
Za tydzień zatańczą w Tatrach 
WYDARZENIE: Dokładnie za tydzień tancerze siedmiu zespołów folklorystycznych Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego zatańczą na dużej scenie 
w słowackiej Wychodnej. Udział Zaolziaków w prestiżowym festiwalu śmiało można nazwać historycznym wydarzeniem. 
63. Festiwal Folklorystyczny Wychod-

na rozpocznie się w czwartek i potrwa 

cztery dni. Zespoły PZKO wystąpią 

w głównym bloku programowym w 

sobotę o godz. 18. – Zaraz po nas od-

będzie się program galowy najlepszych 

słowackich zespołów – podkreśliła 

Barbara Mračna, która wraz z mężem 

Jánem, Danutą i Michałem Miler-

skimi oraz Romanem Kulhankiem 

wchodzi w skład komitetu organiza-

cyjnego zaolziańskiego programu. 

W ub. niedzielę odbyła się w Cze-

skim Cieszynie próba generalna na-

szych zespołów. – Przećwiczyliśmy 

wejścia na scenę i zejścia z niej, wy-

próbowaliśmy sprzęt techniczny – 

mikrofon, światła i tak dalej. Wyna-

jęliśmy na ten cel salę gimnastyczną 

w Szkole Średniej Albrechta w Cze-

skim Cieszynie. To duża sala, gdzie 

wszyscy bez problemu mogliśmy się 

pomieścić – powiedziała Mračna.

Polskie zespoły z Zaolzia wystą-

pią w Wychodnej z programem „Z 

biegiem Olzy”, którego premiera 

odbyła się na ubiegłorocznym „Kon-

cercie Świątecznym” w Trzyńcu. 

– Nasz program potrwa 70 minut. 

Będzie trochę skrócony, lekko zmie-

niony, usunęliśmy te miejsca, gdzie 

były dłużyzny. Główne podium w 

Wychodnej, gdzie będziemy wystę-

powali, jest ze trzy razy większe od 

sceny w trzynieckim Domu Kultury 

„Trisia” i to przed nami stawia nowe 

wyzwania: tancerze muszą lepiej wy-

korzystać przestrzeń, muszą szybciej 

wchodzić na scenę i schodzić z niej, 

ponieważ mają większe odległości 

do pokonania – kierowniczka ze-

społu „Suszanie”, odpowiedzialna za 

„dolańską” część programu, opisała 

ostatnie przygotowania. W progra-

mie wystąpi ok. 200 osób, w fi nale 

pokaże się 60 par. Do Wychodnej 

pojadą nie tylko tancerze, ale też 

śpiewacy i członkowie kapel. – Od 

początku podkreślałem, że jedziemy 

na festiwal w Wychodnej jako jedna 

wielka całość, razem tworzymy je-

den program i prezentujemy kulturę 

mieszkających tutaj Polaków – dodał 

Ján Mračna. Całość tę będą tworzy-

ły następujące zespoły: „Błędowice”, 

„Bystrzyca”, „Górole”, „Oldrzycho-

wice”, „Olza”, „Suszanie” i „Zaolzi”.

Wychodna leży w atrakcyjnej oko-

licy, pod Tatrami, dlatego niektóre ze-

społy nie ograniczyły się do wyjazdu 

na sobotni występ w amfi teatrze. Po-

stanowiły zasmakować festiwalowej 

atmosfery, a przy okazji wypocząć w 

Tatrach. – Większość naszych tance-

rzy wyjedzie na Słowację już w czwar-

tek, będą nocowali pod namiotami. 

Pozostałe osoby pojadą w sobotę auto-

busem. Wolne miejsca zaoferowaliśmy 

zainteresowanym osobom z zarządu 

Koła PZKO oraz rodzinom tance-

rzy. Miejsca te bardzo szybko zostały 

zajęte – stwierdziła Barbara Mračna. 

„Zaolzi” wyjedzie w Tatry razem z 

dziecięcym „Zaolzioczkiem”. Kierow-

nictwo zespołów postanowiło połą-

czyć występ na festiwalu z próbami na 

kolejne imprezy oraz wypoczynkiem 

w górach. – Pojedzie dorosły zespół 

oraz dzieci z „Zaolzioczka” razem z 

rodzicami. Wyruszymy na Słowację 

już w środę i będziemy tam do nie-

dzieli. Mamy załatwione zakwatero-

wanie w hutniczym ośrodku wczaso-

wym w Žiaru. W planie są kondycyjne 

wycieczki w góry, próby zespołów na 

zbliżający się „Jabłonkowski Jarmark” 

i „Gorolski Święto”, a także udział 

w festiwalu – powiedział Marcin Fi-

lipczyk, kierownik „Zaolzia”. Z kolei 

Koło PZKO w Hawierzowie-Błę-

dowicach zorganizowało autokar dla 

członków i sympatyków naszych ze-

społów, którzy chcą pojechać w sobotę 

obejrzeć ich prestiżowy występ. 

Festiwal Folklorystyczny w Wy-

chodnej odbędzie się po raz 63. Or-

ganizatorzy zapowiadają, że przez 

festiwalowe sceny przewinie się ok. 

2,1 tys. wykonawców. Popisy na-

szych zespołów będzie obserwowała 

także redaktorka „Głosu Ludu”. Na 

łamach naszej gazety pojawi się ob-

szerny reportaż z tego wydarzenia. 

DANUTA CHLUP

TYM ŻYJE... REGION
W ciągu lipca aż w dwóch szpitalach w naszym regionie – w bogumińskim Szpitalu Miejskim oraz w Szpitalu w 

Karwinie-Raju – będą nieczynne oddziały interny. W związku z tym oba oddziały już od najbliższego poniedziałku 

nie będą przyjmowały nowych pacjentów. Karwińska interna zostanie zamknięta aż do końca wakacji. Powodem są 

zmiany personalne oraz urlopy. Zdaniem dyrektora Szpitala Miejskiego w Boguminie, Kamila Mašíka, w chwili obec-

nej panuje w naszym regionie krytyczny brak lekarzy internistów. – Pozyskania lekarza specjalisty w zakresie chorób 

wewnętrznych graniczy z cudem. Z tym problemem boryka się obecnie całe województwo morawsko-śląskie – zazna-

czył. Dodał również, że bogumińskiej placówce udało się co prawda pozyskać odpowiednie osoby, z uwagi na okresy 

wypowiedzenia nie mogą jednak rozpocząć pracy we wcześniejszym terminie. „Dwumiesięczne wakacje” karwińskiej 

interny dyrektor szpitala, Jiří Matěj, tłumaczy niewystarczającą liczbą lekarzy, którzy w przeciągu lipca i sierpnia będą 

wybierać urlopy. Czynne będą w tym czasie tylko gabinety lekarzy internistów – kardiologa, endokrynologa, nefrologa 

czy gastroenterologa. Od 1 września 

karwińska interna ma ponownie 

działać w pełnym zakresie. 

Pacjenci, których stan zdrowia bę-

dzie wymagał w ciągu najbliższych 

dwu miesięcy pobytu na łóżkowym 

oddziale interny, będą musieli skie-

rować swe kroki do innych szpitali w 

regionie – w Hawierzowie, Orłowej, 

Trzyńcu, Ostrawie oraz do Szpitala 

Górniczego w Karwinie.  (sch)

Pismo ukazuje się we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz

W ub. niedzielę odbyła się próba generalna zespołów, które wystąpią w Wychodnej.

Scena
to mój żywioł
| s. 6

W kraju zieleni 
i nowoczesnych rozwiązań
| s. 4
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Piesze kilometry 
w drewnianej oprawie
| s. 7

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Uczniowie klasy 9. Polskiej Szkoły Podstawowej w Czeskim Cieszynie 
w czwartek odwiedzili siedzibę Kongresu Polaków w RC. Przewod-
nicząca Rady Przedstawicieli, Małgorzata Rakowska, przedstawiła 
prezentację nt. życia polskiej mniejszości, Kongresu Polaków i zrze-
szonych w nim organizacji.  (dc)
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Odszedł wielki Polak, Bronisław Walicki
W piątek w godzinach przedpołudniowych zmarł w Czeskim Cieszynie w wieku niespełna 83 lat 
Bronisław Walicki (na zdjęciu), człowiek oddany polskiej sprawie całym sercem, duszą i umysłem, 
kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nadanego mu w ub. 
roku przez prezydenta RP, Andrzeja Dudę. 
– Bronisław Walicki miał ogromne 

zasługi dla naszej społeczności, być 

może nawet nie przez wszystkich 

zauważone i docenione. Żal ser-

ce ściska, kiedy odchodzi człowiek, 

z którym dzieliło się wiele spraw i 

stoczyło wspólnie wiele walk w in-

teresie polskości. Łza się toczy, kiedy 

odchodzi przyjaciel – stwierdził wi-

ceprezes Kongresu Polaków w RC, 

Józef Szymeczek, długoletni współ-

pracownik zmarłego.

Bronisław Walicki (Wałach) uro-

dził się w 1934 roku w Bystrzycy, 

w rodzinie patriotów polskich. Do 

szkoły podstawowej z polskim języ-

kiem nauczania uczęszczał w swojej 

rodzinnej wiosce, następnie ukoń-

czył Wyższą Szkołę Gospodarstwa 

w Czeskim Cieszynie. Życie zawo-

dowe poświęcił lotnictwu najpierw 

jako pracownik praskiej fi lii Polskich 

Linii Lotniczych LOT, a następnie 

włoskich linii lotniczych „Alitalia”. 

Po przejściu na emeryturę wrócił 

na Zaolzie i zamieszkał w Czeskim 

Cieszynie.

Śp. Bronisław Walicki nigdy nie 

przestał być aktywnym Polakiem. W 

Pradze reaktywował tamtejszy Klub 

Polski, zaś kiedy powrócił na Zaol-

zie, od razu zaczął działać w struk-

turach Kongresu Polaków. Będąc w 

latach 1997-2002 jego wicepreze-

sem, aktywnie uczestniczył w do-

stosowywaniu brzmienia Konwencji 

Ramowej o Ochronie Mniejszości 

Narodowych do legislatywy czeskiej 

oraz tworzeniu Ustawy o Prawach 

Mniejszości Narodowych w RC. W 

latach dziewięćdziesiątych z ramie-

nia Kongresu Polaków w RC sta-

nął na czele grupy ekspertów, która 

prowadziła z państwem czeskim 

negocjacje dotyczące zakresu sto-

sowania języka polskiego zgodnie z 

postanowieniami Europejskiej Karty 

Języków Regionalnych lub Mniej-

szościowych. Wynikiem mozolnych 

kilkuletnich rozmów było zobo-

wiązanie się Republiki Czeskiej do 

wprowadzenia 41 punktów III czę-

ści Karty, czyli o 6 punktów więcej 

niż obowiązujące minimum. Jego 

zasługą jest też obowiązujący w RC, 

nota bene chyba najniższy w Euro-

pie, próg procentowy pozwalający na 

wprowadzanie w gminach standar-

dów dwujęzyczności. Setki godzin 

poświęcił wprowadzeniu w Czeskim 

Cieszynie dwujęzycznych nazw ulic, 

placów i budynków.

Z kolei Gazeta Polaków w RC 

„Głos Ludu” zawdzięcza mu przyję-

cie do Stowarzyszenia Dzienników 

Mniejszości Narodowych i Etnicz-

nych MIDAS. Decyzja o tym zapa-

dła w ramach Akademii Europejskiej 

w Bolzano, z którą pierwszą współ-

pracę nawiązał właśnie Bronisław 

Walicki. W tym czasie działał bo-

wiem na wielu międzynarodowych 

forach oraz w takich organizacjach, 

jak np. Związek Federalny Narodo-

wości Europejskich FUEN. 

Śp. Bronisław Walicki był nie tyl-

ko wzorem do naśladowania i żywą 

inspiracją dla wielu polskich dzia-

łaczy społecznych na Zaolziu, ale 

też nauczycielem wychowania pa-

triotycznego dla jego rodziny. – Dla 

wujka walka o polskość była zawsze 

na pierwszym miejscu. Swoim przy-

kładem uczył nas, jak angażować się 

społecznie na rzecz polskości i być 

dumnymi z tego, że jesteśmy Polaka-

mi – podkreśliła bratanica zmarłego, 

prezes MK PZKO w Bystrzycy, Lu-

cyna Škňouřil. (sch) 
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niedziela
poniedziałek

niedziela sobotasobota

dzień: 22 do 26 0C 
noc: 18 do 16 0C 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 22 do 26 0C 
noc: 17 do 14 0C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 24 do 27 0C 
noc: 18 do 16 0C 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 26 do 28 0C 
noc: 18 do 16 0C 
wiatr: 1-2 m/s

GÓRY DOŁY

NASZ »GŁOS«

W Ostrawie odbyło się w czwartek XXIII Spotkanie Przedsiębiorców Republiki Czeskiej, Słowackiej i Polski. 

W tym roku do głównych tematów obrad należało bezpieczeństwo energetyczne oraz problemy rynków pracy 

w trzech uczestniczących państwach. Organizatorami Spotkania była Czesko-Polska Izba Handlowa oraz Konsulat 

Generalny RP. Obecna była m.in. ambasador RP w Pradze, Grażyna Bernatowicz oraz radca handlowy RC w War-

szawie, Petr Darmovzal. Izbę Handlową reprezentował senator Jerzy Cieńciała, prezes jej zarządu.  (dc)

W Gródku przy Centrum Wolnego Czasu samorządowcy posta-

wili tzw. Oazę spokoju, czyli drewnianą altanę z około dwu-

dziestoma miejscami siedzącymi. Ponadto w okolicy została nasadzo-

na nowa roślinność. Obok znajdują się piaskownica i elementy placu 

zabaw dla dzieci. – W nowej przestrzeni będzie można przyjemnie 

spędzać czas, szczególnie podczas letnich miesięcy – przekonuje wójt 

Gródka, Robert Borski. Osoby zainteresowane zrealizowaniem impre-

zy w tym miejscu, powinny zarezerwować termin w Urzędzie Gminy, 

ponieważ zainteresowanie jest spore. Gmina postawiła Oazę spokoju 

za własne środki. Koszt inwestycji to ok. 100 tys. koron.  (mb)

Samorząd Czeskiego Cieszyna rozdaje mieszkańcom nowe 

torby wielokrotnego użytku służące do sortowania śmieci. 

Różnokolorowe torby, które można połączyć ze sobą za pomocą 

rzepów, to rozwiązanie o wiele bardziej ekologiczne niż używanie 

jednorazowych foliowych worków. To też wygoda i oszczędność 

ekonomiczna dla mieszkańców. Śmieci należy wysypywać z torby 

do kontenera na odpady o tym samym kolorze. Rozwiązanie funk-

cjonuje od 2013 roku, natomiast obecnie miasto ma do rozdania 

dwa tysiące nowych toreb w dwóch rozmiarach. Torby można ode-

brać w urzędzie (wydział gospodarki pok. nr 306). (mb)

KARWINA

TRZYNIEC

GRÓDEK

CZESKI CIESZYN/CIESZYN

JABŁONKÓW

R
ys

. B
R

O
N

IS
ŁA

W
 L

IB
ER

D
A

LIBERDA NA WEEKEND

Jedynie panu udało się przestać palić i szefowa ogromnie się z tego 
cieszy.

Jakież było moje zdumienie na widok dyskusji, jaka 

wywiązała się w Internecie po opublikowaniu przez 

„Głos Ludu” informacji o śmierci kierowcy samocho-

du dostawczego na polskich tablicach rejestracyjnych, 

który kilka dni temu zginął w wypadku niedaleko 

francuskiego Calais. Śmiertelny incydent spowodo-

wali imigranci z Erytrei, którzy chcąc zatrzymać prze-

jeżdżające ciężarówki, ustawili na drodze blokadę z pociętych drzew.

Zaczęło się od Zaolzianki, która zaapelowała na Facebooku, by nie zwalać 

wszystkiego na imigrantów. „Jak 3 ciężarówki mogły zahamować, to dlaczego 

nie furgonetka? Gdyby na drodze zamiast blokady imigrantów był „zwykły” 

wypadek, efekt byłby pewnie taki sam  (Co wcale nie usprawiedliwia metod 

Erytrejczyków)” – stwierdziła. 

Internautkę poparli inni, w efekcie można było przeczytać, że „»Glos Ludu« 

też musi sobie trochę pożerować...” (pisownia oryginalna). Ktoś inny ogłosił, 

że „Klikalność pieszo nie chodzi, mogli pojechać jeszcze większym skrótem – 

„Imigranci zabili Polaka!”. 

Jeszcze ktoś inny dodał: „Coś nasz Głos zmierza w pewną stronę”. W jaką 

dokładnie, nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że francuska prokuratura po-

stawiła zarzuty budowniczym zapory. Dostrzega więc chyba ich winę. 

Co do meritum jednak. Pracując na Zaolziu przyzwyczaiłem się do po-

wszechnej tutaj opinii, że Polska to takie „łacne mięso, kiere psy żerom”. Do 

tego jednak, że śmierć przypadkowego polskiego kierowcy spowodowana 

przez bandytów z Afryki może wśród Polaków na Zaolziu wywoływać agresję, 

przyzwyczaić się nie zdołam. Dla mnie to po prostu obrzydliwe.

DZIEŃ DOBRY Z »GŁOSEM«
DZIŚ...

Imieniny obchodzą: Danuta, Jan, 
Janina
Wschód słońca: 4.13
Zachód słońca: 21.03
Do końca roku: 190 dni

(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Chorych na 
Osteoporozę, Dzień Przytulania
Przysłowia: 
„Chrzest Jana w deszczowej wodzie 
trzyma zbiory w przeszkodzie”
„Do świętego Jana o deszcz prosić 
trzeba, później baba zapaską 
napędzi go z nieba”
„Gdy Jan z deszczem przybywa, to 
słota bywa także i we żniwa”

(Nie)typowe święta:

Święto Marynarki Wojennej 

Dzień Stoczniowca 

Dzień Marynarza 

Światowy Dzień Smerfa

Przysłowia: 

„Jak w czerwcu pogoda służy, 

rolnik tylko oczy mruży”

(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Solidarności z Osobami 
Uzależnionymi od Narkotyków 
Międzynarodowy Dzień Pomocy 
Ofi arom Tortur
Przysłowia: 
„Czerwiec mokry po zimnym maju, 
chłopom w jesieni będzie jak w 
raju”

...JUTRO

Imieniny obchodzą: Łucja, Prosper
Wschód słońca: 4.14 
Zachód słońca: 21.03
Do końca roku: 189 dni

...POJUTRZE

Imieniny obchodzą: Jan, Paweł
Wschód słońca: 4.14 
Zachód słońca: 21.03
Do końca roku: 188 dni

24
czerwca 2017

25
czerwca 2017

26
czerwca 2017

Rady Miejskie Cieszyna i 

Czeskiego Cieszyna odbyły 

w czerwcu spotkanie, którego 

zasadniczym celem było zapre-

zentowanie obszarów współpracy 

obu miast, w szczególności re-

alizowanych obecnie projektów 

transgranicznych, np. rewitalizacji 

kolejnego odcinka nadbrzeży rzeki 

Olzy. Spotkanie było też okazją do 

podsumowania dotychczasowych 

działań Zespołu transgranicznego 

ds. porządku publicznego i bez-

pieczeństwa miasta Cieszyna i Cz. 

Cieszyna. Podczas wspólnej sesji 

złożono wzajemne podziękowania 

i gratulacje, bowiem działania 

transgraniczne obu miast realizo-

wane są już od 27 lat. (mb)

Witold Kożdoń
kozdon@glosludu.cz

W środę wieczorem nad Jabłonko-

wem pojawił się śmigłowiec me-

dyczny. Powodem interwencji Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego był upadek 

kobiety z myśliwskiej ambony. W wyniku 

incydentu 36-latka doznała uszkodzeń 

kręgosłupa. Ratownicy medyczni udzielili 

jej pierwszej pomocy, założyli specjali-

styczny kołnierz ortopedyczny, ułożyli 

na materacu próżniowym, po czym prze-

transportowali do Szpitala Uniwersytec-

kiego w Ostrawie.  (wik)
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CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Zapraszamy w 

środę 28. 6. o godz. 17.00 do Domu 

ZG PZKO przy ulicy Bożka na Re-

cital fortepianowy Andrzeja Molina.

KARWINA-RAJ – Kluby Kobiet 

i Seniora MK PZKO zapraszają 

swych członków na spotkanie w dniu 

29. 6. o godz. 15.30.

KOEXISTENCIA – Zebranie za-

rządu i rady nadzorczej odbędzie się 

w środę 28. 6. o godz. 15.30 w sali 

konferencyjnej Kongresu Polaków 

w Cz. Cieszynie przy ul. Komeń-

skiego 4.

KOŃSKA-PODLESIE – MK 

PZKO zaprasza na „Powitanie lata 

z piosenką” 29. 6. o godz. 17.00 na 

Ranczu. Bufet zapewniony, oczywi-

ście będzie gitara z „ozembuchiem”.

KOSZARZYSKA – Macierz 

Szkolna zaprasza na festyn ogro-

dowy w piątek 30. 6. o godz. 15.00 

w Dołku. Program pt. „Podmorski 

świat“, muzyka Bartnicki, smakołyki 

z grilla, atrakcje dla dzieci, niesamo-

wita loteria.

OLBRACHCICE – Dzieci szkoły 

i przedszkola, grono pedagogiczne 

oraz Macierz Szkolna im. J. Farnika 

zapraszają wszystkich sympatyków 

na festyn ogrodowo-piknikowy pt. 

„Co w trawie piszczy?” w sobotę 24. 

6. o godz. 15.00 do Domu Robot-

niczego. Tajemniczy świat owadów 

zaprasza do swoich stoisk i na łąkę 

z atrakcjami.

ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd 

MK zaprasza wszystkich człon-

ków i sympatyków w sobotę 1. 7. o 

godz. 15.00 do ogrodu obok Domu 

PZKO na festyn ogrodowy.Wystą-

pią „Dziecka ze Stonawy”, zagra 

„Old Boys Band”.

SEP – Stowarzyszenie Elektro-

techników Polskich w RC zaprasza 

na spotkanie członkowskie, któ-

re odbędzie się w czwartek 29. 6. o 

godz. 15.30 w Cz. Cieszynie przy ul. 

Dvořáka 2 (siedziba fi rmy Emtest).

SKRZECZOŃ – MK PZKO za-

prasza na tradycyjny festyn, który 

odbędzie się w sobotę 1. 7. o godz. 

15.00 w ogrodzie obok Domu 

PZKO. W programie gościnnie wy-

stąpi zespół śpiewaczy „Niezapomi-

najki” z Suchej Średniej.

 Zapraszamy również na imprezę 

towarzyszącą – XIII Międzynaro-

dowy Turniej Piłki Nożnej, który 

1. 7. o godz. 9.30 przebiegnie w 

nowej hali sportowej obok basenu 

w Boguminie. W turnieju wezmą 

udział drużyny KWS Grodków, Old 

Boys Chałupki i PZKO Skrzeczoń.

XLI PUCHAR LATA 2017 – Orga-

nizatorzy tego popularnego turnieju 

piłkarskiego z MK PZKO w Lesznej 

Dolnej zawiadamiają, iż tegoroczna 

edycja odbędzie się w sobotę 1. 7. na 

boisku przy Szkole Zawodowej HT 

w Trzyńcu-Kanadzie. Rejestracja 

drużyn w godz.7.45-8.15, początek 

rozgrywek o godz. 8.30. Zaintereso-

wane drużyny powinny zgłosić swój 

udział pocztą elektroniczną na ad-

res z.bocek@ seznam.cz (Zbigniew 

Bocek, Trzyniec, ul. Topolova 404, 

tel. 721 477 274), termin nadsyłania 

zgłoszeń mija 26. 6. W zgłoszeniu 

powinien być koniecznie uwzględ-

niony kontakt mailowy i telefonicz-

ny na kapitana drużyny, wpisowe do 

turnieju (na miejscu) wynosi 400 kc. 

Ubiegłoroczny zwycięzca, drużyna 

z Suchej Górnej, powinna dostarczyć 

najpóźniej w dniu zawodów puchar 

przechodni. System rozgrywek zo-

stanie ustalony według liczby zgło-

szonych drużyn, mecze potrwają 2 x 

15 minut.

KONCERTY
CZ. CIESZYN – PSP zaprasza na 

koncert chórów szkolnych, który od-

będzie się we wtorek 27. 6. o godz. 

17.30 w Kościele Braterskim przy 

ulicy Frydeckiej w Czeskim Cieszy-

nie. Wystąpią „Trallalineczki”, „Tral-

lalinki” oraz „Trallala”. W programie 

piosenki dziecięce z krajów bliskich i 

dalekich, prezentacja multimedialna 

z wyjazdu „Trallala” na Litwę oraz do 

Międzyzdrojów.

Nad pięknym słowacko-węgierskim Dunajem
Członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno Sportowego „Beskid Śląski” wyjechali przed tygodniem na trzydniową wycieczkę do Esztergomu i Wyszehradu. 

Kierownikiem wyprawy do miejsca uznawanego za kolebkę węgierskiego chrześcijaństwa, był Leo Osuchowski. 

– Czerwcowa wycieczka nie była w stu 

procentach wypełniona pieszymi wę-

drówkami. Dużo było też zwiedzania, 

zobaczyliśmy więc wiele ciekawych 

obiektów historycznych. Kierownik 

wycieczki, kolega Leo Osuchowski, 

przygotował bardzo ciekawy program, 

a że pogoda także nam dopisała, do-

znaliśmy wielu wrażeń różnorakiej 

natury – stwierdza Wiera Piekarska.

W piątek, w drodze do Štúrova, 

gdzie „beskidziocy” mieli zarezer-

wowane noclegi, zatrzymali się w 

Parku Krajobrazowym „Ponitrie”. 

Jedna grupa powędrowała z miej-

scowości Podhorany-Mechenice 

(175 m n.p.m.) przez Meškov vrch 

na górę Zobor (588 m) z licznymi 

wapiennymi skałkami, która domi-

nuje nad miastem Nitra. Słynie ono 

z wielu zabytków i uroczych zakąt-

ków, jednak pierwszoplanowo trzeba 

było zwiedzić Nitrianský hrad, jego 

dziedziniec oraz piękną katedrę św. 

Jimrama. Druga grupa pojechała od 

razu do Nitry, zwiedzała więc miasto 

dłużej i bardziej dokładnie.

– Pogoda w tym dniu była trochę 

niepewna. Na trasie kilka razy nas 

pokropiło, aż w końcu w mieście 

dopadła nas burza i potężna ulewa. 

Deszcz prześladował nas potem 

przez całą drogę do Štúrova. Tak 

więc z depczącą nam po piętach bu-

rzą dotarliśmy do Šturowa, gdzie za-

kwaterowaliśmy się w Sport hotelu 

– wspomina Piekarska.

W sobotę „beskidziocy” wędrowali 

przez Kovačovskie vrchy, rozciąga-

jące się między ujściami do Dunaju 

rzek Hron i Ipľa. 7-kilometrowa tra-

sa prowadziła z miejscowości Bajta-

va (174 m) do miejsca widokowego 

„Skaly” i schodziła do miejscowości 

Kamenice nad Hronom (112 m). – Z 

miejsca widokowego „Skaly” otwo-

rzyły nam się wspaniałe widoki na 

Dunaj, ujście Hronu, okoliczne wio-

ski, Štúrovo a szczególnie na Esz-

tergom i Bazylikę Wniebowzięcia 

Maryi Panny i św. Wojciecha. Było 

to niesamowite przeżycie. Po połu-

dniu przyjechała po nas kolejka i z 

przewodniczką przewiozła po obu 

miastach – informuje Piekarska. 

Leżące nad Dunajem słowackie 

Štúrovo łączy z węgierskim Eszter-

gomem most Marii Walerii, nazwany 

tak w 1895 r. na cześć córki Francisz-

ka Józefa I. – Podczas II wojny świa-

towej most został zniszczony w 1944 

r. przez cofających się Niemców. 

Odbudowano go dopiero w 2001 r. 

dzięki funduszom z Unii Europej-

skiej – mówi Leo Osuchowski, który 

przypomina, że w Štúrovie zdecydo-

waną większość mieszkańców sta-

nowią Węgrzy, a miasto nosi obecną 

nazwę dopiero od 1948 r. Wcześniej 

znane było natomiast jako Párkán.

– Po 1989 r., mimo lokalnego re-

ferendum, w którym mieszkańcy 

głosowali za przywróceniem histo-

rycznej nazwy, słowackie władze cen-

tralne zdecydowały o pozostawieniu 

nazwy Štúrovo. Polakom miasto to 

kojarzy się natomiast z królem Ja-

nem III Sobieskim, który w 1683 r. 

stoczył pod Parkanami dwie bitwy z 

Turkami – tłumaczy Osuchowski i 

dodaje, że wydarzenie to upamiętnia 

pomnik Jana III Sobieskiego w Par-

kanach, odsłonięty na 325. rocznicę 

bitwy pod Parkanami. 

W sobotę „beskidziocy” zawitali 

także do węgierskiego Esztergom, 

zatrzymując się m.in. przy tamtej-

szej Bazylice Wniebowzięcia Maryi 

Panny i św. Wojciecha. Historyczną 

świątynię zwiedzili w całości, tzn. 

łącznie ze skarbcem, grobowcami i 

kopułą. – To ostatnie miejsce dostar-

czyło nam dalszych niezapomnia-

nych wrażeń i troszeczkę adrenaliny 

przy wchodzeniu na barierkę wido-

kową – stwierdza Piekarska. 

– By dostać się na kopułę bazyliki 

trzeba było pokonać 413 schodów, 

większość uczestników wycieczki 

dała jednak radę – żartuje Leo Osu-

chowski, który także ostatni dzień 

wycieczki wypełnił bogatym progra-

mem. W niedzielę przed południem 

„beskidzioków” czekało zwiedzanie 

ruin grodu Visegrad z tamtejszym 

Muzeum Figur Woskowych, w któ-

rym przedstawiona jest m.in. scena z 

uczty królewskiej w 1335 r. po podpi-

saniu umowy sojuszniczej w obronie 

przeciw Habsburgom przez królów 

Czech, Polski i Węgier. Po południu 

natomiast wycieczkowicze ponownie 

rozdzielili się na dwie grupy. Grupa 

szybszych i bardziej wysportowa-

nych wyruszyła na wędrówkę przez 

Pogórze Pilis z miejscowości Dömös 

(112 m) przez wąwóz Ram po dra-

binkach w górę. Celem było wzgó-

rze Dobogókö (698 m), dokąd druga 

grupa wyjechała autobusem. Tam 

można było pospacerować kilkoma 

wygodnymi trasami, i podziwiać 

Pogórze Pilis z kilku miejsc widoko-

wych. – Można też było skosztować 

różnych gatunków gulaszu, które go-

towano w kociołkach przed restau-

racją Nimród. Oczywiście większość 

z nas nie przepuściła takiej okazji i 

skosztowała – stwierdza Piekarska 

i dodaje, że przeżycia tej wycieczki 

wywarły na „beskidziokach” ogrom-

ne wrażenie.   (wik)
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Uczestnicy czerwcowej wycieczki przed Bazyliką Wniebowzięcia Maryi Panny i św. Wojciecha w Esztergom.

CZYTAJ NAS 
CODZIENNIE!

www.glosludu.cz
Serwis o Polakach 

na Zaolziu

Karwińskie 
nazwy miejscowe 
W przyszłym roku ukaże się 

monografi a Karwiny z  okazji 

jej 750-lecia założenia. Znajdą 

się w niej rozdziały traktują-

ce o kwestiach historycznych, 

językowych (gwarowych), 

folklorystycznych, kultural-

no-oświatowych, literackich, 

narodowościowych itp. Jeden 

z  nich będzie omawiał lokal-

ne nazewnictwo terenowe, 

zwłaszcza dzielnic, osad, kolo-

nii, czyli wszelkich części danej 

miejscowości,  także wód stoją-

cych i bieżących (stawów, rzek, 

potoków), i to na terenie tzw. 

wielkiej Karwiny, czyli Starej 

Karwiny, Frysztatu, Raju, Stare-

go Miasta, Darkowa. Pragniemy, 

by materiał ten był wiarygodny 

i w miarę kompletny, dlatego 

będziemy wdzięczni wszyst-

kim, którzy nam w gromadze-

niu podanych nazw z  wyżej 

wymienionych miejscowości 

pomogą. Można je wysyłać na 

adres  Redakcji Głosu Ludu lub 

d.kadlubiec@volny.cz.

Taka okazja może się już nie 

nadarzyć. W imieniu zespołu au-

torskiego serdecznie dziękuje

 Daniel Kadłubiec

DECYDUJ – NEGOCJUJ – ZAMAWIAJ

Filia: Cisownica, ul. Ustrońska 156
5 km od przejścia granicznego

w Górnej Lesznej

Siedziba firmy:
Hażlach, ul. Cieszyńska 20B
3 km od Cieszyna
Tel. +48 606 452 479,  +48 338 567 377
E-mail: kamieniarstwo.wrzos@vp.pl
www.kamenictvi-wrzos.cz

Kamieniarstwo WRZOS
Producent z Polski 

– gwarancja najniższych cen
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Przyjeżdżamy także do klienta

Tel. 736 702 526
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W kraju zieleni i nowoczesnych rozwiązań 
Finlandia jest krajem, którego mieszkańcy uważani są za chłodnych i mało przystępnych. Jest też krajem z piękną przyrodą oraz ciekawymi rozwiązaniami 
systemowymi, których celem jest jej skuteczna ochrona. Przekonali się o tym przedstawiciele Urzędu Gminy w Bystrzycy, którzy w maju wyjechali na kilka dni do 
Helsinek. Nasza rozmowa z uczestnikami wyjazdu była okazją nie tylko do zapoznania się z innowacyjnym myśleniem oraz nieco inną od naszej mentalnością 
Finów, ale też do zastanowienia się, jak niektóre rzeczy także u nas można by zrobić inaczej. 
– To była czysto robocza wizyta, w 

której, prócz czterech osób z na-

szego Urzędu Gminy, uczestniczył 

przedstawiciel spółki BeePartner, or-

ganizatora wyjazdu, oraz Rady Re-

gionalnej. Wizytę w Finlandii rozpo-

częliśmy od odwiedzin ministerstwa 

transportu, gdzie zapoznaliśmy się z 

transportem publicznym w Helsin-

kach i ogólnie w Finlandii. Później 

odwiedziliśmy osiedle Kalasatama. 

To pilotażowy projekt, miasteczko, 

gdzie niemal wszystko jest rozwiąza-

ne w innowacyjny sposób: gospodar-

ka odpadami, przekazywanie infor-

macji mieszkańcom, dostawy energii, 

ogrzewanie domów – opowiedziała 

koordynatorka wyjazdu, Kateřina 

Dubská. – Miasteczko ma aktualnie 

ok. 3 tys. mieszkańców, lecz do 2030 

roku ich liczba miałaby wzrosnąć do 

ok. 30 tys. Ludzie, którzy zdecydują 

się tam zamieszkać, wyrażają zgodę 

na to, że będą pod nieustannym nad-

zorem, jeśli chodzi o zużycie energii, 

wody, segregację odpadów i tak dalej. 

To dlatego, że efektywność projek-

tu poddawana jest analizie – dodał 

Marcel Čmiel, zastępca wójta By-

strzycy. 

Na czym polegają innowacje w 

Kalasatamie? Chociażby na tym, że 

mieszkańcy nie ustawiają worków 

ze śmieciami na ulicy ani nie wrzu-

cają do śmietników, które następnie 

opróżniają wozy – śmieciarki, lecz 

wrzucają je do specjalnych otworów 

(zabezpieczonych klapami), umiej-

scowionych w ziemi lub w ścianach 

budynków. Odpady są wsysane za 

pomocą podciśnienia i podziemnymi 

rurami transportowane na miejsce 

przeznaczenia prędkością 70 km na 

godzinę. Ciepło wyprodukowane 

przez spalanie śmieci wraca następ-

nie na osiedle i służy do ogrzewania 

domów.

ROWER TO PODSTAWA 
W maju w Helsinkach zmrok zapada 

dopiero ok. godz. 23, dlatego bystrzy-

czanie mogli w jednym dniu zmieścić 

naprawdę bogaty program. Pierwsze-

go dnia wizyty zdążyli się przyjrzeć 

także rozwiązaniom w transporcie 

publicznym. Przekonali się, że w Fin-

landii wszelkie instytucje – szkoły, 

zakłady pracy – starają się, by ludzie 

jak najrzadziej korzystali z samocho-

dów osobowych, poruszając się po 

mieście. – System komunikacji miej-

skiej jest świetnie wzajemnie połą-

czony, wszędzie są ścieżki rowerowe 

oddzielone od jezdni pasami zieleni. 

20-minutowa przejażdżka na rowe-

rze do pracy w takim otoczeniu to 

jest fajna rzecz. W Finlandii działa 

system motywacyjny polegający na 

tym, że pracodawcy dają pracow-

nikom, którzy korzystają z  innych 

środków transportu niż samochód, 

specjalne bonusy. W dodatku rowery 

są wszędzie, można je pożyczyć na 

kartę i oddać w innym miejscu. Dzię-

ki temu świetnie da się kombinować 

transport publiczny i rowery – opo-

wiedział Čmiel. – Już najmłodsi są 

skłaniani do korzystania z rowerów. 

Przed szkołą, którą odwiedziliśmy, 

stało ich może 200 lub 300. Ot tak 

sobie – na niezadaszonym placu. Nie 

zauważyliśmy, by ktoś je zamykał. 

Dojeżdżanie do szkoły na rowerach 

jest w Finlandii powszechne. To zu-

pełnie coś innego niż u nas, gdzie 

większość rodziców podwozi dzieci 

rano samochodem pod samą szkołę 

– dodała Dana Bockowa. 

Rower to dla nas nic nowego 

(choć najczęściej traktujemy go dziś 

jako narzędzie do uprawiania spor-

tu), natomiast mikrobus bez kierow-

cy, w pełni sterowany elektronicznie, 

to już całkiem inna bajka. Właśnie 

z takim mikrobusem spotkali się by-

strzyczanie w Helsinkach. – Auto-

rzy projektu nie złamali przepisów, 

które mówią, że kierowca odpowia-

da za ruch pojazdu. Nigdzie nie jest 

bowiem napisane, że musi siedzieć 

w tym pojeździe – śmiał się zastęp-

ca wójta. – To charakterystyczne dla 

Finów. Nie twierdzą, że tego lub 

owego nie da się zrobić, bo przepisy 

na to nie pozwalają, lecz starają się 

znaleźć takie rozwiązanie, by mogli 

zrealizować swoje plany, nie naru-

szając prawa. 

UCZĄ SIĘ 
JĘZYKA SĄSIADÓW 

Drugiego dnia pobytu w Skandyna-

wii grupa odwiedziła szkołę podsta-

wową w Kaunianen, mieście leżącym 

w obrębie aglomeracji helsińskiej. 

Tam właśnie uczestnicy wyjazdu  

przekonali się, że motywacja pro-

ekologiczna stosowana jest także w 

szkołach. Uczniowie zbierają punkty 

m.in. za sposób dojazdu do szkoły, za 

to, czy w oszczędny sposób obcho-

dzą się z  jedzeniem. – Wyżywienie 

w stołówce szkolnej jest darmowe, 

opłaca je samorząd miejski. Za-

uważyliśmy, że dzieci nie otrzymują 

dwóch dań jak u nas, jedzenia jest 

mniej, za to kładzie się nacisk na to, 

by każdy zjadł to, co sam nabierze 

sobie na talerz. Jeżeli mimo wszystko 

zostawi jakieś resztki, to sam musi je 

sprzątnąć do odpowiednich pojem-

ników – podzieliła się obserwacją 

Dana Bockowa. 

Kaunianen jest specyfi cznym 

miastem, po pierwsze dlatego, że 

obowiązuje tam najniższa w Finlan-

dii stawka podatku gminnego i dla-

tego chętnie osiedlają się tam ludzie 

z wysokimi zarobkami, po drugie ze 

względu na skład narodowościowy 

– aż 40 proc. mieszkańców stanowią 

osoby szwedzkojęzyczne. – Szkoła, 

którą odwiedziliśmy, była fi ńska, 

lecz wszyscy uczniowie obowiązko-

wo uczyli się obu języków – fi ńskie-

go i szwedzkiego – zwróciła uwagę 

Renata Polokowa. Bystrzyczanie 

zauważyli także inne przyzwyczaje-

nia, odróżniające nasze szkolnictwo 

od skandynawskiego. Drzwi klas 

otwarte były na korytarz, pomimo 

to nie było słychać hałasu. Ucznio-

wie często także po lekcjach spę-

dzają czas w szkole – niekoniecznie 

na zorganizowanych zajęciach w 

ramach kółek zainteresowań, pod 

bacznym okiem prowadzącego, 

lecz grając samodzielnie w tenisa 

stołowego lub inne gry. – Osobny 

rozdział to był pokój nauczycielski, 

wyposażony w strefę relaksacyjną. 

Odnieśliśmy wrażenie, że nauczy-

ciele nie byli tam tak zestresowani 

jak u nas – Kateřina Dubská dorzu-

ciła kolejną obserwację. 

WEŹMIEMY 
SOBIE PRZYKŁAD?

Różnic, które bystrzyczanie zauwa-

żyli w Finlandii, było więcej. Zastęp-

ca wójta zwrócił uwagę na całkowi-

cie inne niż w Republice Czeskiej 

podejście prywatnych fi rm do roz-

wiązań systemowych w gminach i 

regionach. – Dowiedzieliśmy się, że 

w Finlandii jest rzeczą normalną, że 

prywatne spółki same przedstawiają 

swoje pomysły na rozwiązania róż-

nych spraw dotyczących na przykład 

infrastruktury. To u nas jest czymś 

nie do pomyślenia – fi rmy angażują 

się w cały proces dopiero w momen-

cie, kiedy ktoś wymyślił już rozwią-

zanie i ogłoszony jest przetarg – zre-

lacjonował Marcel Čmiel. 

Wrażenia i informacje, które wy-

słannicy Urzędu Gminy zebrali na 

północy Europy, skłoniły ich do za-

stanowienia się, co z zaobserwowa-

nych rozwiązań dałoby się zastoso-

wać w warunkach naszego regionu i 

Republiki Czeskiej. – Myślę, że naj-

łatwiejsze do przeprowadzenia by-

łyby pewne zmiany w szkołach. Nie 

wymagałyby wielkich pieniędzy, nie 

byłyby sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami. Uważam, że wiele zale-

ży od podejścia samego dyrektora – 

stwierdziła Dubská. 

– Trzeba zrobić postępy w gospo-

darce odpadami. Nasi mieszkańcy 

segregują śmieci, ale to bardzo powo-

li posuwa się naprzód – powiedział 

Čmiel. – Niektóre gminy w okolicy 

testują już inteligentny system za-

rządzana odpadami, polegający na 

dokładnych elektronicznych pomia-

rach objętości składników odpadów. 

Dzięki temu można obliczyć, kto 

naprawdę efektywnie sortuje odpady. 

Dana Bockowa zwróciła uwagę 

na transport: – U nas co roku gmina 

dopłaca sporą sumę do transportu 

publicznego, tymczasem autobusy 

wciąż nie są wykorzystywane w ta-

kim stopniu, jak mogłyby być. Po-

łączenia autobusowe nie nawiązują 

optymalnie do przyjazdu pociągów, 

połączeń jest z roku na rok mniej. 

To jest zaczarowane koło, bo w tej 

sytuacji ludzie wolą jeździć do pracy 

samochodami.

Do tematu nawiązała także Renata 

Polokowa: – W innowacyjnym mia-

steczku Kalasatama, o którym była 

tu mowa, zastanawiają się nad wpro-

wadzeniem wspólnych samochodów, 

z których mieszkańcy będą korzystali 

w zależności do potrzeby. U nas, gdzie 

posiadanie samochodu jest kwestią 

statusu społecznego, coś takiego trud-

no sobie wyobrazić. To wymagałoby 

całkowitej zmiany myślenia. 

Choć z dyskusji wynikło, że Fino-

wie są daleko przed nami, jeśli cho-

dzi o innowacyjne i odpowiedzialne 

podejście do ekologii, szkolnictwa i 

nie tylko, uczestnicy rozmowy zgo-

dzili się, że także u nas nie braku-

je ciekawych rozwiązań. – Jestem 

osobą dość konserwatywną i nie 

podoba mi się, kiedy wszystko jest 

odrzucane jako złe. Weźmy sobie 

chociażby czesko-polski kompleks 

szkolny u nas w Bystrzycy. Działa 

już ok. 20 lat i w czasach, kiedy po-

wstał, to było coś, czego nie miały 

nawet dużo większe miasta. Nasz 

kompleks, wyposażony w nowocze-

sne klasopracownie, basen i zaple-

cze sportowe, przyjeżdżali oglądać 

ludzie z Ostrawy i nie tylko – Dana 

Bockowa przytoczyła jedno z 

przedsięwzięć, z których Bystrzyca 

może być dumna. 

 DANUTA CHLUP

Z
dj

ęc
ia

: M
A

R
C

EL
 Č

M
IE

L

PUBLICYSTYKA

Na skwerach w Helsinkach swobodnie można wypoczywać. 

Z wizytą w fi ńskiej szkole. Od lewej stoją pracownice Urzędu Gminy w Bystrzycy: Renata Polokowa, Dana Bockowa i Ka-
teřina Dubská. 
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Już wkrótce wa
Ostatni przedwakacyjny odcinek naszej rubryki o życiu u PoPoPoPoPolslslslskikikikik egegegego o o o GiGGiG mnmnmnazazazzjujuujuummmmm imimimimmmm... J.J.J.J.J.J SSSSSSSłołołołołoło--
wackiego w Czeskim Cieszynie poświęcamy nauczyciycielomm iiii iichchc pppplalalalannonommm wawwawakakakakakacycycyjnjnjnnjnnymymymymymymymym. . 
 – Jak i gdzie spędzi Pan(i) tegoroczne wakacje? – t– takie pytaniee sskikierererowowowalalaliśiśśśmymymymmy ddddo ooo wwswswswww zyzystst--
kich gimnazjalnych pedagogów.  Oto odpowiedeeedzdzd i niektót rych z nnnnicicichh.

B A ŁT Y K ,  F R A N C J A
ANDRZEJ BIZOŃ, dyrektor, geografi a, WF

Wakacje, to czas urlopów i odpoczynku. Dla kierownictwa i pracowników niepedago-

gicznych to jednak czas, kiedy w szkole można zrealizować prace, które w ciągu roku 

są nie do zrealizowania – mam na myśli remonty, malowanie lokali, naprawy, rewizje 

itp. itd. i to w każdym oddziale – od administracji przez księgowość po sprzątanie… 

A ponieważ pracownicy niepedagogiczni też wybierają urlopy, to rola kierownictwa 

polega również na tym, że prócz swoich obowiązków ma na głowie również kierowa-

nie i nadzorowanie robót, które fi rmy wykonują w szkole.

Ale o czym ja piszę !!! To przecież nikogo nie interesuje… przepraszam.

Moje wolne dni – na początku lipca 5 dni nad Bałtykiem i na Kaszubach, potem prace 

koło domu (dach, woda, posadzka…) i wyjazd do córki, która odbywa staż językowy 

we Francji, a konkretnie w Bretanii. Mam również wyjechać na Letnie Igrzyska Polo-

nijne, ale po ostatnich badaniach u lekarza jestem raczej zmuszony pójść na zabieg 

do ortopedy, bo moje kolano odmówiło posłuszeństwa i nie zaleca mi się jego dal-

szego obciążania, niestety. Mam jednak nadzieję, że do początku tygodnia przygoto-

wawczego zdążę dojść do siebie.

Z A O L Z I E
WŁADYSŁAW KUBIEŃ, język polski, 

wychowanie plastyczne

Podobnie jak w latach poprzednich 

i jeszcze w kilku następnych na 

pewno nie zmienię swego ulubio-

nego kurortu i uzdrowiska – malta 

i złote piaski. Innymi słowy remont 

generalny, rekonstrukcja ojcowizny, 

która czasami przypomina pracę ar-

cheologa.

B A ŁT Y K
LESZEK BEDNARSKI, WF

Wakacje spędzę głównie w górach. Jednak żeby trochę urozmaicić ten 

czas, odwiedzę także polskie morze, a konkretnie miejscowość Gąski. 

Resztę czasu spędzę na ROD-os (skrót od Rodzinne Ogródki Działkowe).

S Ł O W A C J A ,  A U S T R I A
LIDIA KOSIEC, język polski, historia

Pierwszy tydzień lipca – wyjazd z kapelą „Kam-

raci” i ZR „Błędowice” na festiwal do Wychodnej, 

potem kontynuacja wspólnego koleżeńskiego 

wyjazdu w Zubercu i okolicznych górach. Sier-

pień – rowerkiem po Pojezierzu Wielkopolskim 

i piechotą po dolinach i górach północnego Ty-

rolu.

C Z E C H Y,  P O L S K A
DANIELA KULHANEK, biologia, informatyka

Nie mam na razie konkretnych planów na wa-

kacje, ale w każdym razie zamierzam odpo-

cząć, spędzać czas z bliskimi, zwiedzać ciekawe 

miejsca w Czechach i Polsce i trochę zmniejszyć 

moją listę książek do przeczytania.

G R E C J A ,  W Ł O C H Y
MARTA BOCEK (RÓŻAŃSKA), język polski, historia

W wakacje nie zamierzam próżnować. Jako polonistka i historyczka z 

pasją wakacje spędzę na poszerzaniu swoich kompetencji, czyli zwie-

dzaniu miejsc związanych z historią. A ponieważ szkopuł tkwi w tym, 

by wykorzystać jak najwięcej, a zapłacić jak najmniej, wakacje samo-

dzielnie szczegółowo planujemy 3-4 miesiące do przodu, omijając biu-

ra podróży. Wakacje spędzę więc, zwiedzając grecką kolonię Paestum, 

rzymskie Pompeje i Herkulanum, wulkan Wezuwiusz oraz stolicę Kró-

lestwa Obojga Sycylii – Neapol, aby się dokształcić i zebrać naoczny 

materiał edukacyjny dla swoich uczniów w nowym roku szkolnym. Za-

mierzam też poświęcić się pracy twórczej, m.in. rozesłać wici w sprawie 

sponsorowania mojego drugiego tomu poezji. Może znajdzie się jakiś 

mecenas?

M A C E D O N I A
EWA HRNČÍŘ, matematyka, biologia

Podczas wakacji chcę przede wszystkim 

wypocząć od szkolnych spraw. W lipcu 

wyjeżdżam na tygodniowy urlop w Beski-

dy, a potem mam w planie zrealizowanie 

kilku wycieczek w zależności od pogody i 

aktualnej sytuacji, by przyjemnie spędzić 

czas i zarazem poznać coś nowego. Dokąd 

konkretnie? Tego na razie nie wiem. Trochę 

wakacyjnego czasu spędzę też przy pracy 

w ogrodzie, która jest dla mnie przyjem-

nym relaksem. Cieszę się także na wyjazd z 

chórem do Macedonii na międzynarodowy 

festiwal połączony z konkursem.

B E S K I D Y
HALINA PRZECZEK, język angielski

W tym roku nie zaplanowałam wakacji w „wielkim stylu”. Spędzę tydzień z 

przyjaciółmi z mojego kościoła w Beskidach, a poza tym planuję kilka wy-

cieczek i odwiedzenie paru interesujących miejsc w niedalekiej okolicy. 

Do towarzystwa zaproszę przyjaciół i znajomych, których na co dzień nie 

widuję. Wakacje to też okazja, aby nadrobić zaległości w pracach domo-

wych oraz uzupełnić kronikę szkolną, którą zajmuję się już szereg lat. To, 

co cenię w wakacje najbardziej, to tzw. święty spokój.

S Ł O W A C J A ,  M A C E D O N I A
HALINA PRIBULA, język czeski

Wakacje rozpoczynam na festiwalu w Wychodnej jako 

kibic Zaolziaków. Koniec wakacji będzie natomiast pod 

znakiem śpiewu chóralnego. Z chórem „Collegium Canti-

corum” wyjeżdżamy na festiwal do Macedonii. A w czasie 

wakacji książka i rower. Zebrała: 

BEATA SCHÖNWALD

L O N D Y N
GRAŻYNA SUCHA, język czeski

Wakacje spędzam już kilka lat w domu, nie-

mniej bardzo często wykradam się z niego 

około czwartej rano, aby podziwiać piękno 

orawskich lasów. Zbieram grzyby prawie 

nałogowo. Trójka studentów w tym roku 

ułatwiła mi przenoszenie leśnych zdoby-

czy, bo sprezentowała mi wielki kosz, który 

można założyć na plecy. Prócz tego wybie-

ram się w tym roku na krótką wizytę wraz 

z rodziną do szwagierki, która mieszka w 

Londynie. Mam nadzieję, że dzieci będą 

często wychodziły w odwiedziny do kole-

gów i koleżanek, gdyż z nimi w czasie wa-

kacji jest w domu stanowczo za głośno.

Z A O L Z I E
ROMAN ZEMENE, informatyka, fi zyka

Mieszkam w przepięknym zakątku Beskidów, dosłownie 20 kroków od lasu. W wakacje budzę się, o której mi 

się zechce, i wyskakuję do lasu na grzyby. Nim się reszta domu przebudzi, na stole leży gromada gołąbków, 

półgrzybków, rydzy. Ja, z pełnym brzuchem borówek, rozkładam się w fotelu z widokiem na Jaworowy i pla-

nuję, w jaki sposób z „młodymi” potraktujemy resztę dnia. Najczęściej na roboczo, bo koło domu, w ogródku, 

stale jest o co zahaczyć. Na wyjazdy po okolicy raczej się nie zachęcam, bo każda taka przejażdżka, chociażby 

rowerowa, rujnuje kieszeń nauczyciela. Jakoś ten okres wakacji trzeba przetrwać – panowie nauczyciele, 

których budżet domowy jest z połowy zasilany nauczycielską gażą, bez dodatkowych dochodów, wiedzą o 

czym mówię. Poza tym trzeba też pomyśleć o zimie i chyba nie ominie mnie robota w lesie w celu uzbierania 

jakiegoś drewna na opał. A potem, jak to niektórzy o nas nauczycielach mawiają: „kończą się wam długie 

wakacje”, a my dodajemy: „i zaczyna twarda dziesięciomiesięczna harówa”.

W I E T N A M
AGATA KLUS, 

język angielski i rosyjski

Chciałabym w wakacje spę-

dzić więcej czasu ze swoimi 

własnymi dziećmi, a mniej z 

tymi szkolnymi, choć bardzo 

je lubię (zwłaszcza klasę II A). 

Jedna część moich wakacji 

będzie prozaiczna – malo-

wanie płotu, koszenie trawy 

i zbieranie malin i porzeczek. 

Ta druga – egzotyczna – bę-

dzie przygodą na motocyklu 

w południowym Wietnamie, 

prawdopodobnie w strugach 

monsunowych deszczów.

H I S Z P A N I A
MAŁGORZATA KUJAWA, fi zyka, matematyka

Moje wakacje spędzę oczywiście z fi zyką. Pierwsze dni bę-

dzie mi towarzyszyć pierwsza zasada dynamiki Newtona: 

jeśli ciało nie poruszało się, to nadal nie będzie się ruszało. 

Później zgodnie z prawem Bernoulliego, mówiącym o możli-

wości latania samolotem, wyjedziemy na wakacje za granicę, 

by odpocząć, ale też skosztować promieniowania ultrafi o-

letowego i zdrowo się opalić. Będę mieć do czynienia też z 

akustyką podczas uciszania dzieci na pięciodniowym obozie 

językowym. Wolny czas trzeba spędzić tak, by zmęczyć się 

beztroską dnia codziennego i zatęsknić za porannym wsta-

waniem... i ukochanymi uczniami. 

S Ł O W A C J A , 
B A ŁT Y K

MARIA JARNOT, 

wicedyrektor, chemia

Pierwszy tydzień wakacji 

spędzę w Niskich Tatrach, 

natomiast prawdopodob-

nie na przełomie lipca i 

sierpnia wyjadę nad Bałtyk 

zwiedzić środkowe albo za-

chodnie wybrzeże.
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Izabela Kapias

Izabela Kapias: Scena to mój żywioł
To prawdziwy paradoks, ale podczas gdy w Pradze jestem traktowana jak Polka, w Warszawie wielu uważa mnie za Czeszkę. W ciągu tych wszystkich lat zdążyłam 

się już jednak z tym oswoić i teraz często mawiam, że jestem po prostu dziewczyną z Zaolzia – mówi aktorka Izabela Kapias, która latem będzie współpracowała 

ze znanym polskim reżyserem Wojciechem Smarzowskim na planie fi lmu kręconego m.in. w Czechach.

Izabela Kapias mieszka w Hawie-

rzowie, ale pochodzi z Olbrachcic. 

Tam uczęszczała do przedszkola i 

polskiej szkoły podstawowej. Później 

uczyła się w szkole w Suchej Górnej 

i polskim gimnazjum w Czeskim 

Cieszynie. Jej rocznik był „elitarny”, 

ponieważ w „gimplu” spędził aż sześć 

lat. A jak zaczęła się przygoda pani 

Izy z showbiznesem? 

NIE WAHAŁA SIĘ
– Od dzieciństwa śpiewałam, tań-

czyłam i grałam w teatrzykach. Moją 

pierwszą rolą była zaś kreacja żaby 

w przedstawieniu „Calineczka” – 

wspomina Kapias, która śpiewała też 

w chórze „Słoneczko” prowadzonym 

przez Jadwigę Czap i występowała w 

teatrzyku „Drops”. Z kolei w gim-

nazjum była chórzystką „Collegium 

Iuvenum” Leszka Kaliny, grała też w 

teatrzyku „Szkapa” Władka Kubie-

nia. – Bardzo dużo dawały mi także 

wyjazdy do Białegostoku na warsz-

taty recytatorskie towarzyszące kon-

kursowi „Kresy” – przekonuje.

Izabela Kapias do dziś jest zwią-

zana z zespołem „Olza”, z którym 

szlifowała rytmikę oraz wyjechała do 

Rzeszowa na XIV Światowy Festi-

wal Polonijnych Zespołów Folklo-

rystycznych. Nic więc dziwnego, że 

gdy przyszło jej decydować o dalszej 

edukacji, nie wahała się długo. Wy-

brała Wydział Teatralny Akademii 

Sztuk Scenicznych w Pradze.

– Pamiętam, że mnie – wówczas 

młodej dziewczynie z Olbrachcic – było 

bardzo trudno odnaleźć się w wielkim 

świecie Pragi. Do tego wcześniej byłam 

po prostu Izą Kapias, a tam nagle sta-

łam się Izabelą Kapiasową. Dostałam 

inne nazwisko, z innym akcentem, a 

przecież jestem Polką. Jak się z tym po-

godzić? Byłam inna i naprawdę było mi 

wówczas ciężko. A na dodatek koledzy 

nie ułatwiali mi życia, często ze mnie 

żartując – wspomina pani Izabela, od 

razu jednak dodając, że jej rocznik był 

jednym wielkim zlepkiem indywidu-

alności i osobowości. – Razem ze mną 

studiowała Barbora Polákowa – znana 

w Czechach równiez jako piosenkarka 

i Markéta Stehlíkowa, która gra poli-

cjantkę w serialu „Ulice”. Natomiast, 

gdy nasz rok przygotowywał spektakl 

dyplomowy, na pierwszym roku po-

jawił się Tomáš Klus, który zagrał dla 

mnie prywatny koncert w pociągu, ja-

dąc na koncert do Ostrawy – śmieje się 

Kapias.

Wspomina ona również nieżyjące-

go od dziesięciu lat profesora Borisa 

Rösnera, ikonę czeskiego fi lmu i te-

atru. – Zajęcia z nim były napraw-

dę niesamowite, niestety na drugim 

roku musieliśmy go pożegnać. Wte-

dy też dopadł mnie kryzys. Chciałam 

uciec z Pragi i rozpoczęłam starania 

o wyjazd na studia do Polski. Pamię-

tam, że dziekan wziął mnie wtedy 

na rozmowę i przekonał, bym jed-

nak przemyślała sprawę. Stwierdził: 

Izo, oczywiście to twoja decyzja i nie 

będziemy ci niczego zabraniali. Nie 

słychać już jednak twego ostrawskie-

go akcentu, a my w końcu wiemy, jak 

z tobą pracować. Szkoda więc, byś 

zmarnowała dotychczasowy wysiłek. 

I tym mnie przekonał – wspomina.

Izabela Kapias dokończyła praskie 

studia, a na piątym roku przedłużyła 

naukę, by móc wyjechać do Krakowa 

w ramach europejskiego programu 

wymiany studentów Erasmus. – Ten 

Kraków cały czas miałam w głowie, 

bo bardzo chciałam popróbować stu-

diów w Polsce. Pierwotnie miałam 

tam spędzić jeden semestr, ale tak mi 

się spodobało, że zostałam cały rok – 

stwierdza.

Co więcej, kiedy krakowscy wy-

kładowcy zorientowali się, że pani 

Iza perfekcyjnie włada językiem 

polskim, zgodzili się, by korzysta-

ła ze wszystkich zajęć, jakie oferuje 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatral-

na im. Ludwika Solskiego. Chodziła 

więc na lektoraty i ćwiczenia z Janem 

Peszkiem, Krzysztofem Globiszem 

czy Krystianem Lupą. – Pamiętam 

jeden z najpiękniejszych dni w moim 

życiu, kiedy po południu miałam za-

jęcia z aktorstwa przed kamerą z Je-

rzym Stuhrem, a wieczorem Renata 

Putzlacher zaprosiła mnie na kon-

cert Jaromíra Nohavicy w Filharmo-

nii Krakowskiej. Było to nie bywałe 

przeżycie. Po pół roku stwierdziłam 

zaś, że chcę jeszcze zostać i kolejny 

semestr spędziłam na kierunku wo-

kalno-estradowym – mówi Kapias, 

która przyznaje, że właśnie w Krako-

wie nauczyła się... śpiewać.

KILOMETRY 
W POCIĄGACH

– W Polsce poznałam nową dla mnie 

metodę pracy z głosem zwaną po an-

gielsku Speech Level Singing (SLS). 

Ta amerykańska technika nie nad-

wyręża gardła i sprawia, że śpiewanie 

staje się przyjemnością zwłaszcza dla 

osób, które mają problemy ze struna-

mi głosowymi. A ja, po mamie, mam 

wrodzoną niedomykalność strun 

głosowych, co często wypominano 

mi w Pradze. Tamtejsi specjaliści nie 

potrafi li pracować z moim głosem i 

dopiero w Krakowie odkryłam tech-

nikę, dzięki której śpiewanie ponow-

nie zaczęło mi sprawiać przyjemność 

– stwierdza Kapias.

Zaolzianka będąc jeszcze w Kra-

kowie otrzymała propozycję zagra-

nia roli żony Jana Kochanowskiego w 

spektaklu Sceny Polskiej Teatru Cie-

szyńskiego „W stronę Czarnolasu”. 

Zagrała jeszcze m.in. w spektaklach 

„Osiem kobiet” w reżyserii Moniki 

Strzępki, w „Mistrzu i Małgorzacie” 

w reżyserii Bogdana Kokotka i „Viva 

Verdi” w reżyserii Michala Taranta. 

W końcu jednak dotarli do niej tele-

wizyjni producenci z Polski. 

– Akurat szukali aktorki mówiącej 

zarówno po polsku jak i po czesku. 

A że takie panie można policzyć na 

pacach jednej ręki, Bogdan Kokotek 

polecił im moją przyjaciółkę Teresę 

Branną i mnie. Ostatecznie w 2011 r. 

wzięłam udział w castingu, wygrałam 

go i tak rozpoczęła się moja współpra-

ca z TVN – mówi Kapias, którą przez 

dwa i pół roku polscy telewidzowie 

oglądali w serialu „Przepis na Życie”.

– Nadal doskonale pamiętam mój 

pierwszy dzień na planie fi lmowym. 

Reżyser Michał Rogalski poprosił, 

bym opowiedziała o sobie. Tłuma-

czę więc, że urodziłam się w Cze-

skim Cieszynie. Na stałe mieszkam w 

Czechach, ale jestem Polką. No i on 

w pewnym momencie pyta, czy ja w 

ogóle znam język czeski, bo nie słyszy 

u mnie czeskiego akcentu. Usłysza-

łam: Iza jesteś stuprocentową Polką, 

nie masz żadnych czeskich nalecia-

łości, a my potrzebujemy kogoś, kto 

mówi z czeskim akcentem. I tak za-

częła się moja praca nad kaleczeniem 

języka polskiego – żartuje Kapias.

W serialu „Przepis na życie” pani 

Izabela zagrała Aldonkę, czeską cu-

kierniczkę rodem z Mikulowa. – Mój 

tekst był pisany po polsku, musiałam 

go więc przerobić na czeski, ale tak, 

by nadal był zrozumiały dla Polaków. 

Z czasem dość dobrze nauczyłam 

się tej nietypowej sztuki, choć moje 

tłumaczenie z prawdziwym czeskim 

miało niewiele wspólnego. I jeśli ktoś 

na Zaolziu oglądał ten serial, musiał 

pomyśleć, że Kapiasowa zwariowała 

– śmieje się aktorka.

Sytuacja zmieniła się diametralnie, 

gdy na plan serialu przyjechała Dag-

mar Čárová, znana czeska aktorka 

dubbingowa. – Wcześniej do ekipy 

fi lmowej nie docierało, że mieszkam 

w Czechach, ponieważ rozmawiałam 

z nimi płynnie po polsku. Dopiero 

gdy pojawiła się Dagmar Čárová, 

uświadomili sobie, jak duże różni-

ce dzielą oba języki. A ja pełniłam 

wówczas rolę tłumacza – wspomina.

Ostatecznie powstało pięć serii 

„Przepisu na życie”. Tuż po zakoń-

czeniu telewizyjnego projektu Izabe-

la Kapias dostała zaś zaproszenie na 

casting do serialu „M jak miłość”. No 

i do dziś gra w nim policjantkę Ma-

rylę. – Tyle, że tym razem jestem Po-

lką ze Szczecina – mówi Zaolzianka.

Na co dzień Izabela Kapias jest 

nie tylko aktorką, ale i dziennikarką. 

Pracuje jako polska reporterka w roz-

głośni Czeskiego Radia w Ostrawie. 

Nie ukrywa, że wyjazdy na plan 

fi lmowy do Warszawy są trud-

ne do pogodzenia z obowiąz-

kami zawodowymi. Często 

bywa tak, że wcześnie 

rano wsiada w samo-

chód i jedzie do Ka-

towic, gdzie przesia-

da się do pociągu 

do Warszawy. Po 

zakończeniu pracy 

w polskiej stolicy, 

często jeszcze tego 

samego dnia wie-

czorem, wraca na Zaolzie. Następne-

go dnia melduje się zaś w pracy.

– Polskimi i czeskimi pociągami 

przejechałam już tysiące kilometrów, 

nie broniłabym się więc, gdyby Pol-

skie Koleje Państwowe zapropono-

wały mi zostanie ich twarzą, w za-

mian za darmowe przejazdy – śmieje 

się Kapias.

ŚPIEWA 
JAK KARIN STANEK

Aktorka zdradza, że serial „M jak 

miłość” realizuje na co dzień kilka 

ekip. – Za każdy odcinek jest odpo-

wiedzialny inny reżyser, więc można 

się nabawić schizofrenii. Zdarza się 

bowiem, że najpierw z ekipą „A” krę-

cę odcinek 1135, następnie, jeszcze 

tego samego dnia, zabierają mnie na 

plan ekipy „B”, gdzie kręcimy odci-

nek 1128, a potem wracam do eki-

py „A” i z nią realizuję odcinek 1137 

tyle, że z innym reżyserem. A trze-

ba dodać, że każdy reżyser ma inne 

wymagania, inaczej organizuje pracę 

na planie i trzeba się do tego wszyst-

kiego szybko dostosować – mówi 

Kapias.

Oglądalność serialu „M jak miłość” 

jest jednak nad Wisłą nadal potężna. 

To zaś przekłada się na rozpoznawal-

ność. – Oczywiście nie 

mam tylu fanów 

co Ewa 

Farna, 

a l e 

podobnie jak w przypadku Ewy zda-

rza się, że jestem w Polsce postrzega-

na jako Czeszka. Na przykład moja 

agencja notorycznie prezentuje mnie 

jako Izabelę Kapiasową mimo, że 

głośno przeciw temu protestuję – iry-

tuje się Kapias.

Jej zdaniem Zaolzie to prawdziwy 

fenomen, jednak wiedza przeciętne-

go Polaka na ten temat jest zerowa. 

– Fajnie byłoby więc, gdyby Kongres 

Polaków i PZKO zaczęli wspólnie 

działać na rzecz promocji naszego 

regionu nad Olzą. Bo świadomość, 

że na Zaolziu żyją Polacy, jest w 

Warszawie, Krakowie czy Wrocła-

wiu bardzo niska – stwierdza. – Dla-

tego często staram się głośno mówić, 

że „żech je dziołcha tu stela”, czyli z 

Zaolzia – dodaje.

Izabela Kapias jest jednak nie tyl-

ko aktorką. Inną jej pasją jest pio-

senkarstwo. Swą przygodę z estradą 

zaczynała w popularnym programie 

„Szansa na sukces”, w którym w od-

cinku z Justyną Steczkowską zdobyła 

drugą nagrodę. Efektem była propo-

zycja współpracy z Gangiem Olsena 

podczas przygotowań do benefi su na 

cześć legendarnej polskiej wokalist-

ki Karin Stanek. – To miał być je-

den koncert w Bytomiu, skąd Karin 

Stanek pochodziła. Tak się jednak 

spodobał, że właśnie minęło sześć lat, 

od kiedy współpracuję z chłopakami z 

Gangu Olsena – mówi Kapias. 

Nie ukrywa przy tym, że estrada to 

jej żywioł. – Biorę udział w różnych 

projektach i nie ma dla mnie znacze-

nia, czy gramy folkowo z Bartnicky 

Band, czy śpiewam przeboje z lat 70., 

czy bigbeat z repertuaru Karin Sta-

nek. Z Gangiem Olsena koncerto-

waliśmy nawet u Polaków na Ukra-

inie, w Żytomierzu i Winnicy. Teraz 

zaś przygotowałam koncert znanych 

czesko-polskich piosenek i wystąpi-

my m.in. w Lublińcu i Czechowi-

cach-Dziedzicach – mówi Kapias.

Wcześniej, bo już jutro, Zaolzianka 

wystąpi natomiast w Wiśle na Świę-

cie Sąsiada, czyli polsko-czeskim 

pikniku rodzinnym. Dziś przewi-

dziano tam turnieje, w których star-

tować będą drużyny z partnerskich 

miejscowości – Wisły i Jabłonko-

wa, natomiast w ciągu dwóch dni w 

amfi teatrze będzie można posłuchać 

koncertów polskich i czeskich grup. 

Wśród nich gwiazdą pikniku będzie 

Izabela Kapias, która do współpracy 

zaprosiła innego utalentowanego Za-

olzianina, Przemka Orszulika.

WITOLD KOŻDOŃ

smus. – Ten

m w głowie, 

óbować stu-

tnie miałam

tr, ale tak mi
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kowscy wy-

się, że pani

a językiem

y korzysta-

akie oferuje

oła Teatral-

go. Chodziła

enia z Janem

Globiszem

– Pamiętam

dni w moim

miałam za-

kamerą z Je-

rem Renata

nie na kon-

w Filharmo-

o nie bywałe

twierdziłam

tać i kolejny 

erunku wo-

ówi Kapias, 

nie w Krako-

ać.

Y 
CH
wą dla mnie

waną po an-

nging (SLS). 

ka nie nad-

że śpiewanie

właszcza dla

my ze struna-

mamie, mam

ność strun
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im głosem i

kryłam tech-

anie ponow-
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zcze w Kra-

zycję zagra

mówi z czeskim akcentem. I tak za-

częła się moja praca nad kaleczeniem 

języka polskiego – żartuje Kapias.

W serialu „Przepis na życie” pani 

Izabela zagrała Aldonkę, czeską cu-

kierniczkę rodem z Mikulowa. – Mój 

tekst był pisany po polsku, musiałam 

go więc przerobić na czeski, ale tak, 

by nadal był zrozumiały dla Polaków. 

Z czasem dość dobrze nauczyłam 

się tej nietypowej sztuki, choć moje 

tłumaczenie z prawdziwym czeskim 

miało niewiele wspólnego. I jeśli ktoś 

na Zaolziu oglądał ten serial, musiał 

pomyśleć, że Kapiasowa zwariowała 

– śmieje się aktorka.

Sytuacja zmieniła się diametralnie, 

gdy na plan serialu przyjechała Dag-

mar Čárová, znana czeska aktorka 

dubbingowa. – Wcześniej do ekipy 

fi lmowej nie docierało, że mieszkam 

w Czechach, ponieważ rozmawiałam 

z nimi płynnie po polsku. Dopiero 

gdy pojawiła się Dagmar Čárová, 

uświadomili sobie, jak duże różni-

ce dzielą oba języki. A ja pełniłam 

wówczas rolę tłumacza – wspomina.

Ostatecznie powstało pięć serii 

„Przepisu na życie”. Tuż po zakoń-

czeniu telewizyjnego projektu Izabe-

la Kapias dostała zaś zaproszenie na 

casting do serialu „M jak miłość”. No 

i do dziś gra w nim policjantkę Ma-

rylę. – Tyle, że tym razem jestem Po-

lką ze Szczecina – mówi Zaolzianka.

Na co dzień Izabela Kapias jest 

nie tylko aktorką, ale i dziennikarką. 

Pracuje jako polska reporterka w roz-

głośni Czeskiego Radia w Ostrawie. 

Nie ukrywa, że wyjazdy na plan 

fi lmowy do Warszawy są trud-

ne do pogodzenia z obowiąz-

kami zawodowymi. Często

bywa tak, że wcześnie 

rano wsiada w samo-

chód i jedzie do Ka-

towic, gdzie przesia-

da się do pociągu

do Warszawy. Po 

zakończeniu pracy 

l ki j li

ność. – Oczywiście nie 

mam tylu fanów 

co Ewa 

Farna, 

a l e 
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Z WIZYTĄ U JANA RASZKI W MINI MUZEUM »BESKIDU ŚLĄSKIEGO«

Piesze kilometry w drewnianej oprawie
Do domu Jana Raszki w Wędryni-Zaolziu nie prowadzi żaden drogowskaz. Nie ma też o nim wzmianki w turystycznych folderach. To dlatego, że ekspozycja, która 

z początkowych dwu paneli z biegiem czasu przerodziła się w mini muzeum Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski”, od początku miała 

charakter zbiorów prywatnych. I takimi pozostała do dziś.

Jan Raszka nigdy nie miał ambicji 

stworzenia muzeum dokumentują-

cego historię towarzystwa. Tak jak 

jego koledzy chodził z „Beskidem” 

po górach, zapisywał w książecz-

ce turystycznej przebyte kilometry 

oraz zachowywał karty uczestnictwa 

z poszczególnych wycieczek. – Kie-

dy skończyłem 60 lat, wstąpiłem do 

„Beskidu Śląskiego”. To był 1996 

rok, a pierwsza wycieczka, w której 

brałem wtedy udział, prowadziła na 

Soszów – mówi dziś już 81-letni „be-

skidziok”. Ekspozycję, na którą skła-

dają się zdjęcia, odznaki turystyczne, 

mapy, publikacje, przewodniki oraz 

wspominane karty uczestnictwa, 

zaczął tworzyć dziesięć lat później. 

Dziś zebrane pamiątki zajmują całe 

pomieszczenie.

STOLARSKA PASJA
Minimuzeum „Beskidu” mieści się 

na piętrze niewielkiego budynku go-

spodarskiego, w którym Jan Raszka 

ma mały warsztat stolarski. Stolarka 

jest jego drugą pasją, którą odkrył też 

dopiero na emeryturze. Jako siedem-

dziesięciolatek zaczął robić z drew-

na półki na wino, krzesła i składane 

krzesełka, akcesoria kuchenne i wiele 

innych rzeczy. Do ich produkcji wyko-

rzystuje drewno buka, dębu i jesionu. 

Jak zaznacza, inspiracji szuka zwykle 

w Internecie, ale czasem stawia też 

na własną wyobraźnię. Wiele z tych 

drewnianych robótek, w tym dwa ory-

ginalne drogowskazy, można zobaczyć 

wśród jego turystycznych pamiątek. 

Pan Janek nie jest stolarzem ani z 

zawodu, ani z wykształcenia. Ze sto-

larką miał jednak styczność jako… 

ślusarz zatrudniony w zakładzie 

drzewomodelarskim w Trzyńcu-

-Łyżbicach. Tam podpatrzył, jak 

pracuje się z drewnem. Przyznaje, że 

to piękna, choć żmudna praca. – Aby 

zrobić taką półkę na wino, trzeba 

pracować przez cały tydzień, dzień w 

dzień. Mnie zwykle zajmuje to więcej 

czasu, bo te rzeczy robię w wolnych 

chwilach – przyznaje wędrynianin. 

Jeśli traktować poważnie jego gale-

rię kart uczestnictwa w wycieczkach 

„Beskidu Śląskiego”, których w ciągu 

jednego roku czasem udaje mu się 

zebrać nawet kilkanaście, wolnych 

chwil na dłubanie w drewnie nie po-

zostaje mu zbyt wiele.   

W BESKIDACH 
I NIE TYLKO

Dla panka Janka najbardziej obfi to-

wały w wycieczki lata 2005 i 2008. 

– W tych latach zbierałem punkty 

na odznaki turystyczne „Beskid I” i 

„Beskid II” – wyjaśnia powody owe-

go turystycznego entuzjazmu. Z kolei 

rokiem, kiedy zaliczył najmniej kilo-

metrów, był 2013 rok. To nie dlate-

go, że trzynastka jest pechowa. Rok 

wcześniej podczas tygodniowego 

pobytu w Beskidzie Sądeckim miał 

wypadek, który później odchorował. 

– Akurat było po deszczu. Poślizną-

łem się i przewróciłem się do tyłu. 

Najpierw nic nie wskazywało na to, że 

chodzi o coś poważnego, bo normal-

nie wstałem. Następnego dnia zaczę-

ły się jednak komplikacje – wspomina 

Raszka. Mimo to Beskid Sądecki za-

niechał w nim wspomnienia uroczych 

krajobrazów i ciekawych tras. 

Wędrynianin ma na swoim koncie 

zarówno wycieczki jednodniowe po 

Beskidach i okolicy, jak i tygodnio-

we pobyty w Polsce, Czechach i na 

Słowacji. Po raz ostatni wyjechał na 

taki dłuższy pobyt dwa lata temu na 

Szumawę. Wcześniej natomiast był 

w Górach Orlickich, Raju Słowac-

kim, Bieszczadach, Górach Krusz-

cowych, Karkonoszach, Górach 

Rychlebskich i wspominanym już 

Beskidzie Sądeckim. Zdjęcia z wielu 

z nich można obejrzeć na panelach w 

jego mini muzeum, inne z kolei – jak 

np. te z Karkonoszy – są oprawione 

w ramki i samodzielnie wyekspono-

wane. – Wszystkich zdjęć nie dałem 

rady tutaj zmieścić, musiałem więc 

wybrać tylko niektóre. To pochodzi 

np. z Wodospadów Reszowskich. 

Koledzy śpiewają mi „Sto lat”, bo 

akurat obchodziłem urodziny. A tu-

taj stoimy na trójstyku, tyle że nie 

polsko-czesko-słowackim, ale pol-

sko-słowacko-ukraińskim – wskazu-

je co ciekawsze fotografi e. 

ŻYCIE 
PO »OSIEMDZIESIĄTCE«

W ub. roku Jan Raszka obchodził 

80. urodziny. Nadal jest jednak mło-

dy duchem, a to, że nie wygląda na 

swój wiek, to pewnie zasługa jego 

wielu pasji. – Nogi nie służą mi już 

jak dawniej – przyznaje. Dlatego 

wybiera ostatnio raczej krótsze trasy, 

z turystyki i towarzystwa przyjaciół 

z „Beskidu Śląskiego” jednak nie 

rezygnuje. Potwierdza to udział w 

wycieczkach. W tym sezonie zdążył 

zaliczyć już bodajże trzy wycieczki 

wtorkowe oraz kilka razy odwiedzić 

Słowację z grupą emerytów skupio-

ną wokół Eugeniusza Monczki. – W 

każdy ostatni czwartek miesiąca wy-

jeżdżamy na Słowację. Korzystamy 

z darmowych przejazdów pociągo-

wych, które przysługują tam eme-

rytom. Rano wyruszamy, a wracamy 

wieczorem. Byliśmy już np. w Ta-

trach Wysokich, ale o wiele częściej 

odwiedzamy miasta. Wcześniej na 

Słowacji mało bywałem, poznaję ją 

więc teraz jako osiemdziesięciolatek 

– śmieje się senior z Wędryni, któ-

ry dzięki tej inicjatywie odwiedził w 

ten sposób m.in. Bratysławę, Piesz-

czany, Liptowski Mikulasz, Trnawę 

czy Trenczyn. – Jeździmy regularnie 

co miesiąc, niezależnie od pogody i 

pory roku – dodaje.   

Na ostatnią wycieczkę wtorkową 

„Beskidu Śląskiego” Jan Raszka nie 

musiał zakładać butów turystycz-

nych. To dlatego, że jej celem było 

jego mini muzeum. W góry z pew-

nością nieraz się jeszcze wybierze. 

– Nie wiem jeszcze dokąd, bo zwykle 

decyduję się na udział w wycieczce 

dopiero w ostatniej chwili – mówi. 

Na najbliższe tygodnie ma już jed-

nak konkretny plan. Z leszczyny bę-

dzie przygotowywać karty pamiąt-

kowe dla uczestników dorocznego 

rajdu świętogorolskiego „O kyrpce 

Macieja”. Aby surowiec miał odpo-

wiednie właściwości, od dwu lat su-

szy go w sianie. – Wkrótce zabiorę 

się do roboty, bo takich kart potrzeba 

będzie ok. 200 – przekonuje praco-

wity emeryt. Kto zaś ciekawy jest 

efektu jego pracy, powinien wybrać 

się na tegoroczny rajd „Beskidu Ślą-

skiego”. Jeżeli nie zdobędzie „kyrp-

ców”, to może przynajmniej liczyć 

na oryginalną pamiątkę.

 BEATA SCHÖNWALD 

ZBLIŻENIA

REKLAMA

Jan Raszka stworzył panel Karkonosze z korzenia wyłowionego w Olzie.

Gości mini muzeum wita znak PTTS 
„Beskid Śląski”.
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Karty uczestnictwa w wycieczkach „Beskidu Śląskiego” nie mieszczą się już na 
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NA HISZPAŃSKIE MOTYWY 
Szkoła Podstawowa im. G. Prze-

czka w Trzyńcu gościła „Teatrzyk 

dla Szkół” z  Hradca Kralowej. 

Pierwszy stopień świetnie bawił 

się podczas bajki pt. „Bajky pana 

Ezopa aneb Dávná moudra věčně 

platná”, która pełna była oryginal-

nego czeskiego humoru. Młodsi 

widzowie starali się nauczyć pio-

senki,  na podstawie bajki „Żółw 

i zając” wytłumaczono im morał, 

a wszystko to było przedstawione w zrozumiały sposób. Uczniowie drugiego 

stopnia obejrzeli spektakl pt.  „Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské 

literatury”.  Niezmiernie doceniamy, że aktorzy w swoisty sposób przedstawili 

naszym podopiecznym fragmenty utworów hiszpańskich dramatopisarzy. Sztuka 

Lope de Vegi łączyła w sobie intrygę, romans i komedię. Następnie odegrano Pe-

dro Calderóna de la Barcę.  Przedstawiony fragment „Don Quijote” parodiował 

klasyczną moralność i rycerskość, naśmiewał się ze stanu rycerskiego i krytykował 

struktury oraz swoiste szaleństwo hiszpańskiego sztywnego i surowego społe-

czeństwa. Niektórzy z widowni brali czynny udział w przedstawieniu, więc na 

pewno nikt nie mógł powiedzieć, że się nudził. To zresztą było widać i słychać. 

Na pewno skorzystamy z następnej oferty i już teraz cieszymy się na ponowne 

spotkanie!  Irena Stodola

WITAMY
Filip Driečný uro-
dził się 21 kwietnia 
br. w Karwinie-Ra-
ju. Po urodzeniu wa-

żył 3 740 g i mierzył 

dokładnie pół me-

tra. Jest dzieckiem 

Danieli Pinkas i 

Martina Driečnego 

z Marklowic Dol-

nych. Filipek ma 

siostrzyczkę Terezkę, 

która 30 lipca będzie 

obchodziła  trzecie 

urodziny. Rodzice 

wspólnie wybrali 

imiona dla oboj-

ga dzieci. Zdjęcie 

malucha przysłała 

do Redakcji babcia 

Krystyna Pinkasowa. 

Filip to imię mę-

skie greckiego po-

chodzenia, oznacza-

jące miłośnika koni. 

 (dc)

Władze miast 
odznaczały uczniów 
Koniec roku to czas podsumowań. 30 czerwca uczniowie szkół podstawowych i średnich 
odbiorą świadectwa, natomiast już teraz odbywają się w poszczególnych miastach 
uroczystości, w czasie których przedstawiciele władz miejskich wręczają wzorowym uczniom 
nagrody. W środę odbyła się taka uroczystość w Czeskim Cieszynie. Wyróżnienia wręczał 
uczniom burmistrz Vít Slováček oraz wiceburmistrz Gabriela Hřebačkowa. 

Dyrektorowie poszczególnych szkół 

przedstawili uczniów nominowanych 

do nagrody. Zwracali uwagę na ich 

bardzo dobre wyniki w nauce, osią-

gnięcia w olimpiadach i konkursach 

wiedzy, sukcesy sportowe, zaangażo-

wanie na polu kultury, ale też na za-

chowanie, stosunek do kolegów i osób 

dorosłych. Marek Grycz, dyrektor 

Polskiej Szkoły Podstawowej, mówił 

o osiągnięciach Mateusza Szewczyka 

i Jakuba Słowiaczka, którzy są tego-

rocznymi absolwentami klasy 9. – To 

wszechstronni chłopcy, którzy repre-

zentowali szkołę w różnych dziedzi-

nach, począwszy od matematyki, przez 

sport, po język polski czy angielski – 

powiedział dyrektor. Mateusz będzie 

po wakacjach kontynuował naukę w 

Liceum Ewangelickim w Cieszynie, 

Jakub w Polskim Gimnazjum im. J. 

Słowackiego w Czeskim Cieszynie. 

Wybitnych uczniów odznaczają 

także inne miasta. W Trzyńcu po-

dobna gala odbyła się w ub. tygodniu. 

Z PSP im. Gustawa Przeczka nomi-

nowana do nagrody „Talent Roku” 

została uczennica klasy 8. Zuzanna 

Lisztwan. Zuzia ma bardzo róż-

norodne zainteresowania, odnosiła 

sukcesy w olimpiadach przedmioto-

wych, w konkursie na tłumaczenia, 

w konkursie „O nagrodę kronikarza 

miasta Trzyńca”. 

Także wśród uczniów nagrodzonych 

przez władze Karwiny znalazły się 

przedstawicielki polskiej podstawówki. 

Terezie Kondziolka i Sabina Nesét zo-

stały odznaczone w kategorii „Wyraź-

na Uczniowska Osobowość”. – Zawsze 

staramy się odznaczać kogoś z dzie-

wiątoklasistów opuszczających mury 

szkoły. Te dwie dziewczyny były moc-

no zaangażowane w pracy Parlamentu 

Szkolnego, pomagały w organizacji 

imprez – powiedział o odznaczonych 

dyrektor Tomasz Śmiłowski. 

 (dc)
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E-mail: danuta.chlup@glosludu.cz Adres: Redakcja „Głos Ludu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz 

Wiceburmistrz Gabriela Hřebačkowa wręcza nagrodę Jakubowi Słowiaczkowi. Z 
tyłu Mateusz Szewczyk. 

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA
FESTYN Z PRZYSŁOWIAMI 

Czerwiec to dla dzieci szkolnych 

miesiąc fi nałowy. Nie dość, że są 

klasówki, kartkówki i wszelakie 

sprawdziany, to jeszcze trzeba 

przygotować program na festyn. 

Najtrudniej wybrać termin festy-

nu, by dopisała pogoda. Macierz 

Szkolna w Milikowie wybrała 

sobotę 10 czerwca. Piątek był 

upalny, sobota natomiast od rana 

deszczowa. Jeszcze szczęście, że 

mamy możliwość korzystania z  sali Domu PZKO w Milikowie-Centrum, 

za co PZKO-wcom należą się serdeczne dzięki. Festyn odbył się w dużej sali 

Domu PZKO. Program nosił nazwę „Polskie Przysłowia”. Dzieci poprzez ta-

niec i inscenizacje przedstawiały poszczególne przysłowia, a rodzice i inni wi-

dzowie zgadywali, o jakie przysłowie chodzi. Najpierw przedszkolacy zatań-

czyli z pieskami, bo przecież „Pies najwierniejszym przyjacielem człowieka”, 

potem klasy 1. i 2. zainscenizowały przysłowie „Baba z wozu, koniom lżej”. 

Piekarze z przedszkola upiekli kołacze –  jak to w przysłowiu „Bez pracy nie 

ma kołaczy”, a kucharki, zamiast gotować, lakierowały paznokcie i nakładały 

sobie maseczki. Wiadomo – „Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”. Po-

tem przyszła kolej na następne przysłowia: „Kwiecień – plecień, bo przeplata 

trochę zimy, trochę lata”,  „Co kraj, to obyczaj”, „W zdrowym ciele zdrowy 

duch”. Mamy w swym gronie uczestnika fi nału Festiwalu Piosenki Dziecięcej, 

Mateusza Madzię, który piosenką pt. „Wycieczka rowerowa” miał przedsta-

wić niby mniej znane, niemniej aktualne przysłowie „Niczego nie żałuj, przez 

życie pedałuj!”. Trzeba przyznać, że trudne do odgadnięcia. 

Po zakończeniu programu pogoda się w miarę ustatkowała i panowała 

przyjemna wiosenna temperatura. Zabawy, konkursy i różne atrakcje dzie-

cięce można było przeprowadzić pod gołym niebem. Wszyscy uczestnicy byli 

zadowoleni. 

Dzieci i grono pedagogiczne szkoły i przedszkola w Milikowie

WYCIECZKA DO MARKA
Nasz kolega Marek 

mieszka w Gutach. 

Jego rodzina ma 

duże gospodarstwo. 

W piątek 2 czerwca 

cała klasa 3. wyje-

chała na wyciecz-

kę do Marka. Na 

przystanku czekała 

na nas jego ma-

musia z  pieskiem 

Sindi. Poszliśmy do 

zagrody popatrzeć 

na dziki, które karmiliśmy chlebem i kukurydzą. Zaraz obok jest zagroda jeleni, 

które, niestety, chowały się w cieniu, bo było gorąco. Mamusia Marka przywołała 

oswojoną łanię Kamelkę, którą mogliśmy nakarmić i nawet pogłaskać. Potem 

poszliśmy do domu Marka, który mieszka pod Jaworowym i musi chodzić każdy 

dzień 2 km na przystanek autobusowy. Odpoczęliśmy w cieniu i poczęstowaliśmy 

się babką, sokiem, otrzymaliśmy także lody. Po krótkiej przerwie poszliśmy obej-

rzeć króliki i małe kocięta oraz pospacerowaliśmy po najbliższej okolicy, gdzie 

było mnóstwo różnych maszyn rolniczych. Każdy z nas mógł wejść na traktor. 

Najbardziej cieszyliśmy się jednak na przejażdżkę na kucykach. Weszliśmy do 

ogrodzenia kucyków, ale Bajka i Hiska uciekały i mamusia Marka nie mogła ich 

schwytać. W końcu udało się i mogliśmy sobie pojeździć. Musieliśmy się mocno 

trzymać grzywy, bo jeździliśmy bez siodła. Po przygodzie z kucykami skakaliśmy 

na trampolinie i bawiliśmy się w drewnianym domku. Zadowoleni i pełni wrażeń 

powróciliśmy do szkoły.   Uczniowie kl. 3 PSP im. G. Przeczka w Trzyńcu  
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ALE HECA

ROZRYWKA
KRZYŻÓWKA MINIKWADRATY MAGICZNE

Poziomo i pionowo jednakowo:
POZIOMO: 1. lizus i pochlebca 6. z pogardą o Niemcu 9. równoboczny pro-

stokąt 10. dziura 11. w ręku grawera 12. prymitywny instrument dęty 13. owoc 

na nalewkę 16. ozdobna falbanka przypięta pod szyją 19. członek rzymskie-

go zakonu 22. potocznie o taksówce 23. zaliczany do kamieni szlachetnych 

24. przyczyna 25. deser z soków owocowych, cukru i mąki ziemniaczanej 

26. niezbyt powszechne imię męskie 27. zapisz, bo nie trafi sz! 30. gwałtowny 

i silny wicher 33. bożek płodności i urodzaju 36. gra na wioli 37. japońska 

fi rma samochodowa 38. „miedziowe” miasto w Polsce 39. zebranie członków 

zakonu 40. podhalański gospodarz 41. szkła do nosa dopasuje.

PIONOWO: 1. charakterystyczny dla Norwegii 2. gwarowo o karabinie 

3. bywa przyprószona siwizną 4. wyprawa karawanowa w Afryce 5. jabłko 

Adama 6. służba wartownicza 7. Juranda spowiadał 8. dzierżawa 14. pokrywa 

naczynia szkliwem 15. paliwo do silników gaźnikowych 17. kraina wiecznych 

lodów 18. wyszedł cało z pogromu 19. dużo i niepotrzebnie gada 20. gatu-

nek klonu 21. odmiana piórka tuszowego 28. stopień naukowy 29. wybryk 

30. krążenie 31. szyk żurawi 32. poszła w las 33. przewrót przez głowę wyko-

nany bez podparcia 34. ojczyzna dalajlamy 35. plac z ratuszem.

ROZWIĄZANIE DODATKOWE (Znane przysłowie)  Opr. JO

(Opr. BJK)

Rozwiązanie krzyżówki z 10 czerwca:

Poziomo: 3. WYPADEK 9. IDAHO 10. UBIÓR 11. JANCZAR 12. RODOS 

13. HAITI 14. KOTLINA 18. GOLLOB 21. ANONIM 24. EIFEL 25. BIMBER 

26. ESTETA 27. ŻURAW 28. SCHODY 29. AROMAT 30. SYNAJ 31. BALAST 

34. KAZUAR 38. PARAGON 41. TATRA 42. ADEPT 43. DZIEKAN 44. GĘ-

ŚLE 45. AWERS 46. KOSINUS Pionowo: 1. PIERÓG 2. WANDAL 3. WOJSKO 

4. PUNKT 5. DRZWI 6. KURHAN 7. MILION 8. TRUIZM 15. OBER-

ŻYSTA 16. LAFIRYNDA 17. NALEWAJKO 19. OSIECKA 20. LEBIODA 

22. OSTROSZ 23. INTRADA 31. BATOGI 32. LITOŚĆ 33. SPADEK 35. ANA-

NAS 36. ULEPEK 37. RETUSZ 39. REIMS 40. GEKON. Rozwiązanie dodatko-

we: NIE WCHODZI SIĘ DWA RAZY DO TEJ SAMEJ RZEKI. 

Rozwiązanie minikwadratów magicznych z 10 czerwca: minikwadrat 1: 1. KUKS 

2. UPUST 3. KSYWA 4. STAW; Minikwadrat 2: 1. FILM 2. INKASO 3. LA-

SKAR 4. MORS

Tak  było, tak  jest

Wśród autorów popraw-

nych rozwiązań zo-

stanie rozlosowana książ-

ka. Termin nadsyłania roz-

wiązań upływa w czwartek 

29 czerwca o godz. 10.00. Na-

grodę książkową (do odbio-

ru w redakcji) za rozwiązanie 

krzyżówki z 6 lipca otrzymu-

je Alfred Böhm z Czeskie-
go Cieszyna.

Przed biydnóm chałupóm na dzie-

dzinie stowo nowy mercedes. Wy-

siado elegancko obleczóny młody 

człowiek.

- Tato – mówi – nie poznowosz mie? 

To jo, twój synek! Pięć roków tymu 

żeś mie posłoł do miasta po cyga-

retle. Spodobało sie mi tam i zósto-

łech. Założyłech  fi rme i dorobiłech 

sie wielkich pieniędzy. Co ty na to?

Stary chłop sie podziwoł na auto, na 

syna, i jak nie wrzasknie:

- A cygaretle, do cholery, kaj sóm?!

* * *
Z hotelowej recepcyji zwónióm do 

Fukały:

- Pan se życzył, żeby go obudzić o 

szóstej, czy o siódmej?

- O ósmej ośle! wrzasknył Fukała.

- A wiela teraz je godzin?

- Dziewiąto, proszym pana.

* * *

Mały jeżyk trefi ł przez pomyłke 

do kwiaciarni i wpod na kaktusa. 

Strasznie sie zdziwił i pyto:

- Co ty tu mamo, robisz?

* * *
- Czy jo je pierszóm modelkóm, 

z kieróm to robisz? – pyto babka 

malyrza.

- Ja, pierszóm.

- A kiere ci pozowały przedy mnóm?

- Cebula i gruszka.

* * *
Przychodzi Damijan do kiosku, 

pyto:

- Sóm kartki z napisym „Mojij jedy-

nej”?

- Sóm.

- To bierym wszystki.

* * *
Francek sie wybroł z Rynatóm na 

taki dwóosobowy obóz  wędrowny. 

Miyszkali pod namiotym. Jednego 

dnia nad ranym dziołucha budzi 

Francka i mówi:

- Podziwej sie do góry. Co widzisz?

- Na miesiączek i gwiazdy.

- Czy to znaczy, że bydzie piękno 

pogoda?

- Ni, to znaczy, że nóm kierysi zwę-

dził namiot!

* * *
- Czymu jedziesz na wstecznym bie-

gu? - pyto blóndynki koleżanka.

- Bo wracóm do chałupy.

* * *
- Czymu sie tak często spotykosz z 

Borutkóm? Przeca to straszno plot-

kora!

- Nó i tymu sie z  nióm spotykóm.

- Też se rada poplotkujesz?

- Ni, ale jak Borutka je zy mnóm, to 

móm aspóń pewność, że mie nie ob-

szczekuje!

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Na archiwalnym zdjęciu z 1958 roku widnieje dawno nieistniejąca cegielnia w Suchej Górnej, założona w 1910 roku. W tyle znajduje się także nieczynna już kopalnia „Franciszek” (wówczas „Prezydent Gottwald”). 
Na współczesnym ujęciu to samo miejsce dzisiaj. Archiwalna fotografi a pochodzi ze zbiorów Bronisława Zydra, który jest także autorem nowego ujęcia.

1. przeciwieństwo jin

2. Santeri... , fi ński pisarz, publicysta i polityk

3. marka aparatów fotografi cznych

4. wzywa do walki na ringu

Wyrazy trudne lub mniej znane: ALKIO

1. niechciane e-maile

2. chęć nie do odparcia

3. stolica stanu Teksas

4. potocznie: kasa, gotówka

Wyrazy trudne lub mniej znane: AUSTIN
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Narodziny PZKO
W najbliższy wtorek, 27 czerwca, przypada dość 

ważna rocznica dla Zaolzia. Otóż dokładnie sie-

demdziesiąt lat wcześniej ekspozytura Krajowej 

Rady Narodowej w Ostrawie podjęła uchwa-

łę, w której zezwoliła na powstanie Polskiego 

Związku Kulturalno-Oświatowego i Stowa-

rzyszenia Młodzieży Polskiej jako jedynych 

polskich organizacji mających prawo legalnego 

bytu w Republice Czechosłowackiej. O ile w 

latach późniejszych SMP zależnie od kaprysu 

władz raz było składane do mogiły, a innym ra-

zem powstawało jak Feniks z popiołów, o tyle 

PZKO od tego czasu działa nieustannie bez 

pięciominutowej nawet przerwy.

W 1967 roku ów zaolziański „monopolista 

mimo woli” obchodził dwudziestolecie istnienia. 

W prasie pojawiały się okolicznościowe teksty 

i wspomnienia osób, które uczestniczyły przy 

budowie nowej organizacji. Henryk Jasiczek 

(1919-76) – którego gwiazda miała za trzy lata 

zostać bezdusznie zgaszona przez partyjnych 

towarzyszy – podzielił się wtedy z czytelnikami 

„Zwrotu” (2/1967) swoimi reminiscencjami.

„Rok 1945, a właściwie pół roku po wyzwole-

niu, cechowała dążność do swoistej duchowej i 

fi zycznej stabilizacji. Za duży był wstrząs, jakie-

go doznaliśmy w czasie wojny. Za wielki upust 

krwi, za wiele ran i strat. Za dużo kompleksów, 

nowych urazów i krzywd, które upominały się o 

sprawiedliwość. Tak bardzo doświadczone woj-

ną społeczeństwo polskie pragnęło stabilizacji. 

Niestety, nowe czasy nie bardzo tej stabilizacji 

sprzyjały”.

W Czechosłowacji, jak zresztą w każdym z 

państw, które wyrokami Jałty zostały wepchnię-

te w orbitę Sowietów, trwała tzw. walka klasowa, 

czyli mniej lub bardziej bezpardonowa próba 

umocnienia się stalinowskiej agentury. Ale „na 

Śląsku Cieszyńskim (tj. na Zaolziu – przyp. jot) 

rozgrywki polityczne splatały się nierozerwalnie 

z zagadnieniem narodowościowym, co jeszcze 

bardziej komplikowało sytuację. Przy równo-

czesnych niewyjaśnionych stosunkach sąsiedz-

kich z Polską, stwarzało to dla ludności polskiej 

sytuację nie do pozazdroszczenia”. A bo to trze-

ba było walczyć o każdą polską szkołę, a nawet o 

każdego nauczyciela, o to, by powojenna rehabi-

litacja przebiegała sprawiedliwie etc. etc. Na to 

wszystko nałożyła się jeszcze kampania wybor-

cza do Zgromadzenia Narodowego Republiki w 

1946 r., podczas której Czechosłowacka Partia 

Narodowo-Socjalistyczna wyraźnie akcentowa-

ła w swych obietnicach „program wysiedlenia 

ludności polskiej z granic CSR”. A nie było to 

wcale takie nieprawdopodobne, skoro już miały 

miejsce precedensy, czy to związane z „prze-

prowadzką” Polaków z włączonych do ZSRS 

Kresów Wschodnich, czy – wracając na czecho-

słowackie podwórko – z „wykwaterowaniem” 

Niemców. I tu z ratunkiem przyszli – o ironio! 

– komuniści, głoszący hasła internacjonalizmu 

„co na naszym terenie udawało się tym łatwiej, 

iż trzon ówczesnych członków partii stanowili 

wówczas robotnicy narodowości polskiej”.

I jak wspominał Jasiczek „przez cały 1946 rok 

pojawiały się w wychodzącym w Cz. Cieszynie 

»Głosie Ludu« artykuły, postulujące program 

ujęcia w ramy organizacyjne życia kulturalne-

go Polaków w CSR. W tejże redakcji odbyło 

się pod koniec 1946 roku kilka zebrań celem 

sprecyzowania programu działania. Redakcja 

»Głosu Ludu«, mająca swoją siedzibę w Domu 

Śląskim w Cz. Cieszynie, była wówczas jedyną 

partyjną i polską placówką, gdzie można było 

dyskutować o wszystkich współczesnych palą-

cych problemach”.

6 stycznia 1947 roku, a więc jeszcze przed 

podpisaniem „układu o przyjaźni” między Pol-

ską a Czechosłowacją, odbyło się zebranie w 

Domu Ludowym w Trzyńcu, podczas którego 

Paweł Cieślar (1902-83), dawny działacz „Siły”, 

od młodości komunista, ale pojmujący interna-

cjonalizm nieco inaczej niż partyjna wierchusz-

ka (co w parę lat później się na nim zemściło) 

wygłosił referat, w którym stwierdzał: „Nie 

możemy wracać do separatyzmu politycznego 

Polaków w Czechosłowacji. Musimy budo-

wać nowe. Jest przeto uzasadnione żądanie, by 

ludność polska miała swoją legalną organizację 

kulturalną. Trzeba zająć wyraźne, jednoznaczne 

stanowisko do spraw bytu mniejszości polskiej 

w CSR. Nie może dalej istnieć stan, by każda 

wieś, powiat, środowisko podchodziło do spraw 

społeczeństwa polskiego według swojego widzi-

misię. Jest tylko kwestia: jak ma wyglądać pod 

względem prawnopolitycznym nasze życie, jakie 

są nam niezbędne do wyżycia się społecznego 

formy organizacyjne i jak zlikwidowana ma być 

przeszłość, ciążąca jak zmora na teraźniejszości, 

uniemożliwiająca zbliżenie obu narodowości na 

Śląsku czeskim”.

Podczas tego spotkania przyjęto szereg po-

stulatów. Jasiczek wymienił ich siedem:

„1. Zaprzestanie polityki eksterminacyjnej 

ludności polskiej.

2. Zagwarantowanie pracy dla ludności miej-

scowej.

3. Zagwarantowanie prawa zwracania się do 

władz w języku ojczystym.

4. Przywrócenie stanu szkolnictwa z roku 

1938 i dostosowanie do współczesnych potrzeb, 

to jest do ilości dzieci przewidzianej ustawą.

5. Powołanie do życia Związku Młodzieży 

Polskiej.

6. Reaktywowanie kulturalnych i sportowych 

towarzystw polskich.

7. Zwrot majątków polskich”.

Postulaty postulatami, a i tak o wszystkim 

decydowała góra. Pewnie gdyby nie ów „układ 

o przyjaźni” między Pragą a Warszawą, to zaol-

ziańscy Polacy długo by jeszcze tkwili w próżni.

„Wniosek na powstanie polskiego związku kul-

turalnego w CSR (bo tak początkowo nazywa-

no późniejsze PZKO) długo leżał w Krajowej 

Radzie Narodowej w Ostrawie. Stronnictwa FN 

(Frontu Narodowego – przyp. jot) (prócz komu-

nistów) nie chciały się zgodzić na powstanie ja-

kiejkolwiek organizacji polskiej. Kiedy istnienie 

tych organizacji stało się nieuniknione, stały na 

stanowisku powołania do życia kilku różnych 

organizacji polskich i to apolitycznych, w myśl 

starej dewizy: divide et impera! Wniosek powo-

łania do życia PZKO i SMP uchwalono różnicą 

jednego głosu”, pisał Jasiczek.

Niecały miesiąc później odbyły się założyciel-

skie zebrania powiatowych organizacji PZKO 

i SMP w Czeskim Cieszynie i we Frysztacie. 

Przewodniczącymi Związku w powiecie cze-

skocieszyńskim i frysztackim zostali pedagodzy, 

którzy mieli również doświadczenie w pracy 

społecznej, bo obydwaj byli przedwojennymi 

działaczami Macierzy Szkolnej i Towarzystwa 

Nauczycieli Polskich. Byli to Paweł Trombik 

(1904-80) i Jan Pribula (1912-1971). Rozpoczął 

się czas legalnej działalności.

Długo jeszcze będą się spierali historycy czy 

powołanie do życia PZKO było formą mniej 

lub bardziej doskonałego kompromisu. Na ile 

decyzja ta odzwierciedlała prawdziwe potrzeby 

ludności polskiej, a na ile było to celowe posu-

nięcie ówczesnych władz czechosłowackich, aby 

skanalizować tak bogatą i wielobarwną przed 

wojną działalność polskiego żywiołu w jednym 

miejscu. Łatwiej jest wszak kontrolować poczy-

nania niezbyt pewnych obywateli obcej naro-

dowości – którzy w większości tylko werbalnie 

popierali przywrócenie granic państwowych 

sprzed 1938 roku – pakując ich wszystkich, bez 

różnicy na poglądy i wyznanie do jednego wora.
 (jot)

Anioł stróż 
nad łóżkiem
Wypadły moje myśli przez niewielkie okno w 

łazience. Mały otwór w ścianie, w elewacji ze-

wnętrznej wyjście bez użycia klucza. Myśli roz-

czochrane, ubrane w nagi instynkt, przycupnęły 

na najbliższym drzewie. Zachłysnęły się miło-

ścią do skrzydeł. Świat pełen jest lustrzanych 

pułapek, drapieżników pierzastych, dziwolągów 

i samego siebie odbiciem, układem wiecznych 

zazdrości, korzyści płynących, latających, śpią-

cych. Stworzenia uwięzione w łazience odbi-

jają się od światła, od szyby malutkiego okna. 

Całują ściany, meble, glazurę muskają swoimi 

skrzydełkami tworząc wachlarz niewidzialny. 

Dwa żywioły w jednym pomieszczeniu. Woda 

i powietrze w podmuchach wiatru, gdy uchylę 

okno, gdy poruszę się choć o milimetr w lewo, 

później w prawo przesunę siebie całego w bok i 

kilka boków w odruchu trwania i poruszania się. 

Pozostawiony na platformie znaków, znamion 

życia wodzę wzrokiem za moimi myślami. Nie 

oddalają się. Przed nimi przestrzeń nieogar-

nięta, nieznana, nowa przestrzeń. Wyciągam 

rękę, by uchylić lufcik. Wpuszczam odrobinę 

powietrza z zewnątrz. Wypuszczam głos wo-

łający moje myśli. Odwracają się. Nieustannie 

przede mną. Jedna myśl w tył. Dwie myśli w 

przód. Nieopierzone, nagie. Myśli czekają na 

cud skrzydeł, na głos anioła, który wskaże dro-

gę. Nauczy nowych sztuczek. Żyć nauczy. 

BARBARA GRUSZKA – ZYCH
 Zapinając kolczyki, Katowice 2000

Śliwki
kupiłam ostatniego sierpnia ciemne śliwki
słodkie od słońca granatowe pszczoły
rozłażące się w przezroczystej siatce
łapałam je pojedynczo i wkładałam do ust
wilgotne wargi uchylonego miąższu
dotykały mojego języka szepcząc ostatnie słowa
tryskający sokiem akt strzelisty miażdżonego owo-
cu
obecnego ostatkiem sił tak jak uczepione
rzucanej przez wiatr kartki nekrologu
nazwisko znajomego zatrzymane na moich pół-
butach
sześćdziesiąt trzy lata na odartym skrzydle papieru
jutro zostanie pochowany na cmentarzu parafi al-
nym
pod rozłożystymi gruszami i śliwami którym co 
roku
przycinają konary bo zasłoniłyby całe niebo nie 
pozwalając
duszom przedostać się w górę on też dbał o porzą-
dek
układał własne życie jak równo rąbane kawałki 
drewna
zwykle o tej porze każdego roku wyjeżdżał samot-
nie
łowił ryby spał na dworze przestawał się dener-
wować
że cały jego czas spłonie kiedyś nie ogrzewając ni-
kogo
zrywał śliwki do wiklinowych koszów i dowoził
w nich do domu czarne mięso lata składane w sło-
jach
zamkniętych białą pieczęcią cukru dziś trzeba ją 
zerwać
żeby odczytać szyfr jego palców jutro
złożą je w ziemi ja też wrzucę w nią grube pestki
pofałdowane wewnętrzne oczy owoców

może wyśledzą zmienioną w cieniu twarz
* * *

miałam anioła nad łóżkiem spisywał moje uczynki
pod okiem dziadka siedzącego przy stole z twarzą
zwróconą jak słońce zawsze w moją stronę
denerwowałam się czy starczy mu kartek w księdze
bo szkolne podręczniki dziadka miały ich po dwie-
ście
a ja każdego dnia sprawiałam tysiąc kłopotów jemu 
babci
mamie tacie motylom ale dziadek zapewniał że 
tamta
księga rośnie ze mną przybywa jej stron jak mnie
włosów zębów i centymetrów – dorosły człowiek 
– mówił –
ma w niej opisaną najmniejszą żyłkę kiedy się ści-
śnie
z gniewu bo uczynki rodzą się nieco głębiej niż sły-
chać
w ustach i widać w oczach – gładził przy tym szary 
pędzel
bródki sterczący z pomalowanej kilkoma zmarszcz-
kami
twarzy jakby chciał ugłaskać wszystkie swoje złe 
uczynki
a potem brał mnie na kolana żeby zakryć plecami 
przed aniołem
i puszczaliśmy samolociki na świeżo umytą przez 
babcię
podłogę a ona udawała że nie widzi tak jak anioł 
nad łóżkiem
Śliwki jak pszczoły. Owoce życia, soczyste, ulot-

ne w chwili pozbawienia soczystości – miażdżo-
nego owocu obecnego ostatkiem sił. Podobieństwo 

w nekrologu ludzkich zmartwień i pożegnań 

znajomego. Piękno człowieka i cześć jego pa-

mięci w każdym słowie i niekończącym się 

zdaniu, w wielopoziomowym wierszu. Jak wiele 

tutaj jest znaczeń, mnóstwo obrazów, powią-

zań. Niewinna historia zakupionych owoców i 

konsumpcji. Mogłoby się wydawać, że wszyst-

ko stało się tak szybko, nagle. Słodycz, piękno 

– gorycz i śmierć. Przestawał się denerwować że 
cały jego czas spłonie nie ogrzewając nikogo... czas 

spłonie, czas minie, zniknie człowiek bezdomny, 

samotny. Warto więc odczytać szyfr jego palców. 
Warto uwierzyć w dobro człowieka, którego 

spotykamy na ulicy. Poznać historię ludzkiego 

życia, gdyż życie ma znaczenie i kształtuje nas 

poprzez rozmowę i myśli o ludzkich istnieniach 

mających sens, o relacjach rodzinnych, o miłości 

i szacunku wobec siebie. Nie jesteśmy bez grze-

chu – chciał ugłaskać wszystkie swoje złe uczynki, 
lecz zostanie wybaczone. Człowiek jest dobry z 

natury. Czasami kilka zmarszczek powykrzywia 

czoło, usta otworzy w nieodpowiednim mo-

mencie, lecz na końcu zawsze jest myśl ulotna, 

która jak papierowe samolociki ląduje na świe-

żo umytej przez babcię podłodze. Anioł zawsze 

widzi, czuwa. On tylko udaje, że śpi, by nasze 

własne sny mogły śnić się bez strachu. 

 Marek Słowiaczek

KULTURA

8788

Barbara Gruszka – Zych (ur. 1960) – polska 

poetka, dziennikarka, krytyk literacki. Urodzi-

ła się i mieszka w Czeladzi. Studiowała poloni-

stykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Pierwszy tomik pt. Napić się pierwszej wody 
ukazał się w 1989 roku. Jest laureatką wielu 

nagród literackich. Przeprowadziła wywiady 

m.in. z Czesławem Miłoszem, Jerzym Stuhrem, 

Krzysztofem Zanussim.
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 

Klub kawalerów (24, godz. 17.30).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Dudi: 

Cała naprzód (24-26, godz. 16.00); 

Ostra noc (24, 25, godz. 17.30, 20.00); 

Transformers: Ostatni rycerz (24-26, 

godz. 19.00); Obcy: Przymierze (26, 

godz. 17.30, 20.00); KARWINA – 
Centrum: Auta 3 (24, godz. 14.15); 

Ostra noc (24, 26, godz. 20.00); Trans-

formers: Ostatni rycerz (24, 26, godz. 

17.00; 25, godz. 19.00); Gu, Dru i 

Minionki (25, godz. 16.30); TRZY-
NIEC – Kosmos: Dzieciak rządzi 

(24, 25, godz. 15.00); Transformers: 

Ostatni rycerz (24, 25, godz. 17.30); 

Ostra noc (24, 25, godz. 20.00); Mu-

mia (26, godz. 17.30); Tehdy spolu 

(26, godz. 20.00); CZ. CIESZYN – 
Central: Auta 3 (24, 25, godz. 15.30); 

Transformers: Ostatni rycerz (24, 25, 

godz. 17.30); Ostra noc (24, 25, godz. 

20.00); CIESZYN – Piast: Auta 3 (24, 

25, godz. 13.00, 15.15, 17.30); Tożsa-

mość zdrajcy (24-26, godz. 19.45).

OFERTA PRACY
POLSKA SZKOŁA PODSTA-
WOWA W WĘDRYNI poszuku-

je w ramach projektu UE asystenta 
szkolnego na 0,5 etatu na okres 1 

roku kalendarzowego połączonego 

z częściowym etatem wychowawcy 

w świetlicy szkolnej. Wymagane wy-

kształcenie pedagogiczne (średnie). 

Poszukujemy również osobę do ob-
jęcia etatu sprzątaczki połączonego 

z wydawaniem obiadów w stołów-

ce szkolnej. Bliższe informacje tel. 

558994331, 739 278 815. Życiorys 

prosimy przesłać na e-mail: szkola.

wedrynia@seznam.cz. GL-369

PODSTAWOWA W KARWINIE 

poszukuje od 4. 9. 2017 na częściowy 

etat wychowawcę/-czynię świetlicy 

szkolnej. Życiorys prosimy przesłać 

na email skola@pzskarvina.cz. GL-344

PRZEDSZKOLE w Karwinie 

poszukuje od 1. 9. 2017 niańkę. Ży-

ciorys prosimy przesłać na email: 

przedszkole@pzskarvina.cz.
 GL-357

OFERTY
PROFESJONALNE SPRZĄTA-
NIE domów, biur i mieszkań. Tel. 

+48 882 961 983.  GL-371

PRZEPROWADZKI + eki-

pa oraz usługi transportowe. Tel. 

+48 601 478 108. GL-147

MALOWANIE DACHÓW (bla-

cha) izolacyjne, wodoszczelne lakie-

ry płaskich dachów, malowanie pło-

tów. Balicki 732 383 700. GL-231

PRZECIEKA CI DACH, ka-

pie Ci do domu – zadzwoń: 

+48 609 852 057. Uszczelniamy 

wszystkie rodzaje dachów. GL-885

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES PO-
LAKÓW, Komeńskiego 4: do 30. 6. 

wystawa pt. „Ks. Antoni Macoszek 

– duszpasterz, pisarz i działacz spo-

łeczny”. Czynna w dni powszednie 

w godz. 8.00-15.00.

CZ. CIESZYN, KAWIARNIA 
„AVION”, Główna 1: do 28. 6. wy-

stawa pt. „Wikingowie nad Olzą – 

ekslibrisy Torill Elisabeth Larsen”. 

Czynna po-pt: godz. 9.00-18.00, so: 

godz. 9.00-14.00.

KARWINA, BIBLIOTEKIA RE-
GIONALNA, Oddział Literatu-
ry Polskiej, Rynek Masaryka: do 

30. 6. wystawa Ryszarda Balonia pt. 

„Grafi ka”. Czynna w godz. otwarcia 

biblioteki.

KARWINA, MIEJSKI DOM 
KULTURY, SALA MÁNESA: do 

28. 6. wystawa Veroniki Zvonečkovej 

pt. „Nie tylko dla dzieci”. Czynna: po, 

śr, pt w godz. 9.00-15.00; wt, czt w 

godz. 9.00-19.00.

INFORMATOR

Kochana Mamusiu,
Niech Cię Pan Bóg strzeże i łaską otacza 
niech płyną w spokoju i zdrowiu dalsze Twe lata.

pani ZUZANNIE ŠIRANCOWEJ

z okazji 70. urodzin życzą syn i dwie córki z rodzinami.
 GL-356

Serdeczne wyrazy podziękowania za przemiłe życzenia i pamięć przesyłam 

wszystkim, którzy w minionych dniach skierowali je do mnie. 

 Henryka Żabińska
 GL-359

Dnia 23. 6. 2017 minęła 2. rocznica śmierci naszej Kocha-

nej Mamusi, Babci i  Teściowej

śp. BRONISŁAWY ADAMCOWEJ

O chwilę wspomnień prosi rodzina.
 GL-366

Kwiatów w Twe ręce już nie złożymy, 
tylko na Twój grób je położymy.

Dnia 25 czerwca 2017 obchodziłaby 60. urodziny nasza 

Kochana 

śp. HALINA BONEK 
z Sibicy

Z miłością i szacunkiem wspominają mąż Gabriel, syno-

wie Tomasz i Roman z rodzinami i brat Tadeusz z rodziną.
 GL-373

Dziś, 24. 6. 2017, mija 20 rocznica śmierci naszego Dro-

giego

Ing. WALTERA BÖHMA
z Czeskiego Cieszyna

O chwilę wspomnień i modlitwę prosi żona z rodziną.
 GL-354

Kto Cię znał, ten w dobrym wspomni,
kto kochał, nigdy nie zapomni.

Dziś, 24 czerwca 2017, mija 10. rocznica śmierci naszego 

Kochanego

śp. JANA DZIADKA
z Bystrzycy nad Olzą

Z miłością i szacunkiem wspominają żona, syn i córka 

z rodzinami i dziękują wszystkim, którzy zachowali Go 

w swojej pamięci. GL-365

Kto w sercach żyje tych,
których opuścił, ten nie odszedł...

Wczoraj minęła 40. rocznica urodzin naszego Kochanego

śp. JANUSZA KIEDRONIA
z Nawsia-Jasienia

który zmarł tragicznie 17. 6. 1995

Wszystkim, którzy zachowali Go w swej pamięci, dziękują 

rodzice i brat z rodziną. GL-341

Wszystko się kończy, wszystko przeminie
i sen się przerwie – słodkie marzenie,
lecz coś jest w duszy, co nigdy nie minie
i wciąż trwać będzie, a tym jest – wspomnienie. 

Dnia 25 czerwca minie 10. rocznica śmierci naszej Ko-

chanej Cioci

śp.  ZDENKI LUGSCHOWEJ
z domu Toman, z Karwiny 2 - Kopalni

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi. GL-364

Można odejść na zawsze, by stale być blisko... 

Wczoraj minęło 5 lat, kiedy umarła nasza Najdroższa 

śp. MARIA PAŘÍK
z Olbrachcic

Wszystkim, którzy zachowali Ją w życzliwej pamięci, ser-

decznie dziękujemy i prosimy dziś o wspomnienie. Kocha-

jąca córka i synowie z rodzinami. GL-361

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

To już rok a jakby wczoraj. 25 czerwca 2016 odeszła

śp. DANUTA SANTARIUS
Matka, Siostra, Ciocia, Szwagierka

Dziękujemy wszystkim, którzy o Niej pamiętają. W na-

szych sercach i myślach jest obecna każdego dnia. Naj-

bliżsi. GL-367

Wspomnienia i pamięć trwać będą na zawsze...

Dnia 25. 6. 2017 obchodziłby 85. urodziny

śp. ALOJZY WACŁAWEK
z Lesznej Dolnej

zaś 18. 7. 2017 upłyną już 4 lata od Jego odejścia do wiecz-

ności. Wszystkich, którzy Go pamiętają, prosimy o wspo-

mnienie i cichą modlitwę. Dziękują najbliżsi. GL-360

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej,
bo w Nim pokładam nadzieję moją.        

      Ps. 62,6

Przed rokiem,  21. 6. 2016, odeszła w spokoju 

pani ZUZANNA KLUSOWA 
z Piosku, nasza „ciocia Agatka”

Z miłością wspominają krewni. GL-370

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA
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Śpieszymy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-

kich krewnych, znajomych i przyjaciół, że dnia 21 

czerwca odszedł od nas  na zawsze w wieku 72 lat nasz 

Najdroższy Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, 

Brat, Szwagier i Wujek

śp. JAN SZTEFEK
zamieszkały w Bystrzycy

Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie się we 

wtorek 27 czerwca 2017 o godz. 14.00 w kościele ewangelickim w By-

strzycy. W smutku pogrążona rodzina. GL-368

Z głębokim  bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość 

o nagłym odejściu naszego Przyjaciela

śp. LESZKA CZERNEKA

Człowiek o wielkim sercu, ofi arny społecznik chętnie 

służący radą i pomocą, zawsze szeroko uśmiechnięty, 

autor niezliczonych zabaw i poszukiwań skarbów dla 

dzieci – takim pozostanie w naszej pamięci.  

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym 

składa Zarząd MK PZKO Bystrzyca. GL-374

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

Wszystkim krewnym, przyjaciołom i znajomym, którzy wzięli udział w 

uroczystościach pogrzebowych 

śp. inż. ERNESTA KANTORA

składamy serdeczne podziękowania. Wasza obecność, modlitwa, złożone 

wieńce i kwiaty są wyrazem wdzięczności i serdeczności, jaką darzyliście 

naszego śp. Ernesta. Dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 

chwilach dzielili z nami smutek i żal oraz okazali wiele serca, duchowego 

wsparcia, współczucia i życzliwości. Szczególne podziękowania kierujemy 

do księdza proboszcza Janusza Kiwaka za godne przeprowadzenie obrzędu 

pogrzebowego, do lekarzy dr Ireny i Jerzego Szkatułów oraz dr Władysława 

Trombika za ofi arną i przykładną opiekę medyczną nad Zmarłym w czasie 

jego choroby, a także do członków Stowarzyszenia Myśliwskiego „Stożek” 

za upiększenie ceremonii pogrzebowej. Zasmucona rodzina. GL-371

NEKROLOGI
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 Z obłoków spadli na ziemię
Dobra zmiana w polskiej piłce zgrzytnęła w Kielcach. Młodzieżowa reprezentacja Polski nie włączy się w mistrzostwach Europy 

U21 do walki o medale. Biało-czerwoni w czwartek przegrali z kretesem z Anglią 0:3 i z bilansem jednego punktu zakończyli 

zmagania w grupie A na ostatnim miejscu. To jednak nie koniec polskiego kibicowania, dziś bowiem w Tychach gospodarze 

będą trzymali kciuki za reprezentację RC, która o przepustkę do półfi nału powalczy z Danią. Czesi po zwycięstwie z Włochami 

zawojowali Tychy, które od zeszłego tygodnia zamieniły się w prawdziwą piłkarską twierdzę. Na tamtejszym, pięknym stadionie 

mówi się ostatnio tylko po czesku i polsku. 

Mecz Polaków z Anglią pokazał 

dobitnie, w jakim kierunku podąża-

ją przygotowania młodych piłkarzy 

w obu krajach. W Anglii na pierw-

szym miejscu stawia się wyszkolenie 

techniczne, na drugim wyszkolenie 

taktyczne, a na trzecim motorykę. 

W Polsce w młodzieżowych katego-

riach trenerzy w większości posiłkują 

się „sprawdzonymi” metodami z lat 

80. ubiegłego wieku. Na czele tego 

rankingu znajduje się więc przywią-

zanie do klubu, następnie do trene-

ra, a dopiero na szarym końcu tego 

zestawienia leży przywiązanie do 

futbolówki. Każdy, kto chociaż odro-

binę wybija się z tej szarości, szyb-

ko trafi a do któregoś z europejskich 

klubów, niekoniecznie z najwyższej 

półki. Po kiepskich trzech występach 

podopiecznych trenera Marcina 

Dorny w europejskim czempionacie 

nasuwa się tylko jedno, najważniej-

sze spostrzeżenie: na nowego Ro-

berta Lewandowskiego trzeba nam 

będzie trochę poczekać.

Raczej nie będzie nim Dawid 

Kownacki, którego media przed 

turniejem właśnie do takiej roli pa-

sowały. Napastnik Lecha Poznań w 

czwartkowym spotkaniu ani razu nie 

wystrzelił w światło bramki, pomimo 

tego wytrzymał na boisku do impo-

nującej 73. minuty. Trochę wcześniej 

zszedł z murawy „nowy Milik”, czyli 

Krzysztof Piątek. Snajper Cracovii 

dostroił się do reszty kolegów z bo-

iska i też nie oddał celnego strzału 

na bramkę Albionu. Polscy piłkarze 

biegali zazwyczaj bez piłki, przy-

glądając się szybkiej, nowoczesnej i 

co najważniejsze – efektownej grze 

rywala. Każdy zespół pieśni i tańca 

musi jednak posiadać w swoich sze-

regach przynajmniej jednego pry-

musa, kogoś, kto nawet w obliczu 

gwizdów z trybun stanie na wysoko-

ści zadania. W pojedynku z Anglią 

był nim w polskim zespole bramkarz 

Jakub Wrąbel z Olimpii Grudziądz. 

Trener Marcin Dorna wiedział, 

co robi. Golkiperów rezerwowych 

składów Fiorentiny i Sunderlandu 

zostawił na ławce i zaufał bramka-

rzowi z polskiego podwórka. Gdyby 

nie Wrąbel, to Polacy schodziliby z 

boiska z hokejowym laniem. 

 JANUSZ BITTMAR
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To nie tak miało być – pomyślał po trzecim straconym golu pomocnik Przemysław 
Frankowski. 

Spartak Jabłonków – zwycięzca piłkarskiej IB klasy

Klub 99 nadal aktywny 
Pomimo zwiększających się proble-

mów z kondycją fi zyczną, członkowie 

Klubu 99 nadal wykazują się aktyw-

nością i chęcią wzajemnych spotkań. 

Trzeci poniedziałek w miesiącu jest 

zawsze oczekiwany z niecierpliwością 

i ciekawością – co będzie nowego i w 

jakiej jesteśmy formie. Ostatnie trzy 

spotkania miały charakter poznaw-

czy, sportowy i ciekawy tematycznie. 

W kwietniu rozegraliśmy doroczny 

turniej w bowlingu w trzynieckiej 

kręgielni „Green bowling”. Podziele-

ni na trzy czteroosobowe grupy rywa-

lizowaliśmy drużynowo i indywidual-

nie. Najlepszym okazał się Eugeniusz 

Dubiel. W maju tradycyjnie od lat 

bywamy w Gródku i uczestniczymy 

w interesującym programie przygo-

towanym przez państwo Tomčalów. 

Spotkanie odbywało się w Ośrodku 

Edukacyjnym, gdzie obejrzeliśmy 

piękny fi lm o Gródku z udziałem 

mieszkańców, którzy z ogromnym 

szacunkiem i przywiązaniem opowia-

dali o swej rodzinnej miejscowości. 

Przyszedł między nas również wójt 

Gródka Robert Borski, który nas 

poinformował o miejscowości, aktu-

alnych i planowanych inicjatywach, 

ciekawostkach. Zwieńczeniem gró-

deckiego spotkania jest zawsze sma-

żenie jajecznicy, obowiązkowo z „do-

mowych wajec”, jak przekonywał nas 

kolega Janek Czudek. Tak też było. 

Biesiadowaliśmy w ogrodzie Ośrod-

ka. Gospodarzami byli pani Tomča-

lowa i jej mąż, nasz kolega Pavel.

Teraz niedawno, 19 czerwca, w 

błędowickim Domu PZKO mieliśmy 

spotkanie wspomnieniowo-sporto-

we. Poza sprawami organizacyjnymi, 

głównym programem był wewnętrz-

ny turniej w tenisie stołowym – 1. 

edycja Memoriału Eugeniusza Krupy, 

niedawno zmarłego naszego kolegi, 

wielkiego miłośnika tej gry, uczest-

nika  i zwycięzcy wielu turniejów. Z 

uczestników rywalizacji najlepszym 

okazał się Edward Zaleski, który 

wyprzedził Władysława Jośka i Ka-

zimierza Stańca. Zwycięzca otrzymał 

puchar przechodni. Sportowa rywa-

lizacja miała jeszcze ciąg dalszy: w 

ogrodzie graliśmy w tradycyjne krę-

gle. Tutaj znów wygrał E. Zaleski, bę-

dący tego dnia w dobrej formie. Przy-

jemne spotkanie w Domu PZKO 

zapewniły nam panie z miejscowego 

Klubu Kobiet na czele z Lidią Nowa-

kową oraz organizacyjnie koledzy Jan 

Cichy i Kazimierz Stańco.

Seniorzy na spotkaniach zazwy-

czaj wspominają. Członkowie Klubu 

99 w tych dniach wspominają zmar-

łego prezesa, założyciela Klubu,  nie-

zapomnianego Rudolfa Łabaja. W 

tym roku miałby 95 lat.  J. C.

Bez Laštůvki, 
ale z Štepanowskim

Jak już informowaliśmy na naszej 

stronie internetowej, z pierwszoligo-

wym klubem MFK Karwina poże-

gnał się bramkarz Jan Laštůvka. Jego 

transfer do Slavii Praga zmartwił 

wszystkich fanów nadolziańskiego 

klubu, włodarze Karwiny szybko 

jednak pospieszyli im na ratunek. 

Wczoraj dwuletni kontrakt z Karwi-

ną podpisał słowacki pomocnik Pe-

ter Štepanovský. 29-letni piłkarz tra-

fi ł do Karwiny z Dunajskiej Stredy. 

– Peter jest piłkarzem uniwersal-

nym. Potrafi  z powodzeniem zagrać 

zarówno w obronie, jak też w linii 

pomocy – stwierdził dyrektor spor-

towy karwińskiego zespołu, Lu-

bomír Vlk. Štepanovský w swojej 

bogatej karierze bronił barw m.in. 

Slovawa Bratysława, któremu w se-

zonie 2011/2012 wystrzelił awans 

do fazy grupowej Ligi Europy. Mi-

łośnik odważnych tatuaży zatrzymał 

wówczas gwiezdny zespół AS Roma 

w składzie z Francesco Tottim. 

– Chciałbym przebić się w Karwinie 

do podstawowego składu i pomóc 

drużynie w meczach ligowych. W 

tematyce czeskiej najwyższej klasy 

rozgrywek średnio się orientuję, ale 

obiecuję, że nadrobię zaległości – za-

deklarował piłkarz.  

Štepanovský od razu włączył się 

w wir przedsezonowych przygoto-

wań. Już dziś o godz. 11.00 Karwina 

zmierzy się w towarzyskim meczu z 

Banikiem Ostrawa. Pojedynek odbę-

dzie się na boisku w Dziećmorowi-

cach, a w barwach Banika powinien 

się zaprezentować również staro-no-

wy nabytek klubu, napastnik Milan 

Baroš. 

 (jb)
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