4-kilometrowym 
odcinku od dawnego 
przejścia granicznego do 
ronda w Jaworzynce. W 
tym tygodniu wykonawca 
kładł tam nową warstwę 
bitumiczną. Na czas spe-
cjalistycznych robót od-
cinek został wyłączony z 
ruchu. Cały remont ma się 
zakończyć jeszcze w tym 
roku.  (wik)

TRZYNIEC
Poznaliśmy najsympatycz-
niejszego trzynieckiego 

zwierzaka 2019 roku. 
Spośród ponad czterdzie-
stu zwierząt domowych 
(psów, kotów, świnek 
morskich, królików, koni, 
a nawet kóz) zgłoszonych 
do tegorocznego konkursu 
fotograficznego, zwyciężył 
szczeniak golden retriever 
Dino. Drugie miejsce zdo-
była trzyletnia suczka-mie-
szaniec Maňa, a na trzecim 
znalazł się owczarek bel-
gijski malinois o imieniu 
Aisha. Nagrody, w postaci 
m.in. kuponów na karmę, 
symbolicznie wręczył wła-
ścicielom zwycięskich zwie-

rząt wiceprezydent Trzyńca, 
Radim Kozlovský.  (wik)

WĘDRYNIA
Przed tygodniem „Czy-
telnia” wypełniła się do 
ostatniego miejsca. Z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Seniora spotkało się tam 
ponad 150 osób. Seniorzy 
w przyjacielskiej atmosferze 
wysłuchali czeskich i pol-
skich artystów. Na scenie 
zaprezentował się zespół 
Šlágr Parta z utworami z lat 
80. i 90. Po nim wystąpiły 
Zespół Śpiewaczy „Przo-
cielki” z Cisownicy i Zespół 
Regionalny „Czantoria” z 
Lesznej Górnej. Artyści z 
Polski zaśpiewali cieszyń-
skie utwory: biesiadne i 
folklorystyczne. (wik)

BUKOWIEC/JASNOWICE

WĘDRYNIA

BOGUMIN

TRZYNIEC

W I A D O M O Ś C I

Fot. ARC
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sobota

niedziela

dzień: 8 do 16 C 
noc: 13 do 11 C 
wiatr: 4-8 m/s

dzień: 13 do 21 C 
noc: 15 do 13 C 
wiatr: 4-8 m/s

dzień: 12 do 22 C 
noc: 15 do 13 C 
wiatr: 3-5 m/s
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Imieniny obchodzą:  
Aldona, Brunon
Wschód słońca: 6.58
Zachód słońca: 18.05
Do końca roku: 81 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Jaja
Dzień Dziewczynek
Przysłowia: 
„Październik spoczynku 
nie chce dać, każe orać, 
każe siać”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Maksymilian, Witold
Wschód słońca: 6.59
Zachód słońca: 18.03
Do końca roku: 80 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Opieki 
Paliatywnej i Hospicjów
Przysłowia: 
„Gdy październik ostro 
trzyma, zwykle potem 
ostra zima”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą:  
Edward, Teofil
Wschód słońca: 7.01
Zachód słońca: 18.01
Do końca roku: 79 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dawcy Szpiku
Międzynarodowy Dzień 
Noszenia Garnituru
Przysłowia: 
„W Edwarda jesień 
twarda”

POGODA

•••

Organy wyborcze są przygotowane do 

wyborów parlamentarnych. Oficjalne 

wyniki poznamy prawdopodobnie we 

wtorek. Dzień wcześniej ma być znana 

informacja, które komitety przekroczyły 

próg wyborczy

Uroczyste otwarcie 
roku akademickiego 
w Zakładzie Polonistyki 
Uniwersytetu 
Ostrawskiego odbyło 
się w tym roku w... 
Konsulacie Generalnym 
RP w Ostrawie. 
Wykład inauguracyjny 
wygłosił Jacek 
Pawłowicz, dyrektor 
Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL. 

Danuta Chlup

Wykładowcy, studenci pierw-
szego roku oraz zaproszeni 
goście spotkali się w konsu-

lacie w poniedziałkowe popołudnie. 
Władze uniwersytetu reprezentowa-
li prorektor, prof. Aleš Zářický oraz 
dziekan Wydziału Filozoficznego, 

doc. Robert Antonín. Inauguracja w 
konsulacie jest nowością, odbyła się 
z inicjatywy konsul generalnej Izabel-
li Wołłejko-Chwastowicz oraz rektora 
uniwersytetu, Jana Laty. Rektor ze 
względu na posiedzenie Rady Nauko-
wej nie mógł być jednak obecny na 
uroczystości. 

Rok zainaugurowany  w... placówce dyplomatycznej

Konsul Wołłejko doceniła pracę 
ostrawskiego Zakładu Polonistyki 
i równocześnie przypomniała, że 
polski rząd, a w jego ramach Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych, 
wspierają nauczanie języka pol-
skiego oraz popularyzację wiedzy o 
Polsce za pomocą licznych progra-

mów. Wsparcie to dotyczy zarówno 
polonistyk na uniwersytetach, jak 
i polskich szkół podstawowych i 
średnich poza granicami kraju. 

Jacek Pawłowicz w swoim 
uroczystym wykładzie inaugu-
racyjnym przedstawił Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 

Politycznych w Warszawie, które 
ma siedzibę w dawnym areszcie 
śledczym na Mokotowie. Następ-
nie wygłosił wykład „Walka z dwo-
ma totalitaryzmami”. 

– Na polonistyce mamy studia 
stacjonarne i niestacjonarne, licen-
cjackie i magisterskie. Na pierw-
szym roku studiów licencjackich 
mamy w tym roku akademickim 
ok. 30 studentów, na magisterskich 
ok. 20 – powiedział „Głosowi” Jiří 
Muryc, kierownik Katedry Slawi-
styki oraz działającego w jego ra-
mach Zakładu Polonistyki. Muryc 
potwierdził, że spora część osób, 
które rozpoczynają studia poloni-
styczne, są absolwentami czeskich 
szkół średnich. – Wszystko idzie 
właśnie w tym kierunku – powie-
dział. Przyznał, że prowadzący za-
jęcia muszą uporać się z niełatwym 
zadaniem, jakim jest realizacja 
programu studiów z  grupą osób, 
z których część ma maturę z języka 
polskiego, druga część natomiast 
dopiero uczy się tego języka. – Cza-
sem jest to trudne, ale staramy się 
tak nauczyć polskiego studentów 
z czeskich szkół, żeby po kilku la-
tach studiów niemal dorównali 
absolwentom polskich placówek. 
Osobom, dla których język polski, 
ale też polska historia są pasją, to 
się udaje.  

• W uroczystym otwarciu roku akade-
mickiego wzięli udział studenci i wykła-
dowcy. Fot. DANUTA CHLUP

• Kościół katolicki w Republice Cze-
skiej liczył w niedziekę uczestników 
nabożeństw. Osoby obecne na mszach 
świętych anonimowo odpowiadały na 
pytania o wiek, płeć oraz aktywność 
ekonomiczną. Liczenie odbywało się 
za pomocą kartek z wydrukowanymi 
wariantami odpowiedzi. – Wyniki 
podsumujemy w parafii, a później prze-
każemy je do Biskupstwa w Ostrawie – 
powiedział „Głosowi” ks. Jan Svoboda, 
proboszcz parafii w Czeskim Cieszynie. 
Ks. Svoboda wprowadził dodatkowo 
pytanie o język używany przez uczest-
ników nabożeństw. – To była moja 
prywatna inicjatywa, służyła do tego, 
abym wiedział, ilu naszych parafian 
posługuje się językiem czeskim, a ilu 
polskim. To są informacje na potrzeby 
wewnętrzne parafii. 
Liczenie uczestników niedzielnych na-
bożeństw odbywa się w całym kraju raz 
na pięć lat. Dla biskupów poszczegól-
nych diecezji jest ono źródłem informa-
cji o liczbie i strukturze wiernych. 
– Wyniki spisu są ważnym źródłem 
wiedzy dla Czeskiego Episkopatu, 
który dzięki temu lepiej może śledzić 
rozwój sytuacji w diecezjach i bardziej 
skutecznie wykorzystywać siły i środki 
w pracy duszpasterskiej i ewange-
lizacyjnej – poinformowała Monika 
Klimentowa na portalu informacyjnym 
Episkopatu Cirkev.cz.  (dc)

Kościół liczył wiernych

W związku z rozwojem firmy i rozbudową zespołu poszukujemy 

KANDYDATA/KANDYDATKI  
na stanowisko  

R E F E R E N T A  D Z I A Ł U  H A N D L O W E G O  
na rynku czeskim i słowackim

Do obowiązków pracownika działu handlowego będzie należeć stały kontakt z re-
prezentantami handlowymi w Republice Czeskiej i na Słowacji, z pracownikami 
produkcji, klientami, prowadzenie korespondencji, tworzenie kalkulacji ofert ceno-
wych dla nowych i obecnych klientów.
To ciekawa i zróżnicowana praca nad nowymi projektami w zakresie opakowań dla 
znanych marek czeskich, słowackich  i światowych koncernów działających w bran-
ży spożywczej i farmaceutycznej.
Wymagania:

 ¤ umiejętność samodzielnego realizowania zleconych zadań
 ¤ umiejętności organizacyjne 
 ¤ komunikatywność
 ¤ bardzo dobra znajomość programów pakietu Office
 ¤ doskonała znajomość języka czeskiego zarówno w mowie i piśmie
 ¤ zaletą będzie znajomość języka polskiego zarówno w mowie i piśmie, znajo-
mość języka polskiego jest konieczna przynajmniej na poziomie komunikacji.

Oferujemy:
 ¤ pracę na pełny etat 
 ¤ pracę w stabilnej i dobrze funkcjonującej firmie
 ¤ ciągle nowe wyzwania i odpowiednią do nich ocenę finansową
 ¤ możliwość rozwoju kariery

Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV wraz 
z aktualnym zdjęciem na adres mailowy petra.mizikova@czksa.com.pl  

lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy mieszczącej się  
przy ul. Frysztackiej 23 w Cieszynie.

GŁ-602

Czas decyzji
W najbliższą niedzielę nad Wi-

słą odbędą się wybory par-
lamentarne. W ich trakcie Polacy 
wybiorą 460 posłów na Sejm i 100 
senatorów. Głosować będzie moż-
na także w Konsulacie Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Ostrawie.

W okręgu konsularnym Konsu-
latu Generalnego RP w Ostrawie 
utworzono obwód wyborczy nr 46. 
Jego siedziba mieści się w Konsu-
lacie (ul. Blahoslavova 4, 701 00 
Ostrawa). Tamtejszy lokal wybor-
czy będzie otwarty w niedzielę, 13 

października, w godz. 7.00-21.00. Z 
kolei już o północy z piątku na so-
botę rozpocznie się cisza wyborcza, 
która potrwa do końca głosowania 
(dotyczy ona także internetu). 

Zgodnie z polskim prawem gło-
sować mogą obywatele polscy, któ-
rzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 18 lat, nie zostali pozba-
wieni praw publicznych, ubezwła-
snowolnieni prawomocnym orze-
czeniem sądu lub pozbawieni praw 
wyborczych prawomocnym orze-
czeniem Trybunału Stanu.  (wik)

Chcieli przechytrzyć EET
Ostrawskiej policji udało się 

ustalić sprawców oszustwa, 
które polegało na nielegalnej inge-
rencji w system elektronicznej ewi-
dencji utargu (EET). Firma z Ostra-
wy, prowadząca za pośrednictwem 
dwóch spółek działalność handlo-
wą w branży spożywczej, zataiła 
przychody w wysokości przeszło 
45 mln koron i okradła państwo 
na 14 mln koron. To pierwszy taki 
przypadek w Republice Czeskiej. 

Kryminaliści przez rok groma-
dzili dowody, ściśle współpracu-
jąc z Urzędem Skarbowym Woje-
wództwa Morawsko-Śląskiego. We 
wrześniu zatrzymali grupę podej-
rzanych. Kilku osobom policja po-

stawiła zarzuty popełnienia prze-
stępstwa skarbowego.

– Oskarżonym zarzucono, że 
jako pełnomocnicy, a zarazem 
wspólnicy korporacji handlowych 
z siedzibą w województwie moraw-
sko-śląskim, ale też z dziesiątkami 
placówek w całej RC, w sposób nie-
legalny ingerowali w elektroniczną 
ewidencję utargu, zatajali sprzedaż 
towaru i nie prowadzili ewidencji 
wszystkich przychodów. W okresie 
od kwietnia 2018 roku do lipca 2019 
roku nie zdeklarowali przychodów 
podlegających podatkowi VAT oraz 
podatkowi dochodowemu od osób 
prawnych w łącznej wysokości 
przekraczającej 45 mln koron – po-

informowała Pavla Jirouškowa z 
Wojewódzkiej Komendy Policji.

Oskarżeni przyznali się do po-
pełnionych przestępstw. Grozi im 
kara pozbawienia wolności od 5 do 
10 lat oraz przepadek mienia. 

Bronisław Kadłubiec, dyrektor 
Urzędu Skarbowego, powiedział, 
że urzędnicy już w połowie 2017 
roku, podczas rutynowych działań 
kontrolnych, zaczęli podejrzewać 
systematyczne zatajanie utargu. 
Po zgromadzeniu materiałów US 
złożył w połowie ub. roku zawiado-
mienie o podejrzeniu popełnieniu 
przestępstwa, a następnie współ-
pracował z policją nad rozwiąza-
niem sprawy.  (dc)

W OBIEKTYWIE...

• Trzy ćwierćwiecza minęły jak z bicza trzasnął. Miasto Jabłonków zaprosiło w środę do sali ratuszowej tegorocznych jubi-
latów, którzy skończyli 75 lat. Życzenia urodzinowe złożyli im przedstawiciele magistratu, program kulturalny przygotowali 
uczniowie miejscowych szkół podstawowych polskiej i czeskiej.  (sch)
Fot. UM Jabłonkowa

Olga Tokarczuk  
ma Nobla
Polska literatura 

może od wczoraj 
pochwalić się piątym 
noblistą. Została nim 
Olga Tokarczuk (na 
zdjęciu). W związku z 
tym, że rok temu nie 
przyznano nagród ze 
względu na skanda-
le seksualne w Aka-
demii Szwedzkiej, 
została laureatką za 
2018 rok. Literackie-
go Nobla za 2019 rok 
otrzymał austriacki 
pisarz, Peter Handke.

Tokarczuk uzna-
wana jest za jedną z najwybitniej-
szych współczesnych polskich 
pisarek. Jej twórczość znana jest 
również za granicą, a jej powieści 
są tłumaczone na wiele języków. 
Nadwornymi tłumaczami jej ksią-
żek na język czeski są Petr Vidlák i 
Pavel Peč. Vidlák, który jest absol-
wentem ostrawskiej polonistyki, 
przetłumaczył na czeski chociażby 
najpopularniejszą powieść Olgi To-
karczuk, „Prowadź swój pług przez 
kości umarłych” (2009), która do-
czekała się również ekranizacji 
filmowej pn. „Pokot” w reżyserii 
Agnieszki Holland. 

Tokarczuk rok temu została lau-
reatką jednej z najważniejszych 

nagród literackich, Man Brooker 
International Prize za powieść 
„Bieguni”. Odtąd jej nazwisko jesz-
cze częściej było wymieniane w 
związku z literackim Noblem. 

Jak podała „Polityka”, polska 
pisarka została doceniona za „nar-
racyjną wyobraźnię, która z ency-
klopedyczną pasją ujawnia prze-
kraczanie granic jako formę życia”. 
Nagrodę odbierze na ceremonii w 
grudniu. 

Przed Tokarczuk polskimi nobli-
stami w dziedzinie literatury byli 
Henryk Sienkiewicz (1905), Wła-
dysław Stanisław Reymont (1924), 
Czesław Miłosz (1980) i Wisława 
Szymborska (1996). (sch)
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Fot. mat. pras.

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.

Po drugiej 
stronie Czantorii 
Po dziesięciu dniach zielonej szkoły w Ustroniu do domu wrócili już uczniowie 
Polskiej Szkoły Podstawowej w Gródku. Takie wyjazdy kojarzą się nam chyba 
najczęściej z morzem, ale tutaj organizatorzy wybrali góry – wszystko oczywiście 
z językiem polskim w tle. 

Szymon Brandys

Uczestników zielonej szko-
ły „Głosik” spotkał na wy-
cieczce w Wiśle. Bo – choć 

zajęcia i noclegi miały miejsce w 
jednym z ustrońskich domów wcza-
sowych – to właśnie miasto Adama 
Małysza stało się jednym z punk-
tów programu całego wyjazdu. – U 
nas uczniowie mogą przenieść się w 
czasie i uszczknąć trochę tej historii 
– mówiła pani Sylwia Tumidajska z 
Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, w 
którym uczniowie gościli w zeszłą 
środę. – Dzisiaj żyjemy w zupełnie 
innym świecie. 

Siedząc w dwuosobowych ła-
wach, trzymając gęsie pióro i ma-
czając je w kałamarzu, dzieci ni-
czym w wehikule czasu przeniosły 
się na lekcję w klasie XIX-wiecznej 

szkoły. – Pisanie takim piórem jest 
trudne, ale bardzo fajne. Myślę, że 
mogłabym na chwilę wrócić do ta-
kiej szkoły – mówiła Natalia z klasy 
5, skrupulatnie przepisując zadany 
tekst. Podróż w czasie uczniowie 
odbyli również w warsztacie kowa-
la, a ponadto zajęli się robieniem 
kulek z filcu – to dopiero była fraj-
da! – na warsztatach z filcowania. 

Program całego pobytu był nie-
zwykle bogaty. – Nie ma lekko, tutaj 
można się naprawdę zmęczyć, ale 
wszyscy są zadowoleni – wyjaśniała 
z uśmiechem nauczycielka Monika 
Mitręga. – Nauki, taką jaką znamy 
ze szkoły, nie było wprawdzie dużo, 
ale poznawaliśmy wiele nowych 
wiadomości praktycznie, w terenie. 

Do południa odbywały się zaję-
cia m.in. z języka polskiego pro-
wadzone przez nauczycielkę z 

partnerskiej szkoły w Ochabach. 
Było też dużo spacerów i zwiedza-
nia. W pamięci wszystkich na pew-
no utkwi wycieczka na Czantorię, 
wizyta w Leśnym Parku Niespo-
dzianek oraz… lektury czytane w 
ramach uczestnictwa w konkursie 
czytelniczym „Z książką na wa-
lizkach”. Wieczorami był czas na 
relaks w basenie. – Tutaj jest wiele 
fajnych wydarzeń, ale najważniej-
sze, że ciągle jesteśmy razem z ko-
legami i koleżankami – wyjaśniał 
Filip z klasy 5.

W zielonej szkole wzięło udział w 
sumie 21 uczniów z klas od 3. do 5. 
oraz dwie nauczycielki. Wyjazd był 
możliwy dzięki wsparciu Urzędu 
Gminy Gródek, Funduszu Rozwoju 
Zaolzia KP, Konsulatu Generalne-
go RP w Ostrawie oraz gródeckiej 
Macierzy Szkolnej. 

• Kałamarz, gęsie pióro do ręki i… frrr-
ruuu! Lecimy wehikułem czasu do starej 
szkoły w Wiśle!

• Mała rzecz a cieszy – na warsztatach z filcowania ufor-
mować taką kulkę wcale nie było łatwo.

• Wygląda na to, że ta podkowa wykonana przez ko-
wala w kuźni Muzeum Beskidzkiego w Wiśle przynio-
sła wszystkim szczęście – wyjazd był udany. 
Zdjęcia: SZYMON BRANDYS

Sprawni jak żołnierze 

W maju drużyna złożona z 
uczniów klasy 8. PSP im. Gu-

stawa Przeczka w Trzyńcu zdobyła 
1. miejsce w rundzie regionalnej 
konkursu sprawności wojskowych 
„Wolfram”. Pod koniec września 
odbyła się runda wojewódzka na 
poligonie wojskowym w Libawie. 
Trzyńczanom, w tym roku szkol-
nym już dziewiątoklasistom, udało 
się wywalczyć wspaniałe 3. miejsce. 

– Nie było łatwo, ponieważ trasa 
liczyła 2750 metrów, a zawodnicy 

rywalizowali ze sobą w dziesięciu 
dyscyplinach sportowych i nie 
tylko. Brało udział 560 uczniów 
ze 140 szkół – poinformowała nas 
nauczycielka Irena Stodola. Trzy-
niecką placówkę reprezentowali: 
Dorota Cienciala, Jakub Krupa, Pa-
weł Mrózek, Adam Szkandera. Za-
wody odbywają się na cześć zrzutu 
spadochroniarzy na terenie Protek-
toratu Czechy i Morawy podczas II 
wojny światowej w ramach operacji 
„Wolfram”.  (dc)

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

Integracja w Polsce
Nawet w ramach nauki można przeżyć wiele przygód. Razem z kolegami 
i koleżankami z klasy 8. PSP w Trzyńcu I mogliśmy przez tydzień chłonąć 
atmosferę polskiej szkoły po drugiej stronie granicy. Zwiedziliśmy też po-
mnik Jana Cholewy, spacerowaliśmy koło „piramid” lub graliśmy w pod-
chody. Kierowca naszego autobusu podwiózł nas również do Leśnego Par-
ku Niespodzianek. Nie zabrakło też lodów i opiekania parówek pod Małą 
Czantorią.

Na pewno niejeden z  Was 
już się domyślił, że gościł nas 
Ustroń i tamtejsza szkoła. Mie-
liśmy przywilej wziąć udział 
w projekcie „Polska-Czechy 
– Łączy nas Śląsk Cieszyński, 
nasza mała Ojczyzna”. 

Dziękujemy Senatowi RP 
oraz Funduszowi Rozwoju 
Zaolzia Kongresu Polaków, 
dzięki którym projekt został 
zrealizowany. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do Barbary Kubiczek z Centrum Pedagogicznego 
dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, która 
cały projekt przygotowała.

 Wojtek Lisztwan, ósmoklasista z Trzyńca

Moja mała ojczyzna
Aby dzieci z klas 1.-5. lepiej poznały piękno i urok ziemi cieszyńskiej, na 
której mieszkają, ich panie nauczycielki postanowiły je włączyć w dłu-
gotrwały projekt „Moja mała ojczyzna”. W piątek 27 września uczniowie 
wraz z dyrektorem i wychowawczyniami wyruszyli na swoją pierwszą 
wyprawę – na Filipkę. Grupy „Wę-
drowniczków”, „Odkrywców”, 
„Zdobywców”, „Podróżników” i 
„Włóczęgów” zachwycały się pięk-
nem śląskiej przyrody, obserwo-
wały jesienne drzewa, podziwiały 
cudowne widoki. Nie zabrakło pa-
sjonatów grzybobrania i tych, któ-
rych intrygowało życie w leśnych 
mrowiskach. Każde dziecko ude-
rzyło w dzwon dzwonnicy św. Izydora, w alei Dobroci odnalazło „swoją” 
gminną jabłoń, zrobiło zdjęcie przy kamieniu granicznym na „Trójstyku 
gmin”. Wszystkich zachwyciła pełna łąka jałowców, znajdujących się pod 
ścisłą ochroną. Dużą radość sprawiły również pamiątkowe pieczątki ze 
schronisk Gródek i Filipka. Chociaż trasa była dosyć długa, nikt nie narze-
kał ani się nie skarżył. Młodym badaczom przyrody z pewnością należy się 
wielka pochwała. A teraz z niecierpliwością czekają na kolejną wyprawę w 
piękne miejsca naszej małej ojczyzny. 

 Nauczycielki i uczniowie 1. stopnia PSP w Bystrzycy

•••

Ostatnie spotkanie 
koleżeńskie absolwentów 
Szkoły Pedagogicznej 
w Orłowej 1950-1954
65 lat minęło od czasu, kiedy 
zdawaliśmy egzamin dojrzałości, 
który umożliwił nam start na stu-
dia i zdobycie zawodu pedagoga-
-nauczyciela. Z 33 absolwentów 
prawie połowa koleżanek i kole-
gów odeszło do wieczności, zaś 
niektórym zły stan zdrowia nie 
pozwala uczestniczyć w spotka-
niach, dlatego dnia 17 września 
spotkaliśmy się po raz ostatni w 
restauracji „Strzelnica” w Cze-
skim Cieszynie.

Nasza koleżanka Stefania Pisz-
czek otworzyła spotkanie i powi-
tała wszystkich jego uczestników, 
wspominając jednocześnie ze 
wzruszeniem naszych zacnych 
profesorów, koleżanki i kolegów. 
Oddaliśmy im hołd minutą ciszy. 
W czasie posiłku opowiadaniom 
i wspomnieniom nie było końca. 
Wszyscy obecni mieli po raz ostat-
ni możliwość obejrzeć kronikę 
klasową, w której upamiętnione są 
od 1951 do 2019 roku wesołe przy-
gody i radosne przeżycia, pamiąt-
kowe zdjęcia z naszej pracy peda-
gogicznej i społecznej, jak również 
nasze poczynania na polu kultury 
i nauki. Niestety są też smutne i 
bolesne wiadomości o naszych 
najbliższych, którzy przedwcze-
śnie odeszli z naszego środowiska 
szkolnego. Jeżeli kto będzie zain-
teresowany naszą kroniką, może 
ją zobaczyć w Archiwum Kongre-
su Polaków w Czeskim Cieszynie 
(zdjęcie nr 1).

W końcu, smutne było rozstanie 
się z koleżankami i kolegami oraz 
odśpiewanie pieśni Franciszka Le-
śniaka. Jej słowa mówią same za 
siebie: „Upływa szybko życie, jak 
potok płynie czas, za rok, za dzień, 
za chwilę razem nie będzie nas...”.

 H. i A.S.

•••

Pod Pradziadem
W 2019 roku jest kontynuowana 
trwająca od blisko 50 lat współ-
praca pomiędzy Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Grodkowskiej 
i Miejscowym Kołem PZKO w Bo-
guminie-Skrzeczoniu. Ostatnim 
wspólnym wydarzeniem była 
wycieczka, którą zorganizowało 
skrzeczońskie Koło w dniach 5-6 
października (zdjęcie 2). Uczest-
nicy wycieczki przybyli autoka-
rami z Grodkowa i Skrzeczonia 
do miejscowości Karlov w Jesio-
nikach. W pierwszym dniu wy-
cieczki 35 uczestników – wśród 

nich burmistrz Grodkowa Marek 
Antoniewicz i przewodnicząca 
Towarzystwa Janina Podgórna – 
pojechało do miejscowości Kouty 
nad Desnou, gdzie mieli możli-
wość zwiedzić wodną elektrow-
nię szczytowo-pompową Dlouhé 
Stráně, którą do eksploatacji 
wprowadzono w 1996 roku. Jest 
ona elektrownią wodną o najwyż-
szej mocy w Republice Czeskiej 
– 2x325 megawatów. Uczestni-
cy wycieczki obejrzeli film o jej 
budowie, a przez przewodnika 
zostali zaznajomieni z technicz-
nymi parametrami. Obejrzeli 
ponadto zbiornik dolny na rzece 
Divoká Desna o pojemności 3,4 
mln metrów sześciennych. Po po-
wrocie do hotelu odbyło się spo-
tkanie towarzyskie, w trakcie któ-
rego śpiewano piosenki ludowe. 
Przeprowadzono również bardzo 
pomysłową loterię fantową, nie 
zabrakło wesołych opowiadań i 
dowcipów.

Drugiego dnia w godzinach 
przedpołudniowych nastąpił od-
jazd do miejscowości Jiříkov u 
Rýmařova, gdzie zwiedzono Gale-
rię Pradziada. Autorami rzeźb są 
Jiří Halouzek oraz jego synowie 
René i Erik. Można tutaj obejrzeć 
między innymi największą rzeź-
bę władcy Jesioników, dziada 
Pradziada, która jest wysoka 10,4 
metra i waży 15 ton. W godzinach 
popołudniowych zatrzymaliśmy 
się jeszcze w drodze powrotnej w 
uzdrowisku Karlova Studánka. 

Słowa podziękowania należą się 
głównym organizatorom wyciecz-
ki: prezesowi Koła Czesławowi 
Gałuszce oraz wiceprezes Beacie 
Grzebień.  (D.G.)

•••

Reniu, dziękujemy
W ostatnim tygodniu sierpnia 
Miejscowe Koło PZKO w Żuko-
wie Dolnym zorganizowało pod 
kierownictwem Renaty Huppert 
wycieczkę tematyczną do Polski 
– Śladami Mikołaja Kopernika 
(zdjęcie nr 3). Na każdym miej-
scu oczekiwał nas profesjonalny 
przewodnik, który szczegółowo 
zaznajamiał nas z wszystkimi oso-
bliwościami zwiedzanego miejsca. 
W ciągu tygodnia poznaliśmy To-
ruń, Frombork, Krynicę Morską, 
Gdynię i Półwysep Helski. Poza 
wycieczkami spędzaliśmy dni na 
plaży w Karwi nad morzem przy 
sprzyjającej pogodzie. Uczestnicy 
wyjazdu dziękują Reni Huppert 
za piękną wycieczkę, pełną głębo-
kich przeżyć i możliwości pozna-
nia nowych przyjaciół.

 Uczestnicy wycieczki

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Nie było półtora miliona?  
Może było więcej...

Minął wrzesień – miesiąc, w którym przypo-
mnieliśmy sobie wydarzenia sprzed osiem-
dziesięciu lat, kiedy to Polska została na-
padnięta przez dwóch sąsiadów, którzy po 
podpisaniu paktu Ribbentrop – Mołotow z 
dnia 23 sierpnia, ustalał ,,strefy interesów” 
Niemiec i ZSRR na terytorium Polski.

1 września Polskę zaatakowały hitlerow-
skie Niemcy a 17 września bolszewicka Rosja. 
Obaj agresorzy byli bezwzględni. Mordowa-
li, rabowali i palili. Ile było ofiar hitleryzmu, 
można określić dokładniej. Gorzej wygląda 

sytuacja z ofiarami na Wschodzie. Po napa-
ści Hitlera na ZSRR 22 czerwca 1941, Stalin 
udzielił amnestii Polakom i od tego czasu 
mogli oni zaciągać się do tworzącej się armii 
generała Andersa. To – moim zdaniem – do 
tego czasu można zaliczyć te ofiary, do któ-
rych według sowieckich materiałów dotarli 
polscy historycy, a które miały charakter 
ściśle tajny, o których wspomina pani Otylia 
Toboła. Nie ma tam żadnych danych odno-
śnie tego, ile osób pomaarło z głodu, zimna, 
chorób – kobiet, dzieci i starców, którzy rów-
nież podążali za ochotnikami, zgłaszającymi 
się do armii Andersa. Był wśród nich mój 
wujek Władysław Skupień, który przeszedł 

ten szlak od granicy rumuńskiej, gdzie został 
zatrzymany przez NKWD – Łubiankę, Wor-
kutę, Iran, Irak, Palestynę i w końcu Monte 
Cassino. Przeżył i opowiadał mi o tym.

Wszystkie ofiary obojętnie, czy ginęły na 
Wschodzie, czy na zachodzie, a nawet na Pa-
cyfiku, należy przypisać paktowi Ribbentrop 
– Mołotow. Bo od tego zaczęły rozwijać się 
wszystkie wydarzenia. I to one ponoszą winę 
za II wojnę światową.

 Niestety z jednego agresora stał się zwy-
cięzca, który przez następnych czterdzieści 
lat gnębił wschodnią część Europy. A z dru-
giego agresora stało się państwo, które dzisiaj 
po przeszło siedemdziesięciu latach będąc 

członkiem Unii Europejskiej na własną rękę 
podpisuje z byłym przeciwnikiem umowy 
handlowe, które godzą w bezpieczeństwo 
Europy (druga linia gazociągu przez Morze 
Bałtyckie). W ten sposób projekt ten pomaga 
finansować nowoczesną broń wschodnie-
go sąsiada. To jedna sprawa. Ta druga to ta, 
kiedy pani kanclerz Merkel zaprosiła i otwar-
ła na oścież drzwi do Niemiec Islamowi. A 
obecnie nie wiedząc co z tym fantem zrobić, 
dąży z kilkoma innymi zaprzyjaźnionymi 
politykami do rozlokowania ich w innych 
krajach, które na to się nie godzą i mają być 
za to karane?!

 Melchior Sikora

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

1.

2.

3.
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Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty

Miała być demokracja, a tu każdy głosu-
je jak chce – zdziwił się pewien znany 

mędrzec, wielbiciel demokracji, a nawet – to 
już ostatnio – także jej obrońca. Tak, odwo-
łania do demokracji stanowią nieprzekra-
czalny horyzont polityczny naszych czasów. 
Tryumf demokracji (jeśli nie rozumieć przez 
to wyłącznie demokracji liberalnej) nie zbie-
ga się jednak wcale – wbrew pozorom – z 
upadkiem komunizmu. Wszak i komunizm 
– w swej retoryce – odwoływał się do ideałów 
demokracji, a nawet obiecywał pełną, praw-
dziwą, „ludową demokrację” urzeczywistnić.

I
Ostatnim jawnym ideologicznym (a więc i 
retorycznym) wyzwaniem, jakiemu demo-
kracja musiała stawić czoła, były – w okresie 
międzywojnia i II wojny światowej – faszyzm 
i nazizm. To wtedy właśnie, po zakończeniu 
wojny, wygrała ostatecznie demokratyczna 
retoryka, czy też może lepiej powiedzieć – 
definitywnie przegrała retoryka radykalnie 
antydemokratyczna. Na placu boju pozostał 
komunizm i demokracje zachodnie, a stawką 
(także retoryczną) było, która ze stron zimnej 
wojny realizuje (i po wygranej zrealizuje) peł-
niej demokratyczne ideały. Oczywiście łatwo 
z perspektywy historycznej przekonywać, że 
jedna ze stron (komunizm) nie miała wiele, 
bądź po prostu nic wspólnego z jakkolwiek 
rozumianą demokracją, że – przeciwnie – lo-
kować ją można w jednym totalitarnym obo-
zie z pokonanymi nazizmem i faszyzmem. 
Ale – przypominam – mówimy tu o demo-
kratycznej retoryce, nie o demokracji samej. 
A w retoryce zwycięstwo demokracji było po 
drugiej wojnie światowej zupełne. Dalej. De-
mokracja, ta prawdziwa, liberalna, pokonała 
nazizm, potem oparła się z sukcesem pocho-
dowi komunizmu. Ale przecież nawet zwy-
cięska demokracja nie musi się podobać, ba, 
mówić można nawet o brzydocie demokracji. 
Tak, można tak oczywiście mówić (a częściej 

pewnie – myśleć), 
ale zwykle niemal in-
stynktownie przyznaje 
się rację Churchillowi: 
„Stwierdzono, że de-
mokracja jest najgor-
szą formą rządu, jeśli 
nie liczyć wszystkich 
innych form, których 
próbowano od czasu 
do czasu”.

II
Brzydota jednak to 
niejedyna wada o 
jaką można posądzić 
demokrację. Są inne, 
warto je dostrzegać 
i analizować. Może 
zresztą, dokładniej 
rzecz ujmując, idzie 
o to, by nie zamykać 
na niedoskonałości 
demokracji – i na ich 
konsekwencje – oczu. 
Pierwsza z nich, to 
coraz częściej mani-
festowana niezgoda 
na wyniki demokratycznych wyborów. Je-
żeli przedstawiciele elit (w tym przypadku 
obojętnie, czy są to profesorowie, czy awan-
sowani na trybunów ludowych robotnicy) 
formułują publicznie sądy, że obywatele ich 
kraju „do demokracji nie dorośli”, to oddają 
atmosferę naszych czasów. Przy tym wyobra-
żenia, że obywatele (nie elity, a obywatele) 
dojrzałych demokracji wolni są od kwestio-
nowania niekorzystnego ze swojego punk-
tu widzenia werdyktu wyborczego, należy 
włożyć do szuflady z napisem „chciejstwo”. 
I tak, kiedy Jan Widacki stawia Polakom za 
wzór Amerykanów, to jaskrawo mija się z fak-
tami. Pisze Widacki, znany profesor prawa i 
adwokat: „Dla Amerykanów, bez względu na 

to, na kogo głosowali, 
po wyborach prezy-
dent Stanów Zjed-
noczonych jest ich 
prezydentem”. Takie 
zachowanie byłoby 
z pewnością wzorco-
we, ale rzeczywistość 
jest dzisiaj inna. Ot, 
wspomnienie Janusza 
Głowackiego z inau-
guracji drugiej tury 
prezydentury Busha. 
W tym samym czasie 
córka znanego dra-
maturga wywiesiła w 
oknie plakat „No! He 
is not my president”. 
Nie ona jedna. Takie 
napisy pojawiały się 
masowo. I nie był to 
jednorazowy przypa-
dek. Kiedy prezyden-
tem wybrany został 
Donald Trump – prze-
konanie, że nie jest to 
„nasz prezydent” wy-
rażało bodaj jeszcze 

więcej obywateli USA. Jeśli nawet zupełnie 
pobieżnie przyjrzeć się zjawisku (medialnej 
i potocznej) delegitymizacji wybranych de-
mokratycznie władz w III Rzeczpospolitej, 
to wyraźnie widać, że mamy do czynienia z 
problemem bardzo podobnym.

III
Próby delegitymizacji dotyczą osoby na 
świeczniku (tj. właśnie np. wybranego w wol-
nych wyborach prezydenta); podważa się przy 
tym czy to prawomocność ich wyboru, czy 
kwalifikacje moralne bądź/i intelektualne. Ale 
poza tymi „na świeczniku” pozostają jeszcze 
ci „inni”, ci szarzy obywatele którzy głosowali 
inaczej niż „my” czy też – jeśli jesteśmy poli-

tykami – nie głosowali „na nas”. Otóż, oczy-
wiście, chcę wierzyć w szacunek jaki mają (i o 
jakim często mówią) do „prostego człowieka” 
politycy. Ale nawet skromne doświadczenie 
podpowiada mi, że gdyby chcieć stosować się 
do rady Czesława Miłosza z „Traktatu moral-
nego” („Unikaj tych, co w swoim gronie/ po-
grawszy w polityczne konie,/ Gdy na kominku 
ogień trzaska, /Wołają: lud, a szepczą; mia-
zga…”), to z bardzo niewielu politykami miło 
byłoby spotkać się przy kominku.

IV
I jeszcze jedno. Politycy i zaangażowani ob-
serwatorzy rytualnie narzekają na niską fre-
kwencję wyborczą, dając w ten sposób wyraz 
przekonaniu, że poważniejsze potraktowanie 
czynnego prawa wyborczego przez ogół oby-
wateli owocowałoby większym poparciem 
dla ich ugrupowania partyjnego. W związku 
z tym nasuwa się uwaga. Otóż sugeruje Ary-
stoteles, że rozpolitykowane, uczestniczą-
ce w demokratycznych procedurach masy 
obywateli stanowią raczej zagrożenie, niż 
dopełnienie demokracji. Politycy, ale także 
zaangażowani obserwatorzy (czyli politycz-
ni kibice), przyjmują (czy też przynajmniej 
próbują narzucić taką definicję sytuacji), że 
gdyby większa liczba potencjalnych wybor-
ców zdecydowała się na udział w wyborach, 
musiałoby to wiązać się – właśnie – z więk-
szym poparciem dla ich politycznej orienta-
cji. Stąd płynące zewsząd zachęty do pójścia 
na wybory. Nie było ich przy wyborczych 
urnach, a przecież głosowaliby na nas… Wła-
ściwie nie wiadomo, jakie są podstawy takie-
go przekonania. Wreszcie niewiele wiemy 
o tej części elektoratu, który na wybory nie 
chadza. Mamy w III Rzeczpospolitej sondaże 
opinii publicznej, ba, mamy nawet sondażo-
wą demokrację i politykę. Ale stare pytanie 
„co ludzie mają w głowach” (a już zwłaszcza 
ci, którzy nie decydują się brać udziału w wy-
borach) pozostaje nadal bez odpowiedzi. 

Miała być demokracja...
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Otóż sugeruje 
Arystoteles, że 

rozpolitykowane, 
uczestniczące w 

demokratycznych 
procedurach masy 
obywateli stanowią 
raczej zagrożenie, 

niż dopełnienie 
demokracji. 

Firma ARAGMA s.r.o.,  
ortodoncja MUDr. Agaty Mohammad

zatrudni 

RECEPJONISTKĘ  
DO GABINETU ORTODONTYCZNEGO

Kwalifikacje:
Ukończona szkoła średnia lub wyższa, kurs asystentki dentystycznej mile 
widziany, podstawy księgowości, umiejętność szybkiego pisania, odpowie-
dzialność, komunikatywność, otwartość i przyjazny sposób bycia, znajomość 
języka polskiego i podstawy języka angielskiego oraz pracy na PC.

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

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

GŁ-601

Znajdź nas 
na YouTubie



Specjalna wkładka z okazji 110-lecia założenia  
Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej i 70-lecia Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 

Gimnazjalne »Naj«
Danuta Chlup

Najbardziej  
wszechstronny uczeń
W ub. roku szkolnym nagrodę dla 
najwszechstronniejszego ucznia, 
którą przyznaje Rada Pedagogicz-
na, zdobył Daniel Brzuchanski z 
ówczesnej klasy IB. – Wychowaw-
cy klas zbierają przez cały rok in-
formacje nt. wyników osiąganych 
przez uczniów w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych, za-
wodach sportowych, uwzględnia-
ne są wyniki w nauce, aktywność, 
zachowanie, absencja. Po podsu-
mowaniu punktów przyznajemy 
nagrody ufundowane przez Ma-
cierz Szkolną najwszechstronniej-
szym uczniom z poszczególnych 
roczników. Z nich wyłaniamy naj-
wszechstronniejszego ucznia całej 
szkoły, dla którego nagrodę ufun-
dował prywatny darczyńca – tłu-
maczy dyrektor placówki, Maria 
Jarnot. Marian Mitrenga, wycho-
wawca klasy IIB, wylicza niektóre 
osiągnięcia chłopca: – Najlepsze 
wyniki osiąga w matematyce i fizy-
ce, był laureatem olimpiad przed-
miotowych. Reprezentuje szkołę w 
lekkiej atletyce i koszykówce. Jest 
przewodniczącym klasy, człon-
kiem Rady Uczniowskiej. To chło-
pak wszechstronnie uzdolniony, 
zarówno fizycznie, jak i umysłowo.

Najnowszy  
sprzęt edukacyjny
W ramach projektu „Nowe labo-
ratoria i klasopracownie przyrod-
nicze”, realizowanego w ramach 
programu województwa moraw-
sko-śląskiego, gimnazjum zakupiło 
oprogramowanie i czujniki syste-
mu Vernier do nauki fizyki, chemii 
i biologii. – Projekt obejmował cały 
remont klasopracowni i jej wypo-
sażenie, łącznie z podłogami, sto-
łami, tablicą i wszystkimi urządze-
niami – wylicza Tomasz Labudek, 
nauczyciel fizyki. – Zainstalowano 
m.in. specjalną szafę do przecho-
wywania chemikaliów, z odsysa-
niem par. Prócz tego otrzymaliśmy 
zestaw komputerów dla uczniów i 
dla nauczycieli z urządzeniami po-
miarowymi firmy Vernier do fizyki, 
chemii i biologii. Czujniki podłą-
czone są do boksu, w którym zgro-
madzone dane są przetwarzane do 
postaci cyfrowej i przekazywane do 
programu komputerowego. W fizy-
ce są to na przykład woltomierze, 
amperomierze, sonary, czujniki do 
pomiaru ciśnienia, siły, w chemii 
czujniki do pomiaru pH, zawarto-
ści gazów, w biologii na przykład 
EKG.

Najbardziej  
egzotyczna pieśń
„Choo Choo Loza” – pieśń swahil-
ska – jest najbardziej egzotycznym 

utworem, śpiewanym przez chór 
szkolny „Collegium Iuvenum”. Z 
kolei najczęściej wykonywanymi 
utworami, prezentowanymi przy 
różnych oficjalnych okazjach, są 
„Gaude Mater Polonia” i „Gaude 
Mater Igitur”. Dyrygent Leszek 
Kalina przyznaje, że ma w swoich 
zbiorach ok. 13 tys. partytur. Reper-
tuar chóru szkolnego nie jest, oczy-
wiście, aż tak szeroki, niemniej 
liczy ok. 140 utworów. – Ale tylko 
część jest aktualnie wykonywana 
– precyzuje dyrygent. – Wykonuje-
my utwory najróżniejszych gatun-
ków, począwszy od „Bogurodzicy”, 
czyli pieśni średniowiecznej, aż po 
muzykę eksperymentalną. Jest, 
oczywiście, folklor, jest muzyka 
poważna, sakralna, ale też lżejsza. 
Staramy się nie zanudzić słucha-
czy, a przy okazji siebie – śmieje się 
Kalina. 

Największa odległość
Uczniowie gimnazjum (a jest ich w 
tym roku szkolnym 322) mieszka-
ją w 39 różnych miejscowościach. 
Najdalej do szkoły – 30 km lub wię-
cej – mają mieszkańcy Ostrawy (do-
jeżdża jedna osoba), Mostów koło 
Jabłonkowa (6), Łomnej Dolnej (6), 
Bukowca (3) oraz polskiego Jawo-
rza (1). Najwięcej gimnazjalistów 
mieszka w Czeskim Cieszynie (65), 
Trzyńcu (34) oraz Bystrzycy (27). W 
szkole kształci się także kilka osób 
z Polski: Cieszyna (4), Pogwizdo-
wa (1) i wspomnianego Jaworza 
(1). Statystykę dotyczącą miejsca 
zamieszkania uczniów udostępnił 
nam sekretariat gimnazjum.

Najczęściej wybierany język 
Gimnazjaliści mają obowiązkowe 
lekcje języka polskiego, czeskiego i 
angielskiego. Prócz tego wybierają 
dodatkowy język obcy – niemiecki, 
rosyjski lub francuski. Największym 
zainteresowaniem cieszy się rosyj-
ski. – Kiedy przed 13 laty rozpoczy-
nałam pracę w szkole, miałam na 
rosyjskim po jednej grupie w roku, 
teraz są po 2-3 grupy. Popularność 
rosyjskiego rośnie – cieszy się rusy-
cystka Ilona Lazar. – Nasi uczniowie 
osiągają dobre wyniki w konkursach 
na szczeblu wojewódzkim. Ci, któ-
rzy wybierają rosyjski na maturę, 
bywają dobrze przygotowani, uzy-
skują dobre oceny. Program naucza-
nia kładzie nacisk przede wszystkim 
na konwersację, choć jest też nauka 
realiów. Nauczycielka urządziła kla-
sopracownię języka rosyjskiego w 
jednej z mniejszych klas. Do dyspo-
zycji są sprzęt audiowizualny oraz 
słowniki, na ścianach wiszą wyko-
nane przez uczniów kolorowe pre-
zentacje nt. rosyjskich miast, gór, 
osobistości i innych ciekawostek 
związanych z Rosją. 

Jedną z uczennic odnoszących 
sukcesy jest Dominika Gociek z 
klasy IVC. – Już od pierwszej klasy 
brałam udział w konkursach z języ-

ka rosyjskiego. W pierwszej klasie 
uplasowałam się na piątym miej-
scu, w drugiej i trzeciej na drugim 
– przyznaje.

Najdalsza podróż
Uczniowie gimnazjum mają moż-
liwość uczestniczenia w organi-
zowanych przez szkołę wyjazdach 
za granicę, dzięki którym szlifują 
języki obce i poznają świat. Do da-
lekich podróży należały w ostat-
nich latach wyjazdy do krajów 
nadbałtyckich czy też do hiszpań-
skiej Barcelony. Najdalej wyruszyli 
uczniowie we wrześniu br. Siedem-
dziesięcioosobowa grupa uczniów i 
nauczycieli udała się na tygodnio-
wą wycieczkę do Szkocji. – Po raz 
pierwszy tam pojechaliśmy. Pomi-
mo dość wysokich kosztów zainte-

resowanie było na tyle duże, że za-
braliśmy tylko uczniów starszych 
klas, natomiast dla młodszych zor-
ganizujemy wyjazd jesienią przy-
szłego roku – mówi Agata Klus, 
nauczycielka języka angielskiego 
i organizatorka wyjazdu. Podróż 
odbywała się autokarem i promem. 
Gimnazjaliści zwiedzili Edyn-
burg, wyjechali w szkockie góry, 
nad jezioro Lochness. W drodze 
do Szkocji i z powrotem zwiedzili 
Holandię: Amsterdam oraz typowy 
holenderski skansen.

Najważniejsze  
imprezy uczniowskie
Rada Uczniowska urządza co roku 
dwie imprezy cykliczne, które wy-
magają dużego zaangażowania, ale 
też przynoszą wymierne efekty. W 

Dniu Tolerancji w gimnazjum nie 
ma klasycznych lekcji, lecz zamiast 
tego są wykłady, warsztaty, seanse 
filmowe, dyskusje. Ich wspólnym 
tematem jest bardzo szeroko poję-
ta tolerancja. Choć nie ma nauki, 
uczniowie poszerzają swoje hory-
zonty, uczą się rozumienia świata 
w szerokim kontekście. 

Drugą bardzo popularną impre-
zą jest „Kwiat Morwy”. Gimnazjal-
ny przegląd mody, na którym mo-
delki i modelki z grona uczniów 
prezentują uszyte przez koleżanki 
kreacje, jest nie tylko rozrywką, ale 
ma także wymiar charytatywny. 
Dochód z przeglądu co roku prze-
znaczany jest na konkretne cele – 
dla niepełnosprawnych dzieci, na 
rzecz organizacji pomagającej na 
Ukrainie i inne.  

● Dyrektor Maria Jarnot wręcza nagrodę Danielowi Brzu-
chanskiemu. ● Leszek Kalina.

● Laboratorium fizyczno-chemiczne zo-
stało wyposażone w nowoczesne przy-
rządy pomiarowe.

● Klasa IV C z nauczycielką Iloną Lazar w 
klasopracowni języka rosyjskiego.  
Zdjęcia: DANUTA CHLUP (3), ARC (1)
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Młodych asbsolwentów Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie 
zapytaliśmy, co wydarzyło się w ich 
życiu od momentu zdania matury?

JOLA BRANNA,  
matura 2019 rok
Po zdaniu matury rozpo-
częły się najdłuższe waka-
cje w moim życiu. Po uciążliwym i 
stresującym okresie matur nastąpił 
czas odpoczynku, imprez, wspól-
nych chwil z kolegami, ale też pracy. 
Wakacje jednak się skończyły, a ja 
rozpoczęłam kolejny ważny etap w 
moim życiu – studia polonistyczne 
na Wydziale Filozoficznym Uniwer-
sytetu Palackiego w Ołomuńcu. 
Szkoła świetnie przygotowała mnie 
do nich, dlatego zawsze mówię z 
dumą, że skończyłam Polskie Gimna-
zjum w Czeskim Cieszynie.

JAKUB STAŚ,  
matura 2017 rok
Po ukończeniu gimna-
zjum poszedłem na studia 
do Pragi. Na Wyższej Szkole Che-
miczno-Technologicznej wybrałem 
najbardziej uniwersalny kierunek, 
czyli chemię. Nawet nie myślałem, że 
tak szybko przyda mi się znajomość 
języka polskiego. Na początku roku 
akademickiego prowadzący semi-
narium chemii anorganicznej, który 
jest jednocześnie szefem olimpiady 
chemicznej w RC, zorganizował dla 
studentów naszego kierunku wy-
cieczkę edukacyjną. Tak się złożyło, 
że dowiedział się o mojej znajomości 
języka polskiego. Zwrócił się więc do 
mnie z propozycją zaopiekowania się 
polską grupą na 50. Międzynarodo-
wej Olimpiadzie Chemicznej, która 
miała się odbyć w lipcu 2018 roku 
w Pradze i Bratysławie. Dzięki moim 
kolegom z Polskiego Gimnazjum 
miałem też okazję wzięcia udziału w 
koncercie w Ambasadzie RP w Pra-
dze, upamiętniającym samospalenie 
Ryszarda Siwca.

ADAM MARTYNEK, 
matura 2016 rok
Po maturze podjąłem 
studia na Wydziale 
Ekonomicznym Wyższej 
Szkoły Górniczej-Uniwersytetu Tech-
nicznego w Ostrawie, które kontynu-
uję. Swój wolny czas dzielę między 
rodzinę, przyjaciół i folklor, który 
jest chyba moją największą pasją. 
Dlatego też prawie co weekend spę-
dzam na graniu i śpiewaniu z kapelą 
„Bezmiana”.

DARINA GOCIEK,  
matura 2015 rok
Przez pierwsze trzy lata 
studiów w moim życiu 
niewiele się wydarzyło, ponieważ 
żyłam tylko nauką. Potem miałam rok 
przerwy i obecnie jestem studentką 
4. roku weterynarii na Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu. Już na 
pierwszym roku poznałam dziewczy-
nę z Ukrainy. Dzięki bardzo dobrej 
znajomości języka rosyjskiego, którą 
zawdzięczam pani Ilonie Lazar, po-
magałam jej jako tłumacz. W ub. roku 
szkolnym z radością skorzystałam z 
zaproszenia Władysława Kubienia do 
wzięcia udziału w 10. jubileuszowej 
wystawie „Przenikanie”, na której wy-
stawiłam kilka swoich zdjęć. Latem 
natomiast wystartowałam w „Wybo-
rach najpiękniejszej Góralki” w Isteb-
nej, w których udało mi się zdobyć 
tytuł Miss Uśmiechu.  (sch)
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ADAM KLUS, MATURA W 1949 R. W GIMNAZJUM REALNYM 
Z POLSKIM JĘZYKIEM WYKŁADOWYM W CZESKIM CIESZYNIE
Emerytowany lekarz z Trzyńca 
uczył się w budynku czeskiego 
gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 
We wzniesionym w latach 30. ub. 
wieku funkcjonalistycznym gma-
chu Państwowego Gimnazjum 
Realnego (dziś szkoła nosi nazwę 
Gimnazjum Józefa Bożka) już w 
1938 roku, na mocy dekretu Mini-
sterstwa Szkolnictwa i Oświaty Na-
rodowej w Pradze, została otwarta 
polska „paralelka”. Po latach za-
wieruchy wojennej, kiedy nauka 
na okupowanych terenach mogła 
odbywać się jedynie w języku nie-
mieckim, we wrześniu 1945 roku 
ponownie otwarto czeskie gimna-
zjum, a w jego ramach polskie kla-
sy. Klus był jednym z pierwszych 
powojennych uczniów, a później 
jednym z 38 pierwszych absol-
wentów Gimnazjum Realnego z 
polskim językiem wykładowym w 
Czeskim Cieszynie. Maturę zdawał 
w 1949 roku, kilka miesięcy po ofi-
cjalnym założeniu placówki. 

W roku szkolnym 1945/1946 
przyjęto do polskich klas ok. 270 
uczniów. – Nasza klasa była bardzo 
liczna, było nas ok. 50 osób. Część 
później zrezygnowała, do matury 
doszło nas 38. Wtedy byliśmy już 
podzieleni na dwie klasy – humani-
styczną, do której ja uczęszczałem 
oraz techniczną – wspomina le-
karz. – Kierownikiem klas polskich 
był Henryk Bolek, który dawniej 
był profesorem w orłowskim gim-
nazjum. To on najbardziej zabiegał 
o to, żeby zostało założone samo-
dzielne polskie gimnazjum, jeździł 
do Pragi, organizował. Był motorem 
tych działań – podkreśla doktor 

Klus. Bolek był także organizato-
rem imprez pozaszkolnych, ogrom-
nym powodzeniem cieszyły się 
grane przez uczniów przedstawie-
nia. Pierwsze z nich, „Jasełka”, wy-
stawiane były nie tylko w Czeskim 
Cieszynie, ale też w kilku innych 
miejscowościach na Zaolziu. – Były 
bale szkolne, wycieczki, pamiętam 
duży festyn szkolny w parku Adama 
Sikory – wspomina Adam Klus. 

Po wojnie w jednej klasie zasia-
dali często uczniowie z kilku rocz-
ników. Klus wspomina, że w jego 
klasie uczyła się młodzież urodzo-

na w latach 1928-1931. Różnice te 
wynikały z faktu, że w czasie wojny 
nie było możliwości kształcenia się 
w języku polskim. Lekarz przeko-
nuje, że polskie klasy pod czeską 
dyrekcją miały sporą autonomię. 
Wspomina nauczycieli Józefa Fol-
warcznego, Antoniego Zahraja i in-
nych. Zwraca także uwagę na fakt, 
że po okresie wojennych prześla-
dowań polskiej inteligencji trudno 
było skompletować grono pedago-
giczne, dlatego obok nauczycieli 
z erudycją pracowały także osoby 
bez odpowiedniego wykształcenia. 

Samodzielne polskie gimnazjum 
zostało założone w 1949 roku, lecz 
jeszcze przez cztery lata korzystało 
z pomieszczeń przy ul. Frydeckiej. 
Adam Klus po maturze studiował 
medycynę w Ołomuńcu i w Pradze, 
gdzie właśnie otwarto kierunek pe-
diatryczny. Przez całe życie leczył 
dzieci.  (dc)

BEATA KYNCLOWA (Z DOMU PASZ), MATURA W 1993 ROKU 
W GIMNAZJUM W KARWINIE
Beata Kynclowa pochodzi z Kar-
winy, ukończyła filologię na Uni-
wersytecie Ostrawskim, mieszka 
z rodziną w Hustopeczach. Na co 
dzień uczy języka niemieckiego i 
czeskiego w Gimnazjum w Mikulo-
wie. Jest także mentorką i trenerką 
personalną. 

– Kiedy wspominam karwińskie 
gimnazjum, przed oczami staje mi 
fajny, nowoczesny budynek. Serce 
ciągnie jednak do Łazów, gdzie za-
czynaliśmy naukę i gdzie spędzili-
śmy beztroski czas, doświadczając 
m.in. pierwszych miłości. Z drugiej 
strony pamiętam też jak w Łazach 
na lekcji wychowania fizycznego 
biegaliśmy pod górkę, bo teren był 
już mocno nierówny. Od naszych 
czasów odejmowano potem po se-
kundzie – wspomina Beata Kynclo-
wa. – Karwińskie gimnazjum było 
więc na pewno bardziej wygodne i 
o wiele bardziej nowoczesne. Mój 
stosunek do tej szkoły jest trochę 
specyficzny, bo mogłam obserwo-
wać ją nie tylko oczami ucznia, ale 
także nauczyciela. Przez moment 
uczyłam bowiem w Gimnazjum w 
Karwinie niemieckiego – mówi Be-
ata Kynclowa. Zaznacza przy tym, 
że w czasie nauki w gimnazjum 
ważny był dla niej fakt, że znajdo-
wało się ono tuż obok jej rodzinne-
go domu. – Kiedy koledzy odkryli 
ten fakt, często u nas bywali. Pa-
miętam, że ci, którzy zdali maturę 
już w poniedziałek, przyszli do nas 
po południu i opowiadali różne 
ciekawostki z egzaminu. Tyle, że 
u mnie dodatkowo potęgowało to 
stres, bo miałam zdawać dopiero 

we wtorek. Generalnie matura była 
dla mnie jednym z najbardziej stre-
sujących egzaminów. Do dziś mam 
go przed oczami, choć wcale nie 
był taki trudny. Dodatkowo nasi 
profesorowie robili wszystko, by 
pomóc nam rozładować emocje – 
przekonuje.

Z lat szkolnych Beata Kynclowa 
bardzo miło wspomina profesora 
Błanika, który zaszczepił u niej bak-
cyla do nauki języka niemieckiego. 
– W efekcie zaczęłam studiować ten 
język. Pamiętam też profesora Pisz-
kiewicza, który był wymagający, ale 
miał ciepłe serce i nieraz przymy-
kał oko na nasze niepowodzenia i 
wpadki. To byli nauczyciele starej 

daty, którzy stali się dla nas autory-
tetami – stwierdza.

Klasa Beaty Kynclowej nie była 
ani zbyt liczna, ani zbyt mała. 
–  Myślę, że było nas w sam raz. 
Sądzę również, że byliśmy bardzo 
zgrani. Zresztą nie spotykaliśmy 
się tylko w szkole, ale także poza 
nią na różnych imprezach. Chodzi-
liśmy na dyskoteki, jeździliśmy na 
wycieczki, na narty, spotykaliśmy 
się także w zespołach tanecznych. 
Z perspektywy czasu uważam ten 
okres za jeden z najlepszych w 
moim życiu. Pamiętam też, jak raz 
jechaliśmy z naszym wychowawcą, 
panem Faraną, na pierwsze spotka-
nie reprezentantów szkół imienia 

Juliusza Słowackiego. Mieliśmy 
ocenić, jak będzie wyglądała przy-
szła współpraca. Czuliśmy się waż-
ni i odpowiedzialni i to było bardzo 
fajnie. Inne moje miłe wspomnie-
nie wiąże się ze współpracą z ko-
legami z klas cieszyńskich. Na 
przykład z członkami grupy po-
etyckiej PaRaNoJa. Pisaliśmy wów-
czas wiersze i chcieliśmy zmieniać 
świat. Z całej grupy do dziś wytrwał 
jednak tylko Bogdan Trojak – śmie-
je się Beata Kynclowa.  (wik)

Izabela Toman,  
matura 2014 
Już piąty rok 
mieszkam w 
Pradze, gdzie 
studiuję na Uni-
wersytecie Karola 
antropologię oraz genetykę człowie-
ka. Aktualnie zajmuję się przeważnie 
pisaniem pracy magisterskiej oraz 
nauczaniem języka angielskiego. Po 
studiach chciałabym się skupić na 
genetyce kryminalistycznej albo pra-
cować w laboratorium genetycznym. 
Bardzo chętnie i często wracam na 
Zaolzie, do przyjaciół i do rodziny. W 
tym roku byłam razem z zespołem 
„Suszanie” na festiwalu w Rzeszowie, 
pomimo że już ładnych parę lat nie 
tańczę w zespole.

Roman Rozbroj,  
matura 2014
Skończyłem stu-
dia w praskiej 
Wyższej Szkole 
Ekonomicznej, 
w trakcie których 
zdążyłem odbyć jeden 
semestr na uniwersytecie w Bawarii. 
W Pradze zebrałem także trochę 
przydatnych doświadczeń, szcze-
gólnie w dużym międzynarodowym 
banku, gdzie pracowałem w dziale 
fuzji i przejęć. Tuż po uzyskaniu li-
cencjatu przeniosłem się do Estonii i 
rozpocząłem studia na kierunku ma-
gisterskim „e-government”, żeby zro-
zumieć, jak technologie mogą pomóc 
w zarządzaniu państwem. Wykorzy-
stuję tę wiedzę na co dzień, bowiem 
współpracuję z Czeską Narodową 
Agencją ds. Cyfryzacji. Na razie w 
Tallinnie bardzo mi się podoba.

Julia Szurman-Polok,  
matura 2012
Od ukończenia 
gimnazjum zdo-
byłam nowe 
doświadczenia, w 
moim życiu pojawi-
ło się wiele wyzwań. 
Udało mi się spełnić kilka marzeń 
profesjonalnych i osobistych. Skoń-
czyłam studia magisterskie na kie-
runku wzornictwo. W tej dziedzinie, 
jak zarówno na polu artystycznym, 
miałam możliwość wziąć udział na 
międzynarodowych konkursach i wy-
stawach. Odwiedziłam wymarzone 
kraje świata. Wyszłam za mąż. Zmie-
niałam kilkakrotnie miejsce zamiesz-
kania, jednak zawsze tęskniłam do 
Zaolzia, więc powróciłam w rodzinne 
strony i od paru miesięcy mieszkamy 
z mężem w Jabłonkowie.

Michał Broda,  
matura 2007
Po maturze 
wybrałem się 
na uniwersy-
tet, choć nie na 
moje wymarzone 
studia historii na UJ 
w Krakowie, ale na wychowanie 
fizyczne i sport na UK w Pradze. W 
tym roku skończyłem studia. Historia 
mi towarzyszyła, ponieważ studio-
wałem historię sportu w programie 
podyplomowym. Jako aktywny spor-
towiec, a od roku 2012 wiceprezes 
i prezes klubu lekkoatletycznego 
TJ Jäkl Karwina, stale włączam się 
aktywnie w życie sportowe regionu. 
Zdążyłem się już przekonać, że z 
samego sportu człowiek nie jest się 
w stanie utrzymać, to raczej pasja niż 
normalna praca, dlatego próbowałem 
swego szczęścia jako nauczyciel. 
Mam nadzieję, że na stanowisku 
nauczyciela wychowania fizycznego 
w szkole podstawowej w Orłowej 
wytrwam dłużej, niż zdarzało mi się 
wcześniej.

ŁUCJA DONOCIK, MATURA 1964,  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA ŚREDNIA W ORŁOWEJ-ŁAZACH
Łucja Donocik mieszka w Karwi-
nie-Raju i jest emerytką. Wspo-
mnienia z czasów szkolnych spisa-
ła jej wnuczka Grażyna. – Budynek 
Gimnazjum w Łazach był zlepkiem 
blokowych pawilonów ze wspól-
nym korytarzem. Naszą klasę 
umieszczono na samym końcu. 
Widok był niezły, bo okna wycho-
dziły na drogę i kiedy byliśmy zmę-
czeni nauką, można było odreago-
wać się oglądaniem tego, co dzieje 
się na chodniku czy na drodze. 
Gorzej było zimą, bo marzliśmy, 
a w kącie na suficie pojawiał się 
szron i sopelki lodu. Nowoczesne 
budownictwo dało nam się we zna-
ki – wspominała Łucja Donocik. 
Jej zdaniem usytuowanie miało 
jednak i dobrą stronę medalu. – W 
tak odległy kąt nie dochodził pod-
czas przerwy dyżurny nauczyciel i 
w wolnym czasie mogliśmy sobie 
uprzyjemniać chwile. A to Władek 
przyniósł gramofon z płytami i po-
wtarzaliśmy sobie walce, twista, 
rock and rolla, których uczyliśmy 
się na lekcjach tańca. Nasz klaso-
wy chemik, Jaś, przyrządził jakieś 
mikstury i dał je za okno, mówiąc: 
„za pół godziny to wybuchnie, więc 
bądźcie przygotowani. I tak było. 
Panika w całej szkole, bo myśleli, 
że stało się nieszczęście na kopal-
ni. Kiedy sam się zgłosił, że to jego 
dzieło, dyrektor mu nie uwierzył. 
Skądże cichutki i porządny chło-
pak mógłby wymyślić taką psotę? 
– wspominała i dodaje, że opieku-
nem jej klasy był profesor Tadeusz 
Błanik. – W tamtych czasach miał 
on odwagę skracać obowiązkowy 
materiał o robotniczych zrywach i 

komunistycznej partii, a w zamian 
uczyć nas patriotyzmu i historii 
Polski. W roku maturalnym naszą 
klasę przeniesiono do innej sali, 
zaś z naszej zrobiono gabinet geo-
graficzno-przyrodniczy. Nam było 
cieplej, ale znikła możliwość licze-
nia przejeżdżających samochodów. 
Z okien była widoczna tylko trawa 
i następny pawilon. Nie mogliśmy 
również realizować naszych sza-
lonych pomysłów i różnych wy-
głupów. Niestety byliśmy już pod 
czujnym okiem nauczycieli dyżur-
nych – stwierdza Łucja Donocik i 
wspomina, że niezapomniane były 
również przygody na obowiązko-
wych brygadach w rolnictwie. – Na 
przykład, gdy jedna z miastowych 

koleżanek miała trudności, żeby 
odróżnić ziemniaka od kamienia, 
snopki stawiała zaś ziarnami do 
dołu. Ciekawie i wesoło było na 
brygadach w budownictwie oraz 
zajęciach praktycznych w kopalni 
w hali ślusarskiej. Każdy z nas mu-
siał zdawać egzamin pisemny te-
matyczny, ustny i praktyczny. Nie 
musieliśmy się zbytnio martwić 
o wynik przy maturze, bo każdy z 
nas miał w kieszeni  dyplom ślu-
sarza i otwarte drzwi do pracy w 
kopalni – żartowała. – Mile wspo-
minam również kurs narciarski 
połączony z cieszyńską klasą. Wte-
dy nawiązały się przyjaźnie, które 
trwają do dziś. Nasze wycieczki 
szkolne różniły się od wszystkich 

pozostałych klas. Wychowawca, 
prof. Błanik, zapowiedział: „za trzy 
dni wycieczka szkolna pt. „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie, sami 
nie wiecie, co posiadacie…”. Wy-
jeżdżamy w Beskidy. Proszę zabrać 
ze sobą namioty, koce, kociołki, 
wygodne buty, wełniane skarpety i 
prowiant na wszystkie dni”. Nigdy 
nie zmienił zdania i oglądaliśmy 
tylko piękno Śląska Cieszyńskiego 
– podsumowała. (wik)

TOMASZ RYŁKO, MATURA 2004,  
GIMNAZJUM W CZESKIM CIESZYNIE 
Tomasz Ryłko studiował dzienni-
karstwo na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie. Mieszka w 
Czeskim Cieszynie, a pracuje w 
firmie Olza Logistic, zajmującej się 
obsługą logistyczną firm i sklepów 
internetowych oraz transportem 
międzynarodowym. 

– Jak wiadomo, nauka w gimna-
zjum przypada na burzliwy okres 
dorastania. Był to więc czas zde-
rzenia młodzieńczej wolności z 
twardymi życiowymi realiami, choć 
muszę powiedzieć, że nasi profeso-
rowie mocno się starali, by pomóc 
nam przetrwać ten trudny okres – 
żartuje Tomasz Ryłko. Zdradza przy 
tym, że jego szkolne wspomnienia 
często nie mają związku z samą na-
uką. – Zapamiętałem jednak, że ży-
cie naszej szkolnej społeczności to-
czyło się na różnych płaszczyznach. 
Niezwykłymi przeżyciami były na 
przykład wyjazdy z chórem. A jeśli 
idzie o naszych nauczycieli, do dziś 
jestem wdzięczny pani profesor 
Halinie Klimszy, która uczyła nas 
języka polskiego i nie zamykała się 
w pedagogicznych schematach, ale 
mocno inspirowała nas literaturą 
i językiem polskim. Pamiętam, jak 
unikaliśmy innych lekcji, chowając 
się w bibliotece, gdzie otwierało się 
okno na świat współczesnej polskiej 
literatury. Literatury, jakiej nie zna-
liśmy, bo wiadomo, że szkolny ka-
non lektur koncentruje się raczej na 
historii – mówi Tomasz Ryłko. – Pa-
miętam też lekcje języka polskiego, 
które wykraczały poza siedzenie w 
szkolnej ławce. Zorganizowaliśmy 
na przykład pogrzeb Młodej Polski. 

Ceremonia polegała na tym, że idą-
cy w orszaku uczniowie nieśli przez 
cały szkolny korytarz… trumnę. 
To były bardzo pomysłowe lekcje, 
życzę więc tak kreatywnych zajęć 
także obecnym uczniom gimna-
zjum – mówi Tomasz Ryłko, któ-
ry przyznaje, że w czasach nauki 
przedmioty humanistyczne mocno 
pociągały. – Przedmioty ścisłe były 
zaś dla mnie raczej obciążeniem. 
Zwłaszcza gdy wiedziałem już, co 
chcę studiować. Wskaźnikiem tego, 
jakim byłem wówczas fascynatem 
języka polskiego, a zarazem jakim 
byłem uczniem, niech będzie fakt, 
że pisemna matura z polskiego zaję-

ła mi może dziesięć minut i wysze-
dłem z niej ze stopniem celującym. 
Natomiast na maturze ustnej pole-
głem totalnie. Nie przygotowałem 
się, w efekcie nie potrafiłem wydu-
sić z siebie jednego słowa. Moja oce-
na końcowa była więc średnią ocen 
najlepszej i najgorszej. Jedna pani 
profesor do dziś wypomina mi tam-
to lenistwo – żartuje Tomasz Ryłko 
i dodaje, że jego klasa była zgraną 
„paczką”, a specyfika szkoły pole-
ga na tym, że uczęszczają do niej 
osoby z bardzo bliskich środowisk. 
– Uczniowie spotykają się więc ze 
sobą także poza lekcjami. Robią to 
przy wielu różnych okazjach, spor-

towych czy artystycznych, w konse-
kwencji znają się doskonale. A gdy 
dziś patrzę na to z perspektywy cza-
su, muszę stwierdzić, że mimo, iż 
moi szkolni koledzy założyli rodzi-
ny i wykonują bardzo różne profe-
sje, nadal regularnie się spotykamy, 
utrzymując bardzo bliskie kontakty 
– stwierdza Tomasz Ryłko.  (wik)
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Beata Schönwald

Polskie Gimnazjum Realne w Orło-
wej-Obrokach rozpoczęło działal-
ność 23 września 1909 roku. Skąd 
tak późna data?
– Opóźnienie to wynikało stąd, że 
chociaż ministerstwo w Wiedniu 
wydało założycielom szkoły, a mia-
nowicie Macierzy Szkolnej Księstwa 
Cieszyńskiego oraz Towarzystwu 
Szkoły Ludowej z siedzibą w Krako-
wie zezwolenie na otwarcie Polskiego 
Gimnazjum Realnego w Orłowej już 
7 września, to dopiero 20 września 
1909 roku Krajowa Rada Szkolna w 
Opawie zaakceptowała skład grona 
profesorskiego i zawiadomiła o roz-
porządzeniu ministerialnym. 

Z podobnym opóźnieniem rozpoczę-
ło swój pierwszy rok szkolny Czeskie 
Gimnazjum Realne w Orłowej. Czy 
można powiedzieć, że w związku z 
tym polscy i czescy działacze naro-
dowi byli sojusznikami?
– Na pewno nie. Czesi postanowili 
założyć swoje gimnazjum w reakcji 
na działania, które podjęli Polacy w 
celu założenia własnej placówki gim-
nazjalnej. Trzeba pamiętać, że to był 
1909 rok, kiedy nastroje antypolskie 
przybierały na sile. Zarówno Polacy, 
jak i Czesi doskonale zdawali sobie 
sprawę z tego, że gimnazjum będzie 
miało kluczowe znaczenie dla świa-
domości narodowej nie tylko Orło-
wej, ale całego zagłębia. Czesi chcie-
li, żeby to była czeska świadomość, 
Polacy – polska. Stąd ta rywalizacja i 
próby wzajemnego zniweczenia pla-
nów w związku z powołaniem gimna-
zjum. 

Dlaczego realne gimnazjum? Co 
oznacza ten termin?
– Gimnazjum realne było szkołą śred-
nią, pośredniego typu. Kompromis 
między „realką”  (realschule), szkołą, 
w której nauka oparta była na przed-
miotach o charakterze przyrodni-
czym i żywych językach oraz gimna-
zjum klasycznym, w którym naukę 
prowadzono w tradycyjny, można 
powiedzieć scholastyczny sposób, 
ucząc na przykład łaciny i greki. Gim-
nazjum realne było pomiędzy: trady-
cyjne, ale równocześnie współczesne 
i oświecone.

Polskie Gimnazjum Realne na orłow-
skich Obrokach zostało założone 
jako szkoła dla dzieci z biednych 
rodzin robotniczych. Jak potoczyły-
by się ich dalsze losy, gdyby nie ta 
placówka?
– Gdyby nie powstało polskie gimna-
zjum, Orłowa by się wkrótce sczechi-
zowała, ponieważ czescy narodowcy 
czynili w tym kierunku wszelkie sta-
rania. Polskie gimnazjum realne mia-
ło rozbudzić świadomość narodową 
w zwykłym polskim ludzie robotni-
czym. W tym czasie istniało już prze-
cież polskie gimnazjum w Cieszynie, 
do którego z Orłowej wcale nie było aż 
tak daleko. Młodzież z zagłębia śmia-
ło mogła się tam kształcić. Chodziło 
jednak o to, żeby edukacja gimnazjal-
na odbywała się bezpośrednio w za-
głębiu, niejako na wyciągnięcie ręki. 
Z drugiej strony należy mieć na uwa-
dze, że już wkrótce miał nadejść 1919 
rok i podział Śląska Cieszyńskiego, w 
wyniku którego pierwsze na Śląsku 

ROZMOWA Z HISTORYKIEM JÓZEFEM SZYMECZKIEM

Niech żyje w zdrowiu gimnazjum
Cieszyńskim polskie gimnazjum w 
Cieszynie przypadło Polsce, a pol-
skie gimnazjum w Orłowej pozostało 
w granicach Czechosłowacji. Gdyby 
dziesięć lat wcześniej nie założono 
go tutaj, Polacy na Zaolziu nie mieli-
by własnej ogólnokształcącej szkoły 
średniej i kto wie, kiedy i czy w ogóle 
władze czechosłowackie zezwoliłyby 
polskiej mniejszości na jej założe-
nie. Dziś wiemy doskonale, że rola, 
jaką odegrało polskie gimnazjum w 
Orłowej dla rozwoju polskiego spo-
łeczeństwa na Zaolziu, jako kuźnia 
polskich kadr i wylęgarnia liderów, 
jest niepodważalna. Kogokolwiek 
wspomnimy z wybitnych osobistości 
Zaolzia, od Bogumina po Jabłonków, 
wywodzi się z Orłowej i jej najbliższej 
okolicy. 

Oprócz szkoły została wybudowana 
również bursa. Czy wiemy, jak wy-
glądało życie w niej?
– Myślę, że gdybyśmy się mieli cof-
nąć w czasie, zdziwiłby nas sposób 
życia ówczesnych gimnazjalistów. W 
tym czasie nie były np. jeszcze znane 
szkodliwe skutki palenia papierosów, 
w związku z czym również młodzież z 
chęcią poddawała się temu nałogowi 
i nikt się tym specjalnie nie przejmo-
wał. Natomiast co do sposobu spę-
dzania wolnego czasu, to z pewnością 
powinniśmy wspomnieć harcerstwo. 
W 1912 roku w Polskim Gimnazjum na 
Obrokach została założona jeśli nie 
pierwsza, to jedna z pierwszych dru-
żyn skautowych na terenie przyszłej 
Czechosłowacji. Mając na uwadze, że 
idea skautingu zrodziła się na przeło-
mie XIX i XX wieku, śmiało możemy 
powiedzieć, że orłowska drużyna im. 
Tadeusza Rejtana zapisała się zło-
tymi literami w historii światowego 
skautingu. Z tej drużyny wywodzili 
się później tacy działacze, jak Ber-
ger, Karol Piegza czy Adolf Szurman. 
Po wybuchu I wojny światowej sporo 
gimnazjalistów zgłosiło się do legio-
nów, które stanowiły jednostki po-
mocnicze armii austriackiej zrzesza-
jące ludzi nieobjętych obowiązkiem 
wojskowym. Najczęściej chodziło 
więc o młodych ludzi, których nie 
powołano do wojska ze względu na 
wiek. Najmłodszym z nich był 14-let-
ni Rudolf Halama.

Po zakończeniu II wojny światowej 
część uczniów i profesorów nie po-
wróciła już do szkoły. Jak wyglądały 
w gimnazjum pierwsze powojenne 
lata?
– Profesorowie gimnazjum jako przed-
stawiciele polskiej inteligencji byli w 
czasie II wojny światowej mocno prze-
śladowani. Niektórzy trafili do obo-
zów koncentracyjnych, z których nie 
wszystkim udało się wrócić. W obo-
zach nazistowskich oraz walcząc w ru-
chu oporu zginęli m.in. dyrektor Piotr 
Feliks, profesorowie Teodor Dzik, Jó-
zef Badura, Wiktor Burian, Józef Da-
dok czy Bronisława Onderkówna. Na 
Wschodzie w niewoli bolszewickiej 
zginął Rudolf Budnik. Po zakończeniu 
wojny trzeba więc było gimnazjum od-
budować. W tym czasie szkoła nie była 
już placówką prywatną, ponieważ 
w 1938 roku została upaństwowiona 
przez władze czechosłowackie i taki 
stan zachowano również po wojnie. 
Chociaż działała w czeskim systemie 
kształcenia, postanowiła nawiązać do 
swoich przedwojennych tradycji tam, 

gdzie w 1909 roku rozpoczęła swoją 
działalność, czyli na Obrokach.

W 1962 roku zapadła jednak decy-
zja o przeniesieniu Polskiego Gimna-
zjum Realnego z Obroków do Łazów. 
Chociaż tłumaczono to szkodami 
górniczymi, budynek stał jeszcze 
przez kolejnych 20 lat i służył innym 
celom. Czy dziś znamy rzeczywiste 
powody tej przeprowadzki?
– Chociaż nie możemy tego powie-
dzieć z całą pewnością, to jednak póź-
niejszy rozwój wydarzeń świadczy o 
tym, że chodziło o złą wolę lokalnych 
władz. Polskie Gimnazjum przenie-
siono z historycznego centrum Orło-
wej na peryferia. Okazały budynek na 
Obrokach zastąpiły baraki w Łazach. 

Cofnijmy się jednak w czasie. Mamy 
1949 rok, który jest uważany za rok 
powstania gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie. W jakich okolicznościach 
założono tę placówkę?
– W 1949 roku czechosłowackie Mi-
nisterstwo Szkolnictwa i Oświaty 
ustanowiło samodzielne Gimnazjum 
Realne z Polskim Językiem Wykła-
dowym w Czeskim Cieszynie. Jednak 
już wcześniej, bo od 1938 roku w ra-
mach miejscowego czeskiego gimna-
zjum działały polskie klasy, tzw. para-
lelki. To, że drugie polskie gimnazjum 
na Zaolziu powstało w Czeskim Cie-
szynie, nie było przypadkowe. Czeski 
Cieszyn jako miasto powiatowe sta-
wał się znaczącym ośrodkiem, rów-
nież edukacyjnym.

Dlaczego doszło później do połą-
czenia obu szkół – orłowskiej i cze-
skocieszyńskiej? Czy nie mogły obie 
placówki dalej działać niezależnie od 
siebie?
– Kiedy w 1964 roku obie szkoły po-
łączono pod jedną czeskocieszyńską 

dyrekcją, w Orłowej było osiem klas, 
a w Czeskim Cieszynie 11. Chodziło 
więc o dość duże szkoły. Potem jed-
nak uczniowie zaczęli stopniowo się 
wykruszać i przez kolejne lata za-
miast ośmiu klas uczyły się w Łazach 
już tylko cztery. Historia orłowskich 
klas kończy się jednak dużo później, 
bo dopiero w 2009 roku, kiedy po 
17-letnim okresie karwińskim (klasy 
te w 1992 roku przeniesiono z Łazów 
do Karwiny-Granic – przyp. B.S.), 
edukacja gimnazjalna odbywa się już 
tylko w budynku czeskocieszyńskiej 
placówki. 

Dziś patrząc z perspektywy czasu 
możemy powiedzieć, że być może 
dobrze się stało, że w pewnym mo-
mencie orłowskie i czeskocieszyńskie 
gimnazjum zostało połączone w je-
den organizm. Dzięki temu tradycja 
Polskiego Gimnazjum Realnego w Or-
łowej jest nadal żywa, a Polskie Gim-
nazjum w Czeskim Cieszynie prawem 
nosi imię patrona tej szkoły, polskie-
go wieszcza narodowego, Juliusza 
Słowackiego. 

Na koniec chciałbym zwrócić uwa-
gę jeszcze na jedną sprawę. Tożsa-
mość ludzką buduje nie tylko histo-
ria, ale również projekcja przyszłości. 
Człowiek może czuć się Polakiem, bo 
widzi w tej opcji swoją przyszłość. I to 
właśnie gimnazjum ma największy 
wpływ na to, jaki obraz przyszłości 
młodzież wyrobi sobie w myślach. Bo 
tylko dobrze i sprawnie funkcjonują-
ce gimnazjum, które młodemu czło-
wiekowi da dobre podstawy wiedzy, 
pokaże prawdziwe wartości i zazna-
jomi go ze szlachetnymi obyczajami, 
wzbudzi w myślach studenta obraz 
dobrej przyszłości, dla której warto 
żyć. Dla której warto być Polakiem. 
Dlatego niech żyje w zdrowiu nasze 
gimnazjum, by zdrowa i szczęśliwa 
była polskość na Zaolziu. 
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Hejt w stylu retro
Napisał biografię Chopina. A nawet od-

krył jego prawdziwą datę urodzenia. 
Był z siebie ogromnie dumny. Pracował 
od rana do nocy. Tym razem nad biografią 
Słowackiego. A potem ujawnił sercowe pe-
rypetie Krasińskiego. Nie zdążył porząd-
nie złapać oddechu i już miał na tapecie 
następny temat. 

Zostało po nim sporo książek, ale nie 
pozostała literacka sława. Jego nazwisko 
nie powie wiele. I nie o Ferdynandzie chcę 
pisać, ale o tym, jak o nim pisano i mówio-
no. I jak, mimo takiego hejtu, szedł upar-
cie dalej. A właściwie brnął. I pisał, pisał, 
pisał…

••• 

„Chodzi jak struty, nie wie, jaki szewc robił 
Chopinowi buty”. Te i inne wierszyki wę-
drowały, podobnie jak „struty” Ferdynand 
po Warszawie. To, co on sam nazywał rze-
telnością biografa i z lubością przytaczał 
szczegóły, szczególiczki rozwlekające opo-
wieść – inni nazwali studiowaniem plam na 
gaciach opisywanych bohaterów.

Satyryczne pismo zawiadomiło, że oto 
szykuje się kolejny tom. Nosić będzie ty-
tuł: „Najnowsze odkrycia z życia Chopina i 
Słowackiego”. W pierwszej części znajdą się 
rozdziały: 

– Bednarz, który naprawiał balię praczki 
piorącej bieliznę Słowackiego.

– Bielizna Chopina zaginiona na strychu.
– Brat stryjeczny bednarza.
– Słowacki w szlafroku.
– Podłoga, na której stały buty Słowackie-

go.
I tak dalej. 
I jeszcze wzmianka o tym, że aby zrozu-

mieć geniusza, trzeba być geniuszem. I że 
nie wystarczy się sfotografować na grobie 
Chopina, żeby być, jak on, artystą.

••• 

Ferdynand, choć bardzo chciał być i sławny, 
i przystojny, i uwodzicielski – nie do końca 
taki był. Był za wysoki, chudy, prawie łysy, 
podobno bardzo łagodny i wyrozumiały dla 

tych, którzy się z niego śmiali. I w dodatku 
ożenił się bogato, więc mógł marzenia o pi-
saniu realizować bez przeszkód. A to też za-
pewne budziło niemałą zazdrość.

Zielony Balonik na czele z Boyem, którego 
albo wielbiono, albo nienawidzono – upodo-
bał sobie Ferdynanda szczególnie.

„Zamożna mina,
Duża łysina,
I nóżki w »ix«”.
Tak go widział i Boy, i dziewczyna z przy-

bytku uciech w Ostendzie, którą zapytał o 
cenę usług. Z usług zrezygnował, bo za dro-
go, ale za to kupił małe piwo, skorzystał z ci-
chej klozetki, wyszedł z niej lekki i poszedł 
na plażę popatrzeć na kobietki. 

Oczywiście streszczam pobieżnie, a po-
nieważ nie jestem w stanie tematu-rzeki nie 
tylko wyczerpać, ale nawet pobieżnie omó-
wić, więc dodam tylko, że Wyspiański pod-
czas wesela Rydla oparty o framugę drzwi 
przyglądał się wirującym parom i powie-
dział do malarza Jana Skotnickiego (nota 
bene brata Marzeny, w której zakochał się 
Julian Przyboś):

– Jak to dobrze, że nie ma tu Ferdynanda. 
Jutro tom by nowy wydał.

A nasz noblista nagrodzony za „Quo va-
dis”, o którym Ferdynand napisał, jak sądził, 
świetny artykuł, chyba nie był zachwycony, 
skoro jakiś dziennikarz zapytał: – Czego ci 
życzyć? Peruki czy talentu? Bo Sienkiewicz 
uważa, że i jednego, i drugiego ci brakuje. 

••• 

Hejt wcale nie jest współczesnym wynalaz-
kiem. I mam wrażenie, że hejt w stylu retro 
był jeszcze bardziej zjadliwy, niż współcze-
sny. Można się było obrażać, można się było 
zniechęcić, ale można też – jak Ferdynand 
– przyjąć teorię następującą – skoro o tobie 
piszą, zauważyli cię, a więc jesteś kimś waż-
nym. Jesteś solą w oku, bo jesteś zdolny, bo 
innych swoją zdolnością porażasz i przera-
żasz. Więc ci zazdroszczą. 

Krytykują cię? To dobrze. Śmieją się? 
Świetnie. Idź dalej, brnij. Nie przejmuj się. W 
końcu wyjdzie na twoje.Cóż, można i tak… 

Autem  
szybciej i taniej?
Samochodu nie mam. Prawa jazdy rów-

nież. Ale jednak tym środkiem lokomocji 
zdarza mi się przemieszczać dosyć często 
jako pasażer. I kiedy patrzę, co się dzieje na 
drogach, jak właściciele swych czterokołow-
ców zachowują się podczas jazdy, to po pro-
stu trafia mnie szlag.

Do szewskiej pasji doprowadza mnie owa 
maniera nieużywania migaczy, jakby każdy 
miał wiedzieć, dokąd ów kierowca chce da-
lej zmierzać, a już „wychodzę z nerw”, kiedy 
widzę za sobą jegomościa, który jedzie „na 
ogonie”, światłami długimi skurczybyk wali 
po lusterku, byśmy docisnęli gazu – choć je-
dziemy maksymalnie dopuszczaną prędko-
ścią w terenie zabudowanym – ale on śpie-
szy się nie wiadomo dokąd i każe nam też 
się spieszyć. No gdybym to ja siedział przy 
kierownicy, nacisnąłbym inny pedał. Wów-
czas tamten wleciałby na nas swoim autem, 
wszystko porozbijane, ale ja miałbym satys-
fakcję. Więc czasem sobie myślę, że Pon-
bóczek ochronił pozostałych użytkowników 
dróg – w tym mojego Czytelnika – przede 
mną, nie dając mi talentu do zdobycia pra-
wa jazdy.

Nie znaczy to jednak, że nie mogę się wy-
powiadać w sprawach motoryzacji, a tym 
bardziej cytować artykuł sprzed ponad dzie-
więćdziesięciu lat, czyli z czasów, kiedy auto-
mobile nie zdominowały jeszcze krajobrazu.

„Gdyby w Stanach Zjedn. zaszła jakaś 
żywiołowa katastrofa, która groziłaby bez-
względnie wszystkim mieszkańcom, wsie-
dliby poprostu do samochodów i wyjechali 
w bezpieczne miejsca. Jeden samochód 
wypada tam bowiem, mniej więcej, na 5-ciu 
mieszkańców. Gdyby natomiast w Polsce au-
tomobiliści chcieli uczynić to samo, lub ze 
względów oświatowych i propagandowych 
zapragnęliby każdemu bez wyjątku obywa-
telowi umożliwić jednodniową przejażdżkę, 
trwałby ten proces uświadamiania przez 3 
lata. Tak mało posiadamy samochodów w 
stosunku do naszej ludności”. Tak utyskiwał 
na łamach warszawskiego „Tygodnika Illu-
strowanego” (17. 3. 1928) inżynier Eugeniusz 
Porębski (1889-1960).

„Na rozwój ruchu samochodowego składa 
się wiele czynników. Bogactwo kraju i oby-
wateli, zamiłowanie do sportu, ożywiony 
ruch handlowy i przemysłowy, znaczne prze-
strzenie, a nadewszystko zdrowa kalkulacja 
i oszczędność czasu. Kilkuletnie doświad-
czenie, choćby naszej publiczności w stolicy, 
przekonało nas, że przy niskiej taksie doroż-
karskiej, cokolwiek nawet droższy przejazd 
taksówką sowicie opłaca się klijentowi, który 
spieszy załatwiać swe sprawy codzienne. To-
też ruch taksówek stale wzrasta z korzyścią 
zarówno dla ich posiadacza, jak i pasażera. 
Lekarz, śpieszący do chorego, kupiec, prze-
mysłowiec, choć nie posiadają własnych wo-
zów, posiłkują się taksówkami, gdyż prosta 
kalkulacja czasu ujawnia pożądane zyski”.

„Dziś każdy obywatel powinien sobie po-
stawić pytanie: ile wart mój czas? (…) W Pol-
sce mało kto oblicza ile wart jest jego czas, ile 
traci na przejazdy tramwajem, lub przejście 
piechotą. Robotnik amerykański przy dzien-
nej płacy 8 dol. liczy sobie 1 dol. za godzinę 
– wartość czasu urzędnika V stopnia za 7-go-
dzinny czas biurowy trzeba ocenić na zł. 35 
dziennie, opuszczając rozumie się święta i 
niedziele. Amerykanin, wysyłając montera 
na doraźną naprawkę, musi więc przy tak 
wysokiej płacy liczyć już nietylko godziny, 
lecz i minuty. Oszczędność na czasie, osią-
gnięta przy dobrej komunikacji, jest zatem 

pożądana zarówno przez pracodawcę, jak i 
konsumenta”, pisał dalej Porębski i zamiesz-
czał tabelkę, w której umieścił koszty prze-
bycia trzykilometrowego odcinka w dużym 
mieście. Przyjął, że godzina jest warta pięć 
ówczesnych złotych. I tak „piechotą w ru-
chliwej porze” to 30 minut czyli 2,40 zł (dla-
czego nie dwa i pół, to pozostanie zagadką), 
tramwajem – wliczając w to czas oczekiwania 
(pięć minut), przejazd trwający kwadrans i 
cenę biletu to 1,80 zł. Taksówką (dwie minuty 
oczekiwania osiem minut jazdy plus koszta) 
– 2,20, no i – co niespodzianką nie jest – wy-
szło mu, że najszybciej i najtaniej jest wła-
snym autem – 64 grosze czas przejazdu i 70 
za benzynę, czyli 1,34.

„W pewnych wypadkach przejazd samo-
chodem odgrywa decydującą rolę, gdy cho-
dzi o ratowanie zdrowia lub życia, a nawet 
w sprawach finansowych, nie cierpiących 
zwłoki”, rozwijał dalej autor swą automobi-
lową propagandę. „Jeden z przemysłowców 
warszawskich, zamiłowany automobilista, 
bardzo oszczędnie używający samochodu, 
został powiadomiony, że grozi mu utrata kre-
dytu na Śląsku, o ile natychmiast nie będzie 
interwenjować osobiście. Tak się złożyło, że 
zanim zdobył potrzebną gotówkę zapóźno 
było do pociągu. Cała więc nadzieja spoczęła 
na samochodzie na szczęście dobrej marki i 
bardzo szybkim. Ta jedna podróż pokryła mu 
w zupełności wydatki, poniesione niegdyś 
na kupno samochodu, który uważany był na-
wet przez niego za zbyteczny luksus. W życiu 
każdego człowieka zachodzą często okolicz-
ności, w których godzina czasu zaoszczędzo-
nego w podróży może być kalkulowana bar-
dzo wysoko”.

„Samochód w rękach prywatnych jest więc 
czynnikiem gospodarczym tak ważnym jak 
telefon, kolej, radjo i t. p. nowości technicz-
ne. Minęły czasy, gdy samochód zaliczano 
do miłej, lecz bardzo kosztownej rozrywki. 
Nawet w celach wypoczynkowych odgrywa 
własny wóz tę doniosłą rolę, bo posiadacz 
jego może niezależnie od linij kolejowych 
spędzać popołudnia i noce na letnisku, nie 
przerywając pracy w stolicy. Czas przezna-
czony na wypoczynek czy rozrywkę z punktu 
widzenia higjeny jest jeszcze droższy niż czas 
pracy. Samochód w tym wypadku daje wiele 
możliwości utrzymania organizmu w nale-
żytej elastyczności i zdrowiu. Jako czynnik 
sportowy ma duże znaczenie”.

A na zakończenie wspomniał oczywiście o 
szlakach jezdnych: „Słyszy się często narze-
kanie na szczupłość naszych dróg bitych. Z 
załączonej tablicy porównawczej widzimy, 
że w stosunku do Niemiec, jak i wielu innych 
państw, jesteśmy jeszcze bardzo daleko w 
tyle. Jeżeli jednak uwzględnimy naszą liczbę 
samochodów, przebiegających te drogi, łatwo 
zauważymy, że natężenie jest jeszcze bardzo 
nieznaczne. Samochód w Polsce daleko od 
wielkiego miasta jest jeszcze sensacją. Stan i 
ilość dróg bitych może wzrastać w miarę za-
potrzebowania, oby tylko naprawdę zaczęły 
się na nich uwijać tak często samochody jak 
zagranicą”.

Inżynier Porębski nie przewidział dwóch 
rzeczy: słabej przepustowości dróg – korki 
stały się zmorą wielkich miast w ciągu kilku 
dekad od napisania tego artykułu, a tym sa-
mym jazda autem wcale nie okazuje się szyb-
sza i jest – odwołując się do wspomnianej ta-
belki – znacznie droższa, niż przejście się na 
piechotę. A druga sprawa jest taka, że koszta 
utrzymania samochodu, mimo jego masowo-
ści, wcale nie są takie tanie. 

● „Zielony Balonik” – pierwszy polski kabaret literacki, założony przez krakowskich poetów, pisarzy i 
plastyków w cukierni Apolinarego J. Michalika (zwanej Jamą Michalikową) w październiku 1905 roku, 
działający do 1912 roku (sporadycznie wystawiano przedstawienia do 1915 roku).
Fot. Muzeum Literatury w Warszawie



12  ♩ Głos   |   piątek   |   11 października 2019 ♩   13Głos   |   piątek   |   11 października 2019 S P O R T

OFERTA

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

S P O R T 
98

PIĄTEK 11 PAŹDZIERNIKA 

6.10 Leśniczówka 6.35 Magazyn śled-
czy Anity Gargas 7.05 Czy wiesz, że... 
7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 
24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo 
Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 Histo-
ria jednego obrazu. Sobieski pod Wied-
niem - Juliusz Kossak 12.50 Wilnoteka 
13.10 Na sygnale. Kocham cię, Martyna 
13.45 M jak miłość (s.) 14.40 Szansa na 
sukces 15.45 Wiadomości 15.55 Korona 
królów - taka historia. Ostatni krzyk 
mody 16.30 Baw się słowami. Stroje 
ludowe 16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20 
Historia jednego obrazu. Portret własny 
- Antoni Brodowski 17.30 Teleexpress 
17.55 Gra słów (teleturniej) 18.25 Okra-
sa łamie przepisy. Morskie grillowanie 
18.55 Wszystko przed nami (s.) 19.25 
Reportaż 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 Na dobre 
i na złe (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Halo 
Polonia 22.45 Wolny ekran 23.00 Z 
pamięci 23.10 Focus on Poland 23.30 
Szansa na sukces. Eurowizja Junior 
2019. 

SOBOTA 12 PAŹDZIERNIKA 

6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.15 Pytanie na 
śniadanie 10.55 Polonia 24 11.10 Halo 
Polonia 11.50 Okrasa łamie przepisy 
12.25 Ojciec Mateusz 21 (s.) 13.15 Na do-
bre i na złe (s.) 14.15 Czar par (teletur-
niej) 15.20 Czar par (teleturniej) 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Teleexpress 17.55 M jak 
miłość (s.) 18.45 Szansa na sukces (s.) 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 
20.30 Orędzie na Dzień Papieski 20.50 
Stulecie Winnych (s.) 21.45 Wkręceni 
w randkę (pr. rozr.) 22.50 Zmruż oczy 
0.25 M jak miłość (s.). 

NIEDZIELA 13 PAŹDZIERNIKA 

6.25 The Extra Mile 6.50 Lajk! 7.15 Wol-
ny ekran 7.30 Jarocin Festiwal 2019. 
Muzyka wolności 8.35 Nieznane życie 
Jana Pawła II 9.25 Ziarno 10.00 Trans-
misja mszy świętej z sanktuarium św. 
Jana Pawła II 11.40 Między ziemią a 
niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.55 Kino retro. 
Przez łzy do szczęścia 14.30 Alterna-
tywy 4 (s.) 15.40 Lajk! 16.00 Prywatne 
życie zwierząt 3 16.30 Leśniczówka 
17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość 
(s.) 18.45 Lato, muzyka, zabawa. Wa-
kacyjna trasa Dwójki - 2019 19.15 Czy 
wiesz, że... 19.25 Nela Mała Reporterka 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.55 Wieczór wyborczy 
21.35 Blondynka 7 (s.) 22.35 Koncert na 
Dzień Papieski 23.40 Niedziela z... Jo-
anną Trzepiecińską. 

PONIEDZIAŁEK 14 PAŹDZIERNIKA 

6.20 Wojsko-polskie.pl 6.45 Supełkowe 
ABC 7.00 Figu Migu. Prawa - lewa 7.15 
Pytanie na śniadanie 11.00 Kulturalni 
PL 12.00 Racja stanu 12.25 Wiadomości 
12.40 Historia jednego obrazu. Portret 
własny - Antoni Brodowski 12.50 Re-
portaż 13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 
Blondynka 7 (s.) 14.40 One. Kobiety 
kultury. Anna Cieślak 15.10 Uwierzy-
liśmy w siebie. Pierwsza pielgrzymka 
Jana Pawła II do ojczyzny 15.45 Wia-
domości 15.55 Korona królów 16.25 
Astronarium. Komunikacja kwantowa 
16.55 Supełkowe ABC 17.10 Figu Migu. 

Prawa - lewa 17.20 Historia jednego ob-
razu 17.30 Teleexpress 17.55 Gra słów 
(teleturniej) 18.25 Cafe piosenka 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad Nie-
mnem 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 O mnie 
się nie martw 10 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 
23.10 Focus on Poland 23.30 Kardynał 
Wojtyła papieżem. 

WTOREK 15 PAŹDZIERNIKA 

6.10 Pożyteczni.pl 6.40 Margolcia i Miś 
zapraszają dziś 6.55 Zwierzaki Czytaki 
7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Polo-
nia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 
Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 
Historia jednego obrazu 12.50 Nad 
Niemnem 13.10 Barwy szczęścia (s.) 
13.45 Stulecie Winnych 14.40 Kardy-
nał Wojtyła papieżem 15.35 Z pamię-
ci 15.45 Wiadomości 15.55 Korona 
królów 16.25 Zakochaj się w Polsce. 
Rabka-Zdrój 16.50 Margolcia i Miś za-
praszają dziś 17.05 Zwierzaki Czytaki 
17.20 Historia jednego obrazu 17.30 
Teleexpress 17.55 Gra słów (teleturniej) 
18.25 Koło pióra 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Magazyn z Wysp 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogo-
da, sport 20.45 Ojciec Mateusz 21 (s.) 
21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Polo-
nii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on 
Poland 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 16 PAŹDZIERNIKA 

6.10 Korona królów 6.40 Otwarta 
Europa 7.05 A to polski właśnie... A 
nuż widelec i inne noże 7.15 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia 
12.25 Wiadomości 12.40 Historia jed-
nego obrazu. Wiolonczelista - Jerzy 
Nowosielski 12.50 Magazyn z Wysp 
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 O 
mnie się nie martw 10 14.35 Dni Prze-
miany ŚDM 15.30 Nożem i widelcem 
15.45 Wiadomości 15.55 Korona kró-
lów 16.25 Jak to działa? Płaska Zie-
mia 16.55 A to polski właśnie... A nuż 
widelec i inne noże 17.05 Nela Mała 
Reporterka. Kościoły wykute w skale 
17.20 Historia jednego obrazu. Gra w 
karty 17.30 Teleexpress 17.55 Gra słów 
(teleturniej) 18.25 Zrób to ze smakiem 
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Kieru-
nek Zachód 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 
Za marzenia 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 
23.10 Focus on Poland 23.30 Dni Prze-
miany ŚDM. 

CZWARTEK 17 PAŹDZIERNIKA 

6.10 Korona królów 6.40 Turystyczna 
jazda 6.55 Nieziemscy. Ognisko 7.15 
Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 
11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo Po-
lonia 12.25 Wiadomości 12.40 Histo-
ria jednego obrazu. Gra w karty 12.50 
Kierunek Zachód 13.10 Barwy szczę-
ścia (s.) 13.45 M jak miłość (s.) 14.40 
Za marzenia 2 15.30 Pod Tatrami 
15.45 Wiadomości 15.55 Korona kró-
lów 16.25 Wschód 16.55 Nieziemscy. 
Ognisko 17.20 Historia jednego obra-
zu. Dyliżans - Stanisław Rozwadow-
ski 17.30 Teleexpress 17.55 Gra słów 
(teleturniej) 18.25 Racja stanu 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści, pogoda, sport 20.45 PitBull 21.45 
Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 
22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on 
Poland 23.30 Uwierzyliśmy w siebie. 
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II 
do ojczyzny 0.00 Magazyn śledczy 
Anity Gargas.

Nieznane życie Jana Pawła II 
Niedziela 13 października, godz. 8.35

Chluba Polaków na Węgrzech
Ogólnokrajowa Szkoła Polska na 

Węgrzech obchodzi 15-lecie ist-
nienia. Z tej okazji jej dyrektor Anna 
Lang odebrała z rąk wiceprezez Rady 
Krajowej Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska”, Hanny Gałązki, brązowy 
medal „Wspólnoty Polskiej”.

W podziękowaniu dyrektor Lang 
stwierdziła, że merytoryczne i fi-
nansowe wsparcie „Wspólnoty 
Polskiej” umożliwia placówce roz-
wój, odnoszenie sukcesów, nauczy-
cielom podnoszenie kwalifikacji, 
przyczyniając się do wzmocnienia 
relacji między szkołą a rodzicami, 
zaś nowe projekty edukacyjne – jak 
chociażby „Szkoła 6.0” – stanowią 
źródło nieustającej inspiracji na-
dającej kierunek coraz to nowym 
celom.

Szkoła Polska na Węgrzech jest 
placówką mającą status szkoły o 
charakterze uzupełniającym, któ-
ra na podstawie ustawy o mniej-
szościach narodowych działa w 
oparciu o obowiązujące przepisy 
węgierskiego systemu eduka-
cyjnego. Jest szkołą prowadzącą 
naukę zarówno języka polskiego 
jako ojczystego, jak i dziedziczo-
nego oraz obcego. Siedziba szko-
ły znajduje się w Budapeszcie, w 
X dzielnicy (Kőbánya), przy ulicy 
Állomás 10. Aktualnie w skład 
szkoły wchodzi 11 oddziałów 

nauczania, które znajdują się w 
różnych miejscowościach na te-
renie całych Węgier (Budapeszt, 
Dunaújváros, Csór, Gödöllő, Ka-
posvár, Pécs, Szentendre, Széke-
sfehérvár, Tatabánya, Veszprém). 
Kształcenie w szkole obejmuje 
dwa poziomy: szkołę podstawową 
(nauczanie w klasach 1.-8.) i szko-
łę średnią (nauczanie w klasach 
9.-12.). Edukacja dotyczy języka 
polskiego i wiedzy o Polsce. 

Szkoła realizuje uzupełniają-
cy program nauczania zgodny z 
węgierskimi wymogami oświato-
wymi. Oceny z języka polskiego 
uzyskane przez uczniów są hono-

rowane przez szkoły węgierskie i 
za zgodą rodziców wpisywane na 
świadectwa szkoły węgierskiej. 
Poza tym uczniowie uczęszczający 
do szkoły mogą zostać zwolnieni 
z obowiązku uczenia się drugie-
go języka obcego na rzecz języka 
polskiego. Tym samym język pol-
ski stał się jednym z przedmiotów 
uznawanych na świadectwie matu-
ralnym. Szkoła posiada dobrą bazę 
dydaktyczną. Zajęcia odbywają się 
w nowoczesnych, estetycznych 
salach lekcyjnych wyposażonych 
w sprzęt audiowizualny i pomoce 
dydaktyczne.

 „Wspólnota Polska”

Wędryniacy... zgaszą 
świeczkę w Wilnie
Polacy na Wileńszczyźnie odli-

czają dni do dziewiątej edycji 
Międzynarodowego Festiwa-

lu Teatralnego „Wileńskie Spotka-
nia Sceny Polskiej”. Spektakle dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, wy-
stawy, koncerty, wieczory poezji, 
wycieczki oraz warsztaty teatralne 
dla dzieci i młodzieży szkolnej od-
będą się w dniach 24-28 paździer-
nika. Z zaproszenia organizatorów 
skorzystał m.in. teatr z Zaolzia – 
Zespół Teatralny im. Jerzego Cień-
ciały z MK PZKO w Wędryni.

Zaolziacy wystawią w Wilnie dwie 
sztuki Aleksandra Fredry, „Świeczka 
zgasła” i „Nikt mnie nie zna” w reży-
serii Janusza Ondraszka. Teatr z MK 
PZKO w Wędryni zaprezentuje się fe-
stiwalowej publiczności w piątek 25 
października o godz. 14.00. Organi-
zatorzy festiwalu z Teatru Studio w 
Wilnie do udziału w imprezie zapro-
sili teatry z Polski, Ukrainy, Austrii, 
Australii, Czech, Rosji, Wielkiej Bry-
tanii i Litwy. W programie tegorocz-
nego festiwalu znalazło się aż dzie-
sięć spektakli, które zagoszczą na 
scenach Wilna i okolic – w Teatrze 
na Pohulance, Teatrze Kameralnym, 
U „Medyków”, Domu Kultury Pol-
skiej w Wilnie, Rudominie i Trokach. 

Otwarcie festiwalu odbędzie się 
w Teatrze na Pohulance (Rosyjskim 
Teatrze Dramatycznym), premierą 
spektaklu „Dziewczynki” Polskiego 
Studia Teatralnego w Wilnie w reży-
serii Lili Kiejzik. – Tragifarsa Irene-
usza Iredyńskiego nosi bardzo ładną 
i miłą nazwę, „Dziewczynki”. Nato-
miast w tej sztuce wcale nie chodzi 

o niewinne dziewczynki, tylko do-
świadczone „baby”, które zbierają 
się w klubiku, żeby napić się kawy i 
porozmawiać o życiu. Są to bardzo 
różne kobiety, ale jednoczy je to, że 
wszystkie dążą do władzy za wszelką 
cenę. Chcemy sobie trochę pożarto-
wać podczas tego spektaklu, choć tak 
naprawdę nie jest to do końca kome-
dia. Widzowie, zwłaszcza ta kobieca 
część, będą mieli okazję przejrzeć się 
w krzywym zwierciadle, pośmiać, 
zastanowić nad czymś i wyciągnąć 
wnioski – powiedziała „Kurierowi 
Wileńskiemu” Lila Kiejzik, kierow-
nik Polskiego Studia Teatralnego w 
Wilnie.

Na zamknięcie festiwalu zo-
stanie zaprezentowana sztuka 
muzyczna w reżyserii Sławomira 
Gaudyna „A to Polska właśnie” 

na podstawie „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego. Podczas tego spek-
taklu na scenie zaprezentują się aż 
cztery teatry – Teatr im. Ludwika 
Solskiego z Tarnowa, Teatr im. 
Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa, 
Teatr Żydowski z Warszawy oraz 
Teatr Syrena z Londynu.

Podczas całego festiwalu będzie 
można uczestniczyć w szerokiej 
ofercie wydarzeń towarzyszących, 
w tym nocy jazzu i bluesa, czyli 
koncercie w dwóch odsłonach. W 
pierwszej części koncertu zapre-
zentuje się duet jazzowy: Rafał 
Jackiewicz (saksofon), Maja Ba-
byszka (fortepian). W drugiej czę-
ści wieczoru odbędzie się koncert 
w wykonaniu grupy proYektone z 
Austrii.

 „Kurier Wileński”/LITWA

Jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego
Chyba nie będziemy wynosili Stalowników ponad miarę, jeśli napiszemy, że zespół Václava Varadi na chwilę 
obecną jest lepszy od Filadelfii Flyers z ligi NHL. Przynajmniej takie wnioski można wyciągnąć po zwycięskim 
meczu Trzyńca z Lozanną w 5. kolejce fazy grupowej hokejowej Ligi Mistrzów.  

Janusz Bittmar

Trzyńczanie najwyraźniej 
wydedukowali z przegra-
nego przez Filadelfię Fly-

ers meczu kontrolnego z Lozanną 
prawidłową odpowiedź, wygrywa-
jąc nad szwajcarskim rywalem po 
świetnej grze taktycznej golem w 
dogrywce 2:1. Bramkę, która prze-
dłużyła szansę na awans do strefy 
pucharowej Ligi Mistrzów, zdo-
był w 4. minucie dogrywki Matěj 
Stránský. Dobrze dysponowany 
ostatnio napastnik profitował z 
indywidualnej akcji Petra Vrány, 
który postanowił wziąć sprawy w 
swoje ręce. Grająca do tej pory pra-
wie bezbłędnie szwajcarska defen-
sywa zafundowała sobie drzemkę, 
którą duet Vrána, Stránský skrzęt-
nie wykorzystał. Gospodarze mogli 
jednak przesądzić o zwycięstwie 
wcześniej, ale Aron Chmielewski 
z okolicy bulika wycelował krążek 
zaledwie w poprzeczkę szwajcar-
skiej bramki. 

Obie ekipy nastawiły się w śro-
dowy wieczór na defensywny ho-
kej. Stawka meczu spowodowała, 
że ani jedna z drużyn nie chciała 
popełnić błędu. – To był hokej, 
który zazwyczaj stosuje się w fazie 
play off. Nastawiony na pieczoło-
witą defensywę – ocenił wygrane 
spotkanie szkoleniowiec Trzyńca, 

Václav Varad’a. – Dzięki wygranej 
zachowaliśmy szansę na wyjście z 
grupy, a to był i nadal jest nasz plan 
minimum w Lidze Mistrzów – za-
znaczył Varad’a, pod wodzą które-
go Stalownicy w zeszłym sezonie 
Champions League dotarli aż do 
półfinału.

Rewelacyjnie spisał się w Lidze 

Mistrzów bramkarz Petr Kváča. 
– Byliśmy monolitem, jednym ze-
społem, który podążał za celem w 
świadomy sposób – stwierdził gol-
kiper Stalowników. Już dziś trzyń-
czanie muszą przestawić się na 
tryb ekstraligowy. Od godz. 17.30 
zaprezentują się w wyjazdowym 
spotkaniu na tafli Zlina.  

LIGA MISTRZÓW

TRZYNIEC – 
LOZANNA 2:1 (d)
Tercje: 1:0, 0:1, 0:0 – 1:0. Bramki 
i asysty: 7. Hrňa (M. Stránský, P. 
Vrána), 64. M. Stránský (P. Vrána, 
Krajíček) – 34. Genazzi (Bertschy, 
Vermin). Trzyniec: Kváča – Roth, Ger-
nát, D. Musil, Galviņš, Krajíček, M. 
Doudera, Zahradníček – M. Stránský, 
P. Vrána, Hrehorčák – Hrňa, Mar-
cinko, Dravecký – O. Kovařčík, M. 
Kovařčík, Chmielewski – D. Kofroň, 
Hladonik, Adamský – Polanský.

• Zwycięstwo nad Lozanną przedłużyło 
szansę Stalowników na awans do fazy 
pucharowej Ligi Mistrzów. 
Fot. ZENON KISZA
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pomimo nie najlepszej 
pogody zgromadził na starcie w 
niedzielę 6 października rekordo-
wą liczbę 90 zawodników, którzy w 
dziesięciu kategoriach wiekowych 
pokonywali różnej długości trasy 
w podcieszyńskich Mistrzowicach. 
Zawody są zarazem otwartymi mi-
strzostwami PZKO w biegu przeła-
jowym. 

Szczególnie licznie stawili się na 
starcie, gdy o szkoły chodzi, biega-
cze z Czeskiego Cieszyna, potem z 
Bystrzycy, Trzyńca, Sibicy, Cierlic-
ka i Błędowic w towarzystwie dy-
rektorów, nauczycieli, rodziców, 

dziadków, sympatyków. Memoriał 
od lat wspierają UM Czeskiego 
Cieszyna, Konsulat Generalny RP 
w Ostrawie (ufundował m. in. nu-
mery startowe) oraz organizatorzy 
z MK PZKO w Mistrzowicach, co 
z kolei umożliwia uhonorowanie 
najlepszych zawodników nagro-
dami. 

Szybka realizacja wyników za-
wodów, dyplomów była możliwa 
dzięki bezinteresownej pomocy 
doświadczonego działacza sporto-
wego, Stanisława Marszałka. Orga-
nizatorzy składają wszystkim ser-
deczne podziękowanie. (D. K.)

Wyniki
DZIEWCZYNY i KOBIETY
Kat. do lat 5 (250 m): 1. Magdalena Szewczyk (Przedszkole By-

strzyca) 1:13,5, 2. Weronika Franek (Mistrzowice) 1:54,2
Kat. 6-7 lat (250 m): 1. Tola Tomanek (PSP Trzyniec-Taras) 54,6, 2. 

Wiktoria Michejda (PSP Cz. Cieszyn) 57,0, 3. Amalia Gajger (PSP 
Trzyniec-Taras) 1:02,9

Kat. 8-9 lat (400 m): 1. Teresa Ondraszek (PSP Bystrzyca) 1:31,8, 
2. Klaudia Podešva (PSP Łomna Dolna) 1:41,4, 3. Jolana Křenko-
wa (PSP Bystrzyca) 1:58,1

Kat. 10-11 lat (650 m): 1. Ema Rajca (PSP Cz. Cieszyn) 2:29,9, 2. 
Ewa Wacławek (PSP Cz. Cieszyn) 2:34,7, 3. Janina Heinz (PSP 
Trzyniec I) 2:37,2

Kat. 12-13 lat (650 m): 1. Anna Milerska (PSP Bystrzyca) 2:15,2, 2. 
Zuzana Roman (PSP Cierlicko) 2:32,6, 3. Elżbieta Bień (PSP Cz. 
Cieszyn) 2:45,9

Kat. 14-15 lat (1500 m): 1. Alicja Halama (PSP Cz. Cieszyn) 6:16,1, 
2. Natalia Konderla (PSP Cz. Cieszyn) 6:49,4, 3. Izabela Lisa (PSP 
Cz. Cieszyn) 7:02,4

Kat. 16-18 lat (1500 m): 1. Jolanta Byrtus (PZKO Nydek) 5:02,0, 
2. Tereza Marszałek (Gimnazjum im. J. Słowackiego, Cz. Cieszyn) 
5:10,0

Kat. 19-35 lat (1500 m): 1. Barbara Gaura (PZKO Żuków Dolny) 
5:53,1

Kat. 36-49 lat (1500 m): 1. Magdalena Víšek (Cz. Cieszyn) 7:39,1, 
2. Dorota Heinz (PZKO Trzyniec) 8:45,7

CHŁOPCY i MĘŻCZYŹNI
Kat. do lat 5 (250 m): 1. Marek Bystroń (Przedszkole Grabina) 

1:14,9, 2. Daniel Franek (Mistrzowice) 1:22,6, 3. Franciszek Si-
kora (Przedszkole Grabina) 1:24,9

Kat. 6-7 lat (250 m): 1. Adam Lubiewski (PSP Bystrzyca) 58,0, 2. 
Marek Szmek (PSP Bystrzyca) 1:02,8, 3. Jan Sikora (PSP Bystrzy-
ca) 1:04,2

Kat. 8-9 lat (400 m): 1. Jakub Szmek (PSP Bystrzyca) 1:23,2, 2. 
Damian Roman (PSP Cierlicko) 1:24,4, 3. Mateusz Mokrosz (PSP 
Trzyniec I) 1:24,9

Kat. 10-11 lat (650 m): 1. Jan Milerski (PSP Bystrzyca) 2:17,1, 2. 

Michał Wacławik (PSP Cz. Cieszyn) 2:31,9, 3. Adam Cieślar (PSP 
Cz. Cieszyn) 2:35,6

Kat. 12-13 lat (650 m): 1. Mateusz Lipka (PSP Sibica) 2:10,1, 2. 
Marcin Štěrba (PSP Cz. Cieszyn) 2:17,9, 3. Jan Křenek (PSP By-
strzyca) 2:20,7

Kat. 14-15 lat (1500 m): 1. Adam Recmaniak (PSP Cz. Cieszyn) 
5:36,9

Kat. 16-18 lat (3560 m): 1. Michał Gaura (PZKO Żuków Dolny) 
14:34,4, 2. Andrzej Wacławik (PZKO Kocobędz) 15:34,9

Kat. 19-35 lat (3560 m): 1. Adam Gaura (PZKO Żuków Dolny) 
13:41,3, 2. Marcin Czudek (Mosty k. Jabłonkowa) 19:41,3, 3. 
Ryszard Szarzec (Cz. Cieszyn) 20:58,7

Kat. 36-49 lat (1500 m): 1. Tomasz Ernst (Jabłonków) 16:59,3, 2. 
Dawid Rajca (Cz. Cieszyn) 17:35,6, 3. Marek Roman (PZKO Gro-
dziszcz) 18:32,5

Kat. powyżej 50 lat (3560 m): 1. Andrzej Łukasiak (Cieszyn) 
16:32,2, 2. Władysław Martynek (Mosty k. Jabłonkowa) 16:44,0, 
3. Roman Słowioczek (Jabłonków) 17:20,7

• Największą frajdę z biegania mają dzie-
ci. Zdjęcia: MAŁGORZATA PIASECKA

• Kierownik imprezy, Daniel Kadłubiec, 
udziela cennych wskazówek uczestni-
kom Memoriału

PIŁKA NOŻNA – DYWIZJA F: 
Dziećmorowice – Trzyniec B, Fry-
dlant – Karwina B (sob., 15.00), 
Bruntal – Bogumin (niedz., 15.00). 
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: 
Datynie Dolne – Břidličná, Loko-
motywa Piotrowice – Hlubina (sob., 
15.00), Karniów – Cz. Cieszyn, By-
strzyca – Bilowec (niedz., 15.00). IA 
KLASA – gr. B: Jabłonków – Dobra, 
Stonawa – Petřvald n. Morawach, 
Lutynia Dolna – Wracimów (sob., 
15.00), Jistebnik – Slavia Orłowa, 
Śmiłowice – Stare Miasto, Libhošť 
– Banik Olbrachcice (niedz., 15.00). 
IB KLASA – gr. C: Zabłocie – Sucha 
Górna, Sedliszcze – Inter Piotro-
wice, Gnojnik – Starzicz, Mosty k. 
Jabłonkowa – Oldrzychowice (sob., 
15.00), Raszkowice – Pietwałd, 
Lokomotywa Piotrowice B – Wędry-
nia, Wierzniowice – Nydek (niedz., 
15.00). MISTRZOSTWA POWIATU 
KARWIŃSKIEGO: F. Orłowa – Lo-
komotywa Łąki, B. Rychwałd – Sj 
Pietwałd, Sn Hawierzów – Dąbrowa, 
Żuków Górny – G. Błędowice (sob., 
15.00), G. Hawierzów – Cierlicko 
(niedz., 15.00). MISTRZOSTWA PO-
WIATU FRYDEK-MISTEK: Niebory 
– Śmiłowice B, Nawsie – Bukowiec, 
Piosek – Wojkowice, Gródek – Mili-
ków (niedz., 15.00).
HOKEJ – TIPSPORT EKSTRALIGA: 
Witkowice – Sparta Praga, Zlin – 
Trzyniec (dziś, 17.30). CHANCE 
LIGA: Hawierzów – Cz. Budziejowi-
ce (sob., 17.00). 
PIŁKA RĘCZNA – EKSTRALIGA 
MĘŻCZYZN: Maloměřice – Karwina 
(sob., 11.00). 
 (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
Guliverovy cesty (11, godz. 17.00);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Kubo (11, godz. 19.00);
 Mefisto (12, godz. 17.30).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Toy 
Story 4 (11-13, godz. 16.00); Błąd 
systemu (12, godz. 17.30); Pražské 
orgie (13, godz. 19.00; 14, godz. 
20.00); Szczygieł (11-13, godz. 
20.00); Złodziejaszki (13, godz. 
17.30); Hodinářův učeň (14, godz. 
16.00); W deszczowy dzień w New 
Yorku (14, godz. 17.30); Bliźniak (14, 
godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Baranek Shaun (11, godz. 
17.45; 12, godz. 15.30); Pražské or-
gie (12, godz. 17.30; 13, godz. 20.00; 
14, godz. 17.45); Bliźniak (11, 12, 
godz. 20.00; 13, godz. 17.30); Ksią-
żę Czaruś (13, godz. 15.30); Jo-
ker (14, godz. 20.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Szczygieł (11, godz. 
17.30); Bliźniak (11-13, godz. 20.00); 
Pražské orgie (12, 13, godz. 17.30; 14, 
godz. 20.00); Playmobile (13, godz. 
15.00); Joker (14, godz. 17.30); CZ. 
CIESZYN – Central: W deszczo-
wym dniu w New Yorku (11, godz. 
16.30); In Fabric (11, godz. 19.00); 
Baranek Shaun (12, 13, godz. 15.30); 
Joker (12, godz. 17.30; 13, godz. 

20.00); Bliźniak (12, godz. 20.00; 13, 
godz. 17.00); BYSTRZYCA: Aladyn 
(12, godz. 18.00); CIESZYN – Piast: 
Był sobie pies 2 (11-14, godz. 16.00); 
Joker (11-14, godz. 20.15).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM.

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Klub Kobiet MK 
PZKO zaprasza na spotkanie no-
wych klubowiczek 16. i 17. 10. o 
godz. 15.00 do Domu PZKO.
CZ. CIESZYN-MOSTY – MK PZKO 
zaprasza na wystawę pt. „Moje 
hobby” w dniach 19. i 20. 10. do 
Domu PZKO. Otwarcie wystawy w 
sobotę 19. 10. o godz. 9.00. Zapra-
szamy również do kuchni domowej 
i bufetu.
KARWINA – Spotkanie Klub Se-
niora „Przyjaźń” odbędzie się 14. 
10. o godz. 17.00 w Domu Polskim 
PZKO Karwina-Frysztat.
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza w sobotę 19. 10. 
o godz. 17.00 na Świniobicie do 
Domu Polskiego. Można zamówić 
domowe wyroby: jelita czarne i bia-
łe, salceson, świyczke i prdelónke, 
do 16. 10. na e-mail: pzkokarwina@
pzkokarwina.cz.
PIOTROWICE – MK PZKO zapra-
sza członków na zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze w niedzielę 13. 
10. o godz. 15.15 do Domu PZKO.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 16. 10. na 
spacer (długość około 4 km) po 
starej Orłowej do miejsc i pamią-
tek kiedyś bardzo żywego miasta. 
Zbiórka uczestników na dworcu 
kolejowym w Karwinie o godz. 

9.00, dalej autobusem w kierunku 
Ostrawy-Hranecznika. Wysiadamy 
na przystanku Orłowa-Miasto o 
godz. 9.31. Uczestnicy z Hawierzo-
wa i Suchej mogą pojechać autobu-
sem Hawierzów – Orłowa. Odjazd 
autobusu z Hawierzowa-Podlesie 
(dworzec aut.) o godz. 9 00. Na 
przystanku Orłowa-Miasto będą o 
godz. 9.25. Spacer prowadzi Józef 
Piec, tel. 732 610 598.
 zaprasza 12. 10. na ostatnią au-
tokarową wycieczkę w tym roku, 
na Wielką Fatrę. Celem jest mało 
znany Kútnikov Kopec (1064 m 
n.p.m.). Proponowane są dwie tra-
sy o długości 12,5 i 9,5 km. Informa-
cje o trasach i mapki do pobrania 
znajdują się na http://www.ptts-
-beskidslaski.cz/wpisy/turystyka/. 
Odjazd autobusu z Karwiny o godz. 
6.00, z Cz. Cieszyna o godz. 6.20, 
z Trzyńca – dworzec autobusowy 
o godz. 6.35 i w odstępach 5-min.: 
Wędrynia, Bystrzyca, Gródek, 
Jabłonków. Kierownik: Láďa Mi-
chalík 602 840 384.
ZESPÓŁ »OLDRZYCHOWICE« – 
Zaprasza na Koncert Jubileuszowy 
w sobotę 12. 10. o godz. 16.00 do 
Domu Kultury „Trisia”. Na miejscu 
do nabycia ostatnich 30 biletów 
(można rezerwować tel. 602  282 
744).

KONCERTY

DARKÓW – MK PZKO oraz chór 
„Lira” zapraszają wszystkich 
członków i sympatyków na kon-
cert muzyczny Darkowska Jesień, 
który odbędzie się w niedzielę 13. 
10. o godz. 15.00 w Domu Polskim 
PZKO w Karwinie-Frysztacie. W 
programie wystąpi chór „Lira” z 
Darkowa, pani Wanda Miech – for-
tepian, Orkiestra Dęta KWK „Mar-
cel” z Radlina.

OFERTA PRACY

POSZUKUJĘ PRACY WOŹNEJ w 
przedszkolu. Tel. 736 520 453.
 GŁ-522

OFERTY

SPRZEDAM starszą piłę tarczową na 
drewno. Tanio. Tel. 558 746 895.
 GŁ-567

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

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

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

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

WYSTAWY

BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, ODDZIAŁ LITERA-
TURY POLSKIEJ, Rynek Ma-
saryka, Karwina-Frysztat (1. 
piętro): do 29. 10. wystawa przy 

współpracy z Ośrodkiem Doku-
mentacyjnym KP w RC pt. „Maria 
Szymanowska, słynna pianistka i 
kompozytorka”. Czynna w godzi-
nach otwarcia placówki.
CZ. CIESZYN, Kawiarnia 
„Avion”, Główna 2061: do 17. 10. 
wystawa Andrzeja Buchańca pt. 
„Ekslibris”. Czynna: po-pt: w godz. 
9.00-18.00, so: w godz. 9.00-14.00.
KONGRES POLAKÓW, CZ. CIE-
SZYN, ul. Grabińska 33: do 31. 
10. wystawy „Polski Klub Sporto-
wy Polonia Karwina” oraz „Mece-
nas Antoni Osuchowski”. Czyn-
ne od wtorku do piątku w godz. 
8.00-15.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ja-
błonkowie, Rynek Mariacki 
14: do 29. 3. 2020 wystawa pt. 
„Wałasi na Śląsku Cieszyńskim”; 
stała ekspozycja pt. „Z przeszło-
ści Jabłonkowa i okolicy”. Czyn-
ne: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: 
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie-
-Frysztacie, Rynek Masaryka 
10: do 31. 12. wystawa obrazków 
na szkle. Czynna: po-pt: godz. 
8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

I N F O R M AT O R

NEKROLOGI

I N F O R M A T O R

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie: 

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 
28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-15.30, 
tel. 558 731 766 e-mail: ogloszenia@glos.
live • W firmie Hudeczek Service, sp. z 
o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek Service 
sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.servis@
hudeczek.cz. 
• W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki 
w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w po: 
13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 13.00-
18.00, czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, pt: 
8.00-12.30, 13.00-17.00. Poza godzina-
mi 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 poprzedza-
jącego wydanie gazety. W przypadku ne-

krologów czekamy do godz. 13.30, prosimy 
jednak wcześniej zgłosić telefonicznie fakt 

zamówienia ogłoszenia.

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krew-
nych i znajomych, że dnia 8 października 2019 odeszła 
w wieku 81 lat nasza ukochana Matka, Siostra, Babcia, 
Prababcia, Teściowa, Szwagierka i Ciocia

śp. WALERIA FARNA 
z domu Tabarowa,

zamieszkała w Hawierzowie-Błędowicach
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 
o godz. 15.00 z kościoła ewangelickiego w Błędowi-
cach. Zasmucona rodzina.  GŁ-604

Po trudach życia pełnego znoju
śnij swój wieczny sen
i odpoczywaj w pokoju.

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 7 października 
2019 zmarła nagle w wieku 88 lat nasza Kochana Ma-
musia, Babcia, Prababcia, Teściowa i Ciocia

śp. HELENA MICZKOWA
zamieszkała w Olbrachcicach

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 11 paź-
dziernika 2019 o godz. 14.00 z kościoła katolickiego 
w  Olbrachcicach na miejscowy cmentarz. W smutku 
pogrążeni synowie z rodzinami. GŁ-600

Śmierć nie jest kresem naszego istnienia,
Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem to dalej my,
a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia.

 A. Einstein

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 8 paź-
dziernika 2019 zmarła po krótkiej chorobie w wieku 85 
lat nasza Kochana Teściowa, Babcia, Prababcia, Brato-
wa i Ciocia

śp. GERTRUDA MICHALSKA
zamieszkała w Piotrowicach

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się we wtorek dnia 
15 października 2019 o godz. 14.30 z kościoła katolic-
kiego w Piotrowicach. Zasmucona rodzina. RK-102

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO: 
26792575 • Adres: Redakcja „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glos.live • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sporto-
wy: Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Witold Kożdoń, kozdon@glos.live • Szymon Brandys, brandys@glos.live • Foto-
reporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glos.live • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@glos.live • Projekt makiety: Jacek Utko • Telefony: sekretariat/centrala 
558 731 766, e-mail: info@glos.live • www.glos.live • Pismo wychodzi we wtorki i piątki • Dostawę prenumeratorom prowadzi Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 
38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz • Reklamacje tel. 800 300 302 • Kolportaż: PNS, a.s. • Druk: CZECH PRINT CENTER a. s. Na Rovince 876,  
720 00 Ostrava-Hrabová • Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo ich redagowania i skracania • Numer ewidencyjny Ministerstwa Kultury RC: 
MK ČR E 588, nr Indeksu 42501, ISSN 2570-8708.

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

GIMNAZJUM – 19. 10. 2019, godz. 15.00 Teatr Cieszyński. Wstęp wolny. Miejscówki na galę można zarezerwować od 7. 10. telefonicznie 
w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem formularza na portalu www.gympol.cz. Zarezerwowane bilety należy odebrać w sekretariacie 
najpóźniej do 16. 10. Rezerwacje nieodebrane w wyznaczonym terminie przepadają. Nie gwarantujemy możliwości wyboru konkretnego 
miejsca. Spotkanie towarzyskie na Strzelnicy jest bez rezerwacji miejsc.

Czas płynie, my pamiętamy...
Dnia 10 października obchodziłby 55. urodziny nasz 
Kochany 

śp. STANISŁAW DROBISZ
O chwilę wspomnień i modlitwę prosi żona z rodziną.
 RK-101

Boś była nam szczęściem 
i skarbem w rodzinie,
więc imię Twe, Matko,
w nas nigdy nie zginie.

Dnia 14 października 2019 mija 5. rocznica kiedy na za-
wsze odeszła nasza Kochana Mama, Babcia i Teściowa 

śp. WANDA MICHLOWA
rodaczka z Karwiny-Granic,  

ostatnio zamieszkała w Czeskim Cieszynie
O chwilę wspomnień prosi córka Danka z rodziną. AD-035

Los zabiera nam bliskich,
ale nie zabiera wspomnień i miłości.

Dnia 10 października minęła 5. rocznica, kiedy nas na 
zawsze opuściła

śp. MARTA KONESZ
Z szacunkiem i miłością wspominają najbliżsi.
 RK-099

Dnia 13 października 2019 obchodziłby 80. urodziny 
nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

śp. TADEUSZ MRÓZEK
Z miłością i szacunkiem wspominają żona i synowie 
z rodzinami.
 GŁ-580

Dnia 14 października minie czwarta rocznica, kiedy od-
szedł na zawsze 

śp. PAWEŁ OLSZAR 
z Bystrzycy

Chociaż czas mija i zaciera ślady za dniem wczoraj-
szym, nasze wspomnienia pozostają żywe i nigdy nie 
zgasną. Kto Go znał i szanował, niech wspomni dziś 
z nami. Najbliższa rodzina. GŁ-597

Dnia 16 października 2019 upłynie 5 lat od chwili, kiedy opuściła nas na-
sza Droga Mama

inż. ZUZANNA KUBATKO
a po 6 miesiącach, 10 kwietnia 2015, odszedł za Nią nasz Drogi Ojciec

inż. PAWEŁ KUBATKO
Prosimy wszystkich, którzy Ich znali i pamiętają, o chwilę wspomnień.
Z miłością i szacunkiem wspominają syn i córka z rodzinami. GŁ-588

Dnia 11 października mija 1. rocznica śmierci naszej Kochanej Mamusi, 
Babci i Prababci

śp. IRENY PUKOWIETZ
W tym samym dniu przypada również 24. rocznica śmierci Jej Siostry

śp. HELENY OREHEK
Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi. RK-100

Dnia 14 października 2019 obchodzi swój zacny jubile-
usz – 90. urodziny

pan JAN KLUS 
z Jabłonkowa 

Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia oraz dalszych po-
godnych lat wśród najbliższych życzą córka i synowie 
z rodzinami. GŁ-598

PROGRAM TV

PIĄTEK 11 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Telefon 10.25 Pociąg 
dzieciństwa i nadziei (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Na tropie 14.25 
Reporterzy TVC 15.10 Podróżomania 
15.40 Losy gwiazd 16.35 Łopatologicz-
nie 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Żandarmeria z Luhačovic (s.) 
21.30 13. komnata Ondřeja Kepki 21.55 
Wszystko-party 22.50 Poirot (s.) 23.45 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.30 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Królewska rewolucja Elż-
biety 10.10 Zardzewiały raj 11.00 Kró-
lestwo natury 11.25 Chcesz mnie? 12.00 
Made in Nature 12.40 Hitler: Przywód-
ca 13.30 Maszyny wojenne 14.15 Naj-
ważniejsze operacje II wojny świato-
wej 15.15 Stambuł, wieczne Bizancjum 
16.10 Wiadomość od J. Šiklovej 16.35 
Z Arturem w poszukiwaniu słoni 17.05 
Tajemnicza Brazylia 17.55 Miejsce za-
mieszkania: wieś 18.15 Piękne żywe za-
bytki 18.45 Wieczorynka 18.55 Europa 
dziś 19.25 Matuzalem 19.50 Wiadomo-
ści w czeskim j. migowym 20.00 Cu-
downa planeta 21.10 Dziki Yellowstone 
21.55 Zniknięcie (s.) 23.30 W imię oj-
czyzny (s.) 0.25 Utracone nadzieje. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Krok za 
krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrod-
ni (s.) 15.55 Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.00 Miss Hanoi (film) 22.05 Agent i 
pół (film) 0.05 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 Policja w akcji 
(s.) 10.20 Złamane serca (film) 12.15 
Południowe wiadomości 12.25 Policja 
Hamburg (s.) 13.25 Ostatni gliniarz (s.) 
14.25 Komisarz Rex (s.) 16.30 Popo-
łudniowe wiadomości 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Czechy i 
Słowacja mają talent 21.55 Niebezpiecz-
ny człowiek (film) 23.55 Policja w akcji. 

SOBOTA 12 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
7.15 Dzikie łabędzie 7.40 Królestwo 
dnia i nocy 8.10 Gejzer 8.40 Ojciec 
Brown (s.) 9.25 Columbo (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Tydzień w re-
gionach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wia-
domości 13.05 Niebo i Vincek (bajka) 
14.05 O leniwej Nitce i pierścieniu z 
rubinem (bajka) 14.40 Fajny sezon (s.) 
15.40 Dziewictwo (film) 17.05 Poirot (s.) 
18.00 Mieszkać jak… Frida Kahlo 18.25 
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 StarDance 
22.10 Wręczenie nagród E.ON Ener-
gy Globe 2019 23.20 Akcja na Eigerze 
(film) 1.25 Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.30 Nowości z natury 6.40 Noddy, 
detektyw w krainie zabawek (s. anim.) 
7.00 Dzikie przygody Blinky Billa 7.15 
Asy z dżungli 7.30 Studio Kolega 9.00 
Rowerowe włóczęgi 9.10 Nasza wieś 
9.40 Myśliwski bal 10.20 Folklorika 

10.45 Piękne żywe zabytki 11.25 Lot-
nicze katastrofy 12.15 Historie przed-
miotów 12.45 Babel 13.15 Dwunastu 
gniewnych ludzi (film) 14.50 Tajemni-
cza Brazylia 15.40 Bedeker 16.10 Dziki 
Yellowstone 16.55 Cudowna planeta 
17.55 Kamera w podróży 18.45 Wieczo-
rynka 18.50 Wiadomość od J. Šiklovej 
19.20 Na piwnym szlaku 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 Z 
powodu Alberta (film) 21.30 Millenium: 
Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet 
(film) 0.00 Gomora (s.). 
NOVA 
6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.20 
Psi patrol (s. anim.) 7.15 Looney Tunes 
Show (s. anim.) 8.05 Tom & Jerry Show 
(s. anim.) 8.30 Twoja twarz brzmi zna-
jomo 11.15 Przyprawy 12.15 Dzwoń do 
TV Nova 12.50 Poradnik domowy 13.55 
Zamieńmy się żonami 15.20 Sztuka 
zrywania (film) 17.20 Starcie tytanów 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.15 Twoja twarz brzmi znajomo 
22.55 Pitch Black (film) 1.05 Sztuka 
zrywania (film). 
PRIMA 
6.05 Blade (s. anim.) 6.35 Ninjago (s. 
anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 8.15 Auto 
Salon 9.30 Bikesalon 9.55 Prima Par-
tička 10.55 Czechy i Słowacja mają 
talent 12.45 Morderstwa w Midsomer 
(s.) 14.45 Złocienie dla pani na zamku 
(film) 16.40 Morderca skrywa twarz 
(film) 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Mroczny Kraj (s.) 21.30 Glina (s.) 
22.50 Raport mniejszości (film) 1.50 
Niebezpieczny człowiek (film). 

NIEDZIELA 13 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
6.25 Kufer (film) 6.45 Dziewictwo 
(film) 8.10 Uśmiechy Svatopluka Ma-
tyáša 8.50 Łopatologicznie 9.45 Kalen-
darium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.00 Grzechy dla oglądają-
cych kryminały (s.) 12.00 Pytania Vác-
lava Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 
Bajka 13.55 Błękitna krew (bajka) 14.45 
Wyścigi konne (transmisja) 17.25 Sprze-
dana babcia (film) 17.55 Zielnik 18.25 
Co umiały nasze babcie, a o czym my 
zapomnieliśmy 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Zbrodnia 
w Polnej (film) 21.30 168 godzin 22.00 
Wiadomo 22.30 Naga pasterka (film) 
0.05 Akcja na Eigerze (film) 2.10 Wy-
rok. 
TVC 2 
6.30 Nowości z natury 6.35 Noddy, 
detektyw w krainie zabawek (s. anim.) 
7.00 Dzikie przygody Blinky Billa 7.15 
Asy z dżungli 7.30 Studio Kolega 9.00 
Czechosłowacki tygodnik filmowy 9.15 
Poszukiwania czasu utraconego 9.35 
Maszyny wojenne 10.20 Nie poddawaj 
się plus 10.50 Nie poddawaj się 11.15 
Chcesz mnie? 11.45 Królestwo natury 
12.10 Słowo na niedzielę 12.15 Magazyn 
chrześcijański 12.45 Przez ucho igiel-
ne 13.10 Magazyn religijny 13.40 Na 
pływalni z Peterem Lipą 14.15 Podróż 
po Kanazawie 14.45 Odkryte skarby 
15.30 Na piwnym szlaku 16.00 Dzika 
Tajlandia 16.50 Trabantem z Indii do 
domu 17.20 Turcja, most między Euro-
pą a Azją 18.15 Historie XX wieku 18.45 
Wieczorynka 18.55 Piękne żywe zabyt-
ki 19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 W imię przyjaźni (film) 21.40 
Pszczela dolina (film) 23.20 Po Hitlerze. 
NOVA 
5.55 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.05 
Psi patrol (s. anim.) 7.00 Looney Tunes 
Show (s. anim.) 7.50 Tom i Jerry Show 

(s. anim.) 8.10 Kopciuszek (bajka) 9.25 
Dziewczyny z drużyny II (film) 11.15 
Gliniarz w przedszkolu (film) 13.25 
Wchodzę w to, szefie! (film) 15.30 Miss 
Hanoi (film) 17.15 Mój brat ma fajnego 
brata II (film) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Poli-
cja Modrava (s.) 21.30 Odłamki 22.05 
Wydział pościgowy (film) 0.30 Wcho-
dzę w to, szefie! (film). 
PRIMA 
6.15 Blade (s. anim.) 6.45 Marvel Su-
perheroes (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
7.35 Bodyguardzi Hitlera 8.50 Prima 
Zoom Świat 9.20 MotorSport 9.50 Za-
pach zbrodni (s.) 11.00 Partia 11.55 Po-
radnik domowy 12.50 Poradnik Ládi 
Hruški 13.40 Poradnik Pepy Libickiego 
13.55 Poradnik Extra 14.35 Prawdziwe 
morderstwa (film) 16.30 Mąż do wyna-
jęcia (film) 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Mąż do wynajęcia II (film) 
22.30 Leon (film) 0.50 Bikesalon. 

PONIEDZIAŁEK 14 PAŹDZIERNIKA

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.45 168 godzin 10.15 Pokusa 10.35 
Przygody kryminalistyki (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko 
dla damy 14.20 Naga pasterka (film) 
15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.05 Zasada przyjemności (s.) 21.05 
Wyrok 21.30 Reporterzy TVC 22.10 Le-
gendy kryminalistyki 22.45 Na tropie 
23.10 Kryminolog (s.) 0.10 Wiadomo. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.45 Jak 
powstawał helikopter Tiger 10.40 Ta-
jemnicza Brazylia 11.30 Babel 11.55 Ma-
gazyn religijny 12.25 Telewizyjny klub 
niesłyszących 12.50 Czechosłowacki ty-
godnik filmowy 13.05 Zagrożona kraina 
14.00 Historie XX wieku 14.25 Historie 
przedmiotów 14.55 Czeskie wsie 15.15 
Wspaniałe kraje 16.00 Przygody nauki i 
techniki 16.30 Lotnicze katastrofy 17.25 
Bitwa nad okopami 18.15 Bedeker 18.45 
Wieczorynka 18.55 Przez ucho igielne 
19.20 Miejsce zamieszkania: wieś 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Hitler: Zdobywca 20.55 Olbrzy-
mia pływająca platforma wiertnicza 
21.50 Ucieczka Ulzany (film) 23.35 Szał 
(film) 1.25 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.45 Policja Modrava (s.) 11.00 Co 
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Krok za krokiem (s.) 
12.50 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 16.00 
Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o tym 
sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 
22.30 Historie czeskich zbrodni 23.30 
Bez śladu (s.) 0.20 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
7.20 M.A.S.H. (s.) 9.25 Policja w akcji 
10.25 Czas przemyśleń (film) 12.15 
Południowe wiadomości 12.30 Policja 
Hamburg (s.) 13.30 Ostatni gliniarz (s.) 
14.30 Komisarz Rex (s.) 16.30 Popo-
łudniowe wiadomości 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Błękitny 
kod (s.) 21.35 Skarby ze strychu 22.50 
Jak zbudować marzenie 23.55 Policja 
w akcji. 

GŁ-302

1110

WOLNE STANOWISKO 
DYREKTORA ! 
Macierz Szkolna przy PSP 

w Hawierzowie-Błędowicach  
podaje do wiadomości,                     

iż został ogłoszony konkurs na 
stanowisko dyrektora polskiej szkoły 

w Hawierzowie-Błędowicach. 

Szczegółowe informacje na portalu 
miasta pod: https://www.havirov-city.
cz/uredni-deska/727-19 
Zarząd Macierzy chętnie odpowie 
na ewentualne pytania kandydatów. 
Kontakt inż. Marek Bystroń, tel. nr. 
724 026 915.  
 GŁ-605
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• Ponawiamy zaproszenie do naszej fotograficznej zabawy, powtarzając zdjęcie sprzed dwóch tygodni. To archiwalne ujęcie By-
strzycy, które otrzymaliśmy od Jana Kubiczka. 
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź  
info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

WEHIKUŁ CZASU

Tak było...

...tak jest

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań 
zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
upływa w środę 23 października. Nagrodę 
książkową za poprawne rozwiązanie krzyżówki z 
27 września otrzymuje Danuta Białożyt z Gródka. 
Autorem dzisiejszej krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie 
krzyżówki 
z 27 września: 
NIC NIE MIJA 
BEZ ECHA, 
NAWET CISZA

Rozwiązaniem krzyżówki jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera (1904-1970) – polskiego 
poety, fraszkopisarza, satyryka, teoretyka lalkarstwa oraz tłumacza: „Odważnie to robię we śnie,...”

1

2 3

4

5 6

7

8 9

10

11 12

13

POZIOMO:
1. etap, fragment lub część telewizyjnego tasiemca
2. bezbarwny gaz o ostrej woni (NH3)
3. dawna nazwa samolotu
4. część elektrowni jądrowej
5. przenikliwy chłód lub gorączka z dreszczami
6. minerał z gromady siarkosoli, odmiana tetraedrytu
7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE 
8. ustawowy akt łaski w stosunku do pewnego rodzaju 

przestępstw
9. potomek króla zwierząt

10. stolica Kenii
11. południowy – Koziorożca, północny – Raka
12. człowiek produkujący cegły
13. amerykański stan ze stolicą w Montgomery 
PIONOWO: 
AIKIDO, ARONIE, BADYLE, BALZAK, CHATKA, 
DOUMBE, EPONIM, EUROPA,  GALEON, IGLICA, 
ISTVAN,  JOANKA, KARTON, NOCENA, MAOIZM, 
OKRASA, NATORI, ŚCIĄGA, WALIZA, ZABAWA.

Wyrazy trudne lub mniej znane:  TENANTYT


